
upă un bun obicei, la sfârşit de 

an, ne facem socotelile pentru 

a vedea ce am înfăptuit şi ce mai 

trebuie să facem. La început de an, 

optimişti, ne facem planuri pentru 

noul segment de timp şi pornim de 

la capăt.

Cum se vede şi din fotoreportajul 

nostru de alături, anul 2014 a fost, 

din punct de vedere cultural, bogat. 

Ne-am realizat toate programele şi 

am pus în operă altele inedite, ne-

am aflat întotdeauna acolo unde 

spiritul a dat semn că se preface în 

creaţie. Fiindcă am considerat că 

rolul nostru este acela de-a fi mereu 

alături de comunitatea roşiorenă, 

î m p ă r t ă ş i n d u - i  v a l o r i l e , 

promovându-i  creaţ ia într-un 

ansamblu care să păstreze în timp 

valorile proprii şi specificul lor.

Niciodată actul cultural nu va 

căpăta consistenţă fără participarea 

fiecăruia dintre Dumneavoastră, cei 

pe  ca re ,  gene r i c ,  î i  num im 

s p e c t a t o r i .  A d e v ă r u l  e  c ă 

pasivitatea sugerată de acest 

cuvânt nu este decât formală, 

pentru că, în realitate, participarea 

devine spectaculoasă prin ofranda 

de spirit pe care o aduceţi. Este 

bucuria noastră neasemuită, de 

promotori ai actului cultural, să ştim 

că efortul nostru se întoarce spre 

izvorul care inspiră, înfăptuieşte şi 

d e s ă v â r ş e ş t e .  A d i c ă ,  s p r e 

Dumneavoastră, stimaţi roşioreni!

Aurelia Bărbuţ,

Directoarea Direcţiei pentru 

Cultură, Educaţie, Creaţie şi 

Sport
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Cronica evenimentelor 
culturale din 2014

SE D
IS

TR
IB

U
IE

G
R

ATU
IT

15 ianuarie – Ziua Culturii Române

Se spune că o imagine face cât o 
mie de cuvinte. Acesta este motivul 
care ne-a îndemnat să vă propunem o 
privire retrospectivă a evenimentelor 
culturale roşiorene din 2014  în 
organizarea Direcţiei pentru Cultură, 
Educa ţ i e ,  Crea ţ ie   ş i  Spo r t  a 
Municipiului Roşiorii de Vede. Sunt 

acele momente unice care ne-au adus 
împreună, creatori şi beneficiari ai 
actului artistic, punând temelie spiritului 
creator roşiorean. Memoria imaginilor a 
păstrat aceste clipe pentru a le depune 
mărturie în cronica roşioreană a 
vremurilor spre aducerea aminte a 
celor care au creat aceste valori.

La 24 ianuarie 1859, prin Unirea 
Moldovei cu Ţara Românească, se făcea 
primul pas spre înfăptuirea Statului Naţional 
Unitar Român. Evenimentul, deosebit de 
important pentru istoria noastră, a prilejuit 
deschiderea unei expoziţii la Muzeul de 
Istorie „Petre Voivozeanu”. Organizată de 
Direcţia pentru Cultură, Educaţie, Creaţie şi 
Sport  în colaborare cu Societatea 
Numismatică Română – Secţia Alexandria 
şi cu Asociaţia Filateliştilor din Teleorman, 

expoziţia cuprinde medalii, plachete, 
insigne, cărţi poştale ilustrate, mărci 
poştale, coliţe şi plicuri în care este 
reprezentat domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza, dar şi alte personalităţi ale vremii, 
toate aparţinându-i binecunoscutului 
colecţionar din Alexandria, Nicolae Teodor 
Săceanu. 

Vera Cojocaru

24 ianuarie 1859 – 
Voinţa Naţiei 

Pe un audiobook cu poezii de Mihai 
Eminescu, editat de „Humanitas”, în 
lectura lui Andrei Pleşu, acesta 
măr tur iseşte :  „Ne mândr im în 
asemenea măsură cu Eminescu, încât 
aproape că nu mai simţim nevoia să-l 
citim. Ni se pare că îl cunoaştem. Nu e 
el ilustrarea supremă a virtuţilor 
naţionale? Nu e el justificarea noastră 

în absolut? Numai că, redus la efigie, 
la poze de manual, poetul riscă să fie 
uitat…”.

Aşa pare a fi. Este sentimentul care 
se ţine după tine ori de câte ori are loc 
un eveniment în care este implicat 
Poetul Naţional. Fiindcă recitirea lui 

Eminescu se petrece pe baza clişeelor 
lansate de eminescologi de-a lungul 
vremurilor, fără ca o nouă, inedită, 
spectaculoasă lectură să fi avut loc. 
Noile generaţii preiau opera lui 
Eminescu împreună cu impresiile 
cititorilor dinaintea lor, care, prin 
folosinţă insistentă, au căpătat 
culoarea clişeului. Dar atâta vreme cât 
opera şi viaţa lui Eminescu, în cei 165 
de ani care au trecut de la venirea lui în 
lume, este percepută ca eveniment, 
credem că eternitatea culturii române 
întruchipată în poemele Poetului are, 
cum zicea filosoful Andrei Pleşu, 
justificare. 

Liviu Comşia Continuare în pagina 6

Eminescu – călăuza noastră spre absolut

Sunt în istoria unui popor anumite zile 
care, prin evenimentele ce s-au produs în 
ele, rămân înscrise pentru vecie în istoria 
sa ,  având o  semni f i ca ț ie  cu  to tu l 
excepțională.

Una dintre zilele cele mai iubite de 
români este ziua de 24 ianuarie 1859, ziua 
în care s-a realizat una dintre cele mai dorite 
și așteptate evenimente, unirea cele două 
țări surori, Moldova și Valahia. A fost ziua în 
care românii au acționat magistral, cu o 
inteligență care a uimit diplomația timpului, 
reușind să pună marile puteri europene în 
fața unui fapt împlinit, cu care nu au fost de 
acord la început, dar pe care, într-un final, 
au trebuit să îl accepte. 

Prof. Gheorghe Vlad

Legăturile domnitorului A.I. Cuza 
cu teleormănenii și roșiorenii

Continuare în pagina 2
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Regii României şi-au bătut efigia pe 
monede, chipul lor apărând destul de rar 
tipărit pe bancnote. De altfel, până la venirea 
la putere a comuniştilor, tipărirea unor 
personalităţi pe bancnotele româneşti nu 
deven ise un ob ice i ,  pe  major i ta tea 
bancnotelor erau redate figuri alegorice cu 
femei ce reprezentau personif icarea 
României. După stabilizarea monetară din 
1947 trei mari figuri au dominat imaginea 
bancnotelor româneşti: Tudor Vladimirescu, 
Nicolae Bălcescu şi Alexandru Ioan Cuza. 
Primul a apărut pe bancnotele de 1.000 de lei 

(emise în 1947 şi 1948) şi 25 de lei (emise în 
1952 şi 1966), iar Bălcescu a figurat pe 
bancnotele de 1.000 de lei (emise în 1950) şi 
100 de lei (emise în 1952 şi 1966). În ceea ce 
îl priveşte pe  Alexandru Ioan Cuza, 
încercările lui de a bate monedă au rămas 
fără rezultat, domnitorul văzându-şi efigia 
doar pe medalii şi pe o probă monetară din 
1864. În anul 1966 chipul domnitorului apare 
pentru prima dată pe o piesă cu putere de 
circulaţie. Este vorba de bancnota de 50 de lei 
emisă în anul 1966.

O astfel de bancnotă se află şi în colecţia 
de numismatică a Muzeului de Istorie „Petre 
Voivozeanu”. Bancnota este din hârtie albă şi 
are dimensiunile de 145 x 72 mm. Pe avers, în 
partea stângă, este redat bustul şi numele 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În centru, 
dreapta, apare stema ţării pe un desen tip 
G u i l l o t .  D e a s u p r a ,  t e x t u l  B A N C A 
NAŢIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA. Jos, valoarea CINCIZECI LEI. 
Sub stemă sunt inscripţionate, cu cerneală 
roşie, seria şi numărul bancnotei, iar sub 
acestea textul penalităţii: FALSIFICAREA 

ACESTOR BILETE SE 
P E D E P S E Ş T E 
CONFORM LEGILOR. 
În cele patru colţuri 
este înscrisă valoarea 
50. Totul într-un cadru 
cu desen tip Guillot, pe 
care, în partea stângă, 
apare anul emiteri i 
1966 .  Fondul  este 
verde-albastru-bleu-
violet. Pe revers, pe un 
fond  s im i la r  cu  a l 
aversului, în centru, 

este redat Palatul Culturii din Iaşi. Deasupra, 
textul REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA. 
Dedesubt, valoarea CINCIZECI LEI. Pe latura 
din stânga şi în colţul de jos, dreapta, apare 
valoarea 50.

Bancnotele de acest tip au rămas în 
circulaţie până după evenimentele din 1989, 
când a apărut necesitatea de a se schimba 
bancnotele deoarece cele vechi aveau redate 
pe ele însemnele vechiului regim.

Muzeograf Vera Cojocaru

Trãire creºtinã

DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A 
DREPTURILOR OMULUI

Articolul 18. Orice om are 
dreptul la libertatea gândirii, de 
conştiinţa şi religie; acest drept 
include libertatea de a-şi schimba 
religia sau convingerea, precum si 
libertatea de a-şi manifesta religia 
sau convingerea, singur sau 
împreună cu alţii, atât în mod public, 
cât şi privat, prin învăţătură, practici 
religioase, cult şi îndeplinirea riturilor.
Articolul 19. Orice om are dreptul la 
libertatea opiniilor şi exprimării; 
acest drept include libertatea de a 
avea opinii fără imixtiune din afară, 
precum şi libertatea de a căuta, de a 
primi şi de a răspândi informaţii şi idei 
prin orice mijloace şi independent de 
frontierele de stat.

Articolul 30. Nicio dispoziţie a 
prezentei Declaraţii nu poate fi 
interpretată ca implicând pentru vreun 
stat, grupare sau persoană dreptul de 
a se deda la vreo activitate 
sau de a săvârşi vreun act 
î n d r e p t a t  s p r e 
d e s f i i n ţ a r e a  u n o r 
drepturi sau libertăţi 
enunţate în prezenta 
Declaraţie.

Am început cu aceste 
articole pentru că au fost 
cele mai dezbătute aspecte 
ale vieții sociale în ultimele 
zile, pornind, desigur, de la 
a b o m i n a b i l e l e  c r i m e 
comise la un săptămânal 
francez, împotriva unor 
oameni care nu aveau 
mitraliere, ci pixuri ca arme. Desigur 
că nu există cuvinte suficient de 
expresive pentru a condamna o astfel 
de faptă, însă există întrebarea: De ce 
s-a întâmplat asta? Iar aici cred că ar 
trebui să privim mai atent la articolele 
menționate și să observăm că ele au 
fost încălcate în timp, de foarte multe 
ori, de cele două instituții implicate: de 
fundamentaliștii islamici, dar și de 
ziariști. 

Astfel, în timp ce primii susțin 
impunerea cu forța a propriei religii, 
fără să țină cont de libertatea de 
c r e d i n ț ă  a  c e l o r l a l ț i ,  c e i l a l ț i 
nesocotesc același drept la religie 
batjocorind credințele și tot ce au mai 
sfânt unii oameni, islamiști sau 
creștini (ziarul în cauză și-a început 
activitatea și s-a făcut ,,remarcat” 

caricaturizând pe Dumnezeu și pe 
sfinții creștini, apoi trecând la atacuri 
împotriva musulmanilor și a credinței 
lor). Iar dacă creștinii au întors obrazul 
și, cu toată tristețea au lăsat pe fiecare 
în plata Domnului, știm ce au făcut 
ceilalți. Din păcate, în alte cazuri au 
fost autorii unor adevărate genociduri, 
sute de OAMENI, CREȘTINI, căzând 
victime nevinovate. În mod nedrept, 
despre aceste situații s-a vorbit foarte 
puțin sau deloc.

 În concluzie, între extremismul 
celor care caută să-și impună prin 
forță credința, pe de o parte, și 
tendința de secularizare a lumii 
occidentale, care ia în râs și vrea să 
elimine tot ce are caracter religios, de 
cealaltă parte,  creștinismul și biserica 
creștină a adoptat și adoptă poziția de 
echi l ibru,  arătând f rumusețea 
credinței și a iubirii creștine, lăsând pe 
fiecare să aleagă dacă vrea sau nu să 
se facă părtaș iubirii dumnezeiești, 

fără a nesocoti sau a jigni pe cineva 
pentru propriile convingeri religioase. 
Să nu uităm că Însuși Domnul Hristos 
a făcut acest lucru, chemând la El pe 
toți cei ,,osteniți și împovărați” pentru 
a le oferi odihnă și pace, dar neforțând 
pe cineva.

Cu toată durerea și compasiunea 
pentru victimele cumplitului act de 
terorism de la Paris, nu putem să nu 
observăm cum se confirmă proverbul 
,,Cine seamănă vânt, culege furtună”. 
L iber ta tea de expr imare es te 
minunată ș i  ea t rebuie să f ie 
respectată, dar nu trebuie să însemne 
călcarea în picioare a demnității sau a 
credinței unor oameni, indiferent dacă 
aceștia sunt sau nu de acord cu noi 
sau cu credința noastră.

Pr. Emilian Cîrnaru

Directorul Direcþiei pentru Culturã, Educaþie, Creaþie ºi Sport
Aurelia Bãrbuþ

Libertatea de exprimare vs. 
libertatea de credință

Bancnota de 50 de lei 1966

24 ianuarie 1859 – Voinţa Naţiei 
Urmare din pagina 1
În debutul evenimentului, gazda 

manifestări i  a rost i t  un cuvânt de 
deschidere,  urmat de alocuţ iuni le 

invitaţilor. Viceprimarul municipiului 
Roşiorii de Vede, Teodoru Stângă, într-un 
discurs emoţionant spunea „după 156 de 
ani, ziua de 24 ianuarie 1859 ne face să 
retrăim paşii făcuţi de strămoşii noştri 
pentru tot ce înseamnă astăzi România”.

Profesoara Alina Savu, într-un discurs 
documentat, intitulat „24 ianuarie 1859 – 
primul pas spre România modernă”, a 
prezentat evenimentele petrecute la 
jumătatea secolu lu i  a l  XIX- lea ş i 
importanţa lor în istoria românilor.

Deschiderea expoziţiei a fost făcută în 

prezenţa Prea Sfinţiei Sale Galaction 
Stângă, Episcop al  Alexandr ie i  ş i 
Teleormanului, şi, totodată, preşedinte al 
Societăţii Numismatice Române – Secţia 
Alexandria şi al Asociaţiei Filateliştilor din 
Teleorman, care, în cuvântul său, a 
evidenţiat importanţa zilei de 24 ianuarie 
1859. Preasfinţia Sa a menţionat şi faptul 
că pasiunea colecţionari lor pentru 
numismatică şi filatelie nu se limitează la 
constituirea unor colecţii de piese mai 
vechi, ci şi la emiterea unora noi, 
prezentând astfel o carte poştală ilustrată 
editată de Asociaţia Filateliştilor din 
Teleorman, carte poştală ce reprezintă 
statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza 
din Alexandria.

În încheiere, Teodor Săceanu, cu 
pasiunea colecţionarului dar şi cu rigoare 
ştiinţifică, a prezentat expoziţia.

Un moment deosebit l-a constituit 
intrarea în sala de expoziţii a unui grup de 
copii ce purtau flori şi steaguri tricolore. 
Erau preşcolarii de la Grădiniţa nr.7 însoţiţi 
de educatoarea lor, Cristina Dodenciu.

Mani festarea s-a bucurat  de o 
participare numeroasă, iar toţi cei prezenţi 
au retrăit, graţie intervenţiilor documentate 
şi presărate cu lucruri mai puţin cunoscute, 
o pagină importantă de istorie naţională.

Valori ale patrimoniului roşiorean

Dimineaţa
În prima decadă a lunii decembrie 2014 

au căzut ploi multe pe toată suprafaţa 
Munteniei, astfel că nivelul apelor freatice 
s-a apropiat de suprafaţa solului.

Anul 2015, tot în prima decadă a lui 
ianuarie, a sosit cu temperaturi scăzute, 
polare, de – 13, -14 grade. Dar din a doua 
decadă am avut o masă de aer cald, cu 
temperaturi de +7, +9, ce a topit jumătate 
din zăpada existentă, de circa 30 cm 
grosime.

La prânz
În mijlocul străzii Rahova unde a fost 

montat un brad cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, există de ceva vreme un  panou 
e lec t ron ic  care  ind ică  data ,  ora , 
temperatura de afară.

Tot în centrul municipiului unele bănci 
şi-au instalat al doilea sau chiar al treilea 
bancomat.

În amurg
În 2014, bibliotecara M. Ruşanu a 

prezentat în fiecare lună câteva date 
biografice despre scriitorii din oraş, cu 
prilejul „Colocviilor literare”.

G. Tutcălău
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Trecem în Rusia, stat care a jucat de 
asemenea un rol important în izbucnirea 
conflictului.       

Este drept că țarul Rusiei  Nicolae al II-
lea (Nikolai Alexandrovici Romanov) nu și-a 
dorit un război, știind că – cel puțin în acel 
moment, al verii anului 1914 – țara sa nu este 
pregătită pentru un război împotriva 
Germaniei. Aceasta pentru că era evident că 
se va ajunge la un conflict împotriva 
puternicei susținătoare a Austro-Ungariei. 
Slab din fire, el va ceda însă în cele din urmă 
în fața miniștrilor săi, de externe, Serghei 
Sazonov, de război, Vladimir Aleksandrovich 
Sukhomlinov  și al Șefului Statului Major,                        
Mikhail Vasiliyevich Alekseyev care au , 
militat pentru implicarea Rusiei în conflictul 
din Balcani. Nicolae al II-lea s-a dovedit  
incapabil să facă față sarcinilor combinate 
ale conducerii țării în timpul unor situații 
agitate din punct de vedere politic și ale 
conducerii armatei ruse în cel mai mare 
conflict internațional de 
până atunci.

Dar țarul ducea deja 
de mai mult timp o politică 
falimentară atât pe plan 
extern cât și pe plan 
intern. Rusia pierduse în 
mod umilitor conflictul cu 
Japonia (1904-1905), iar 
Nicolae al II-lea a fost 
primul responsabil de 
acest dezastru, printre 
altele și pentru că a trimis trupele și marina 
înarmate mai prost decât chiar adversarul 
asiatic, care nu ieșise de mult din epoca 
samurailor, dar care înțelesese necesitatea 
unei reformări și dotări moderne militare A . 
fost principalul vinovat pentru că a implicat 
armata într-un război fără a o fi pregătit în 
prealabil din punct de vedere material. Și 
același stadiu de stagnare, de insuficientă 
pregătire avea să fie dovedită și în 1914, 
când, după un început promițător, aveau să 
vină înfrângeri catastrofale. Pe plan intern, 
regimul său se transformase, mai ales de la 
Revoluția eșuată din 1905, într-unul de 
cruntă represiune împotriva celor care 
începeau din ce în ce mai consistent să 
protesteze față de mizeria și starea de 
înapoiere, în care era obligată să trăiască 
marea majoritate a populației de pe cuprinsul 
imensului imperiu, ,,colosul cu picioare de 
lut” așa cum a fost botezată în epocă Rusia 
țaristă. Reprimarea sângeroasă, extrem de 
brutală, a mișcărilor de revoltă de pe 
cuprinsul Rusiei, a grevelor și demonstrațiilor 
adesea pașnice, pogromurile, deportările 
masive au făcut din Nicolae al II-lea un 
veritabil precursor al lui Stalin, un conducător 
detestat și urât de din ce în ce mai mulți 
oameni, ,,supuși ai Majestății Sale, Împăratul 
tuturor Rusiilor”. Conservatorismul său 
obtuz, respectul pentru tradiție și practicile 
înaintașilor, l-au împiedicat să adopte cu 
bună-credință reformele cerute de populație 
și de unii politicieni novatori. Doar un sistem 
bazat pe forță, teroare, pe primitivismul în 
care erau ținute popoarele Rusiei țariste, au 
determinat supunerea necondiționată a 
soldatului țăran rus sau de orice altă 
naționalitate față de superiorii săi, care l-au 
condus ulterior, nemotivat, într-un război 
care nu-l reprezenta nici pe departe, în timp 
ce familia sa trăia acasă în mizerie și 
întuneric. Atunci, în 1914, Rusia se afla din 
nou pe punctul de a fi teatrul de desfășurare 
al unei noi revoluții, pe care doar 
declanșarea Primului Război 
Mondial a amânat-o temporar. 

Rolul major în implicarea 
ireversibilă a Rusiei în război, îi 
revine ministrului de externe 
Serghei Sazonov. De îndată ce 
devenise iminentă izbucnirea 
războiului între Austro-Ungaria și 
Serbia, ministrul de externe, din 
dorința de a se oferi garanții ferme 
Serbiei asupra căreia exercita o 
influență puternică, a fost convins 
de importanța intrării țării sale în 
conflict. Astfel, după ce Nicolae al 
II-lea retrage primul ordin de 
mobilizare generală, înlocuindu-l 
cu unul de mobilizare parțială - în 
semn de bunăvoință față de kaiserul și vărul 
său, Wilhelm al II-lea – Sazonov va fi cel care 
îl va convinge pe țar să revină asupra 
deciziei. Acest om, cu ideea sa malefică, era 
perfect convins de justețea demersului său și 
de faptul că războiul nu putea fi evitat, iar 
Rusia nu putea sta deoparte, pasivă la 
infiltrarea în Balcani, a rivalei sale, Austro-

Ungaria. Privind lucrurile din perspectiva 
justificării politicii imperialiste a Rusiei încă 
de la inițierea Chestiunii Orientale, în urmă 
cu aproape două secole, decizia pare una 
, , n o r m a l ă ” .  D a r  t o c m a i  a c e a s t ă 
,,normalitate'' rusească a fost aceea care a 
complicat lucrurile. În loc să contribuie, de pe 
poziția sa de conducător al diplomației 
Imperiului rus, la atenuarea stării de 
tensiune, insistând prin negocieri, pentru o 
rezolvare, pe cât posibil, pe cale pașnică, 
Sazonov a incitat de la bun început la luptă, 
ca unică soluție. Mobilizarea generală și 
definitivă a armatei ruse va atrage apoi 
declarația de război din partea Germaniei. 
Ca atare, acest Serghei Sazonov poate fi 

considerat pe bună dreptate, unul dintre 
vinovații principali de dezastrul ce va urma. 

Șeful de Stat Major al Armatelor ruse, 
Mikhail Vasiliyevich Alekseyev și ministrul de 
r ă z b o i ,  V l a d i m i r  A l e k s a n d r o v i c h 
Sukhomlinov, au pus și ei ,,paie pe foc'' prin 
poziția pe care au  exprimat-o în fața țarului, 
adăugându-se la punctul de vedere militar și 
faptul că se asemănau cu acesta prin modul 
în care vedeau lucrurile, în mod tradiționalist, 
conservator, incapabili să se adapteze și să-
și adapteze strategia schimbărilor tactice și 
tehnicilor pe care le presupunea un război 
modern. Aceștia au fost de asemenea, 
incapabili să inițieze – mai ales după 
înfrângerea în fața Japoniei - o politică de 
promovare în structurile de conducere ale 
armatei a unor comandanți competenți, pe 
baza meritelor nu a originii aristocratice, 
spunându-și  în cont inuare cuvântul 
nepotismul, favoritismele și intrigile de curte. 
Numeroasele decorații și medalii primite 
înaintea războiului de către cei doi lideri 
militari din partea țarului Nicolae al II-lea și a 
înaintașilor săi s-au dovedit a nu avea practic 
nicio valoare, ele nefiind altceva decât 
expresia favoritismului care avea în centrul 
său pe ce i  mai  f ide l i  ș i  s lugarn ic i 
reprezentanți ai camarilei curții imperiale 
ruseșt i .  Mai mult  de atât ,  în 1916, 
Sukhomlinov a fost găsit vinovat de abuz de 
putere și chiar de trădare în favoarea 
Germaniei, a fost arestat, dar a scăpat 
miraculos și și-a sfârșit viața, după 
terminarea războiului, în țara pentru care 
ajunsese să spioneze la un moment dat. 
Câtă ,,moralitate”, câtă ,,integritate morală”! 
Incompetența și nepăsarea față de soarta 
omului simplu soldat, menit a se sacrifica 
fără a cârti, au condus la un tribut imens de 
sânge în timpul războiului. Aceasta avea să 
se vadă prin înfrângerile suferite încă din 
vara lui 1914, până la sfârșitul lui 1915 (nu al 
războiului), Rusia având aproximativ 3,5 
milioane de victime, un bilanț care nu poate fi 
etichetat cu niciun fel de superlative negative 
! Cu asemenea conducători - și nu e vorba 
numai despre ei - care au însângerat fără 
milă și păreri de rău milioane de oameni, să 

te mai miri că a izbucnit și a reușit Revoluția 
bolșevică din 1917!  Regimul țarist a fost însă 
nu doar opresorul propriului popor ci și cel 
care a favorizat, fără voia sa evident, 
instaurarea unui alt regim crunt și tiranic, cel 
bolșevic, stalinist.

Prof. Victor Gabriel Osăceanu

Arbitrul suprem al vieții politice românești 
între 1866 și 1914 a rămas regele Carol I -  
fire autoritară, conservatoare, distantă, 
energică și care nu a acceptat să fie la 
cheremul grupărilor politice; dimpotrivă, a 
ajuns treptat să le domine și să le manevreze 
cu multă abilitate. Totuși, mai ales primii ani 
de domnie s-au caracterizat prin fragilitatea 
poziției lui pe tron, amenințată oarecum de 
ambițiile politicienilor și pretendenților 
autohtoni la tron, care nu abandonaseră 
complet veleitățile princiare și mai încercau 
uneori să facă o anumită presiune asupra 
principelui străin; așa că ,,nici după un sfert 
de secol de guvernare, regele Carol nu se 
simțea deplin sigur pe tronul său;” abia către 
1900 sentimentul dinastic începea să capete 
consistență și să pătrundă adânc în 
conștiințele României profunde.

Carol I, în ciuda înrudirii sale cu cele mai 
înalte familii domnitoare din Europa, nu a 
beneficiat prea mult de acest avantaj 
personal.

Deși mama sa, prințesa Iosefina, era 
verișoara împăratului Napoleon al III-lea, 
Carol I nu a beneficiat de un sprijin real din 
partea acestuia, cu excepția anului 
întronării. Mai mult, aducerea la putere de 
către domnitor a radicalilor lui I.C. Brătianu 
(1867-1868) l-a nemulțumit grav pe 
Napoleon al III-lea; acutizarea conflictului 
franco-prusac în 1869-1870 a făcut ca 
dușmănia suveranului francez pe nepotul 
său de la Dunăre să crească și mai mult. 
Prăbușirea rușinoasă în 1870 a regimului 
său a îndepărtat din fruntea Franței un șef de 
stat care alunecase pe panta urii față de 
Carol I.

Aceeași ostilitate a resimțit Carol I și din 
partea conducătorilor țării sale natale, 
împăratul Wilhelm I și cancelarul Bismarck, 
pentru care România nu era decât un 
teritoriu unde interesele Germaniei trebuiau 
cât mai mult îndeplinite. Forța industriei 
germane făcea ca România să fie o piață de 
desfacere pentru produsese ei, ceea ce 
contribuia la transformarea țării noastre într-
o periferie economică semicolonială a noului 
Reich. De acea „în mai multe rânduri, 
domnitorul a fost pus în grele situații de 
cancelarul Germaniei, care i-a impus 
atitudini și pretenții în favoarea capitaliștilor 
germani.” Semnificativă pentru atitudinea 
conducerii germane față de Carol I este 
declarația pe care o făcea cancelarului 
Gorceakov reprezentantul diplomatic al 
Prusiei în Rusia în decembrie 1870: „Noi nu 
eram în situația de a avea vreo simpatie 
pentru poporul român și menținerea domniei 
prințului Carol ne este pentru aceasta pe 
deplin indiferentă.”

Marea problemă a funcționării regimului 
constituțional din România între 1866-1938 
a fost cea a numirii guvernelor de către 
suveran, fără a respecta principiul ca 
guvernul să fie o expresie a unei majorități 
parlamentare prealabile. Dacă inițial, între 
1866-1868, domnitorul a încercat să 
respecte strict acest principiu, ulterior a 
investit mai multe guverne cu o pondere 
electorală  minimă. Mai mult, ,,și după 1918 
s-a menținut vechea practică, instituită de 
Carol I, ca regele să numească guvernul, 
după care urma dizolvarea corpurilor 
legiuitoare și organizarea de noi alegeri 
parlamentare. În acest fel, se inversau 
raporturile între puterea executivă și cea 
legislativă, astfel că nu guvernul era 
expresia parlamentului, ci invers... Atât 
Ferdinand I, cât și Carol al II-lea au abuzat 
de dreptul constituțional de a dizolva 
parlamentul. Subiectivismul a avut adesea 
un rol decisiv în schimbarea guvernelor.”

În special după 1869 alegerile nu atât 
inaugurau schimbări de guvern, cât le 
ratificau pe cele deja făcute de rege; ele 
dobândeau astfel ,,un pronunțat caracter de 
plebiscit” și ,,de câte ori un partid izbutea să 
obțină dovada încrederii monarhului, 
rămânea în urmă ca o afacere secundară ca 
el să obțină și o dovadă asemănătoare de la 
națiune.” Numeroși alegători considerau că 
dacă suveranul a încredințat puterea unui 
anumit guvern, însemna că acel guvern 
merita și încrederea lor și, prin urmare, votau 
cu acesta. Problema este în ce măsură 
domnitorul ținea cont de pulsul opiniei 
publice atunci când proceda la o schimbare 
de guvern. 

Misiunea regelui era, zicea Take 
Ionescu, ,,de a fi veșnic în contact cu 
opiniunea publică, să vadă când țara legală 

nu mai corespunde cu țara reală”; iar 
domnitorul ,,nu pregeta să-și trimită propriii 
lui agenți la diferite întruniri publice pentru 
ca, prin intermediul lor, să ia el însuși 
temperatura corpului electoral și să-i pipăie 
pulsul.” Bülow arăta în rapoartele sale de la 
București că ,,regele se despărțea de 
guverne atunci când considera că ele nu mai 
puteau să se mențină și nu făcea nimic 
pentru a le ajuta să rămână la putere”.

Totuși au existat mai multe cazuri în care 
guvernele au fost desemnate fără a se ține 
cont de lipsa lor de suport electoral: 
guvernele A.G. Golescu (1870),  Manolache 
Costache Epureanu (1870), Th. Rosetti 
(1888), Ion Em. Florescu (1876 și 1891). Dar 
cele mai flagrante încălcări ale opțiunilor 
maselor electorale au fost făcute prin 
acordarea de alegeri guvernelor L.Catargiu 
(1875), I.C. Brătianu (1888) și P.P. Carp 
(1911), când, lipsite de o bază electorală 
autentică, aceste guverne au recurs la 
presiuni exagerate pentru a câștiga 
alegerile, ceea ce, de altfel, nici nu le-a 
permis prelungirea cu mult a existenței lor. 

Experiența alegerilor din noiembrie 1866 
a fost decisivă în modelarea atitudinii 
domnitorului față de problema electorală; în 
plus, după propria-i expresie, ,,avea mâinile 
legate printr-o Constituție ultraliberală”. 
Atunci, ca și în 1870, rezultatul alegerilor a 
fost că guvernul a fost pus în imposibilitatea 
de a colabora cu parlamentul.  Concluzia 
trasă de domnitor a fost că trebuia să permită 
pe v i i tor  guvernelor  chiar  , ,a leger i 
frauduloase” pentru a-și crea majoritățile 
fără de care opera de guvernare devenea de 
neconceput. 

Și Lascăr Catargiu considera că 
amestecul guvernului în alegeri era o datorie 
națională, iar indiferența acestuia în alegeri 
,,ar fi o trădare.” Același lucru îl spunea și 
P.P. Carp în Senat la 13\25 decembrie 1894 
și îl justifica Ion Strat, reprezentantul 
României la Viena, contelui Andrassy la 30 
iunie 1870. 

Așa că ,,doar un scurt timp după 
înscăunarea sa, asigurarea libertății 
alegerilor l-a preocupat pe Carol I într-o 
oarecare măsură… după 1871 doar de două 
ori și-a pus în joc autoritatea pentru a 
determina guvernele să înfăptuiască alegeri 
în condiții normale”, anume în 1876 (pentru 
Senat) și în noiembrie 1899 (alegeri 
comunale). Dar domnitorului i se poate 
reproșa pe bună dreptate că a acceptat de 
mai multe ori guverne incompetente - 
precum guvernele A.G. Golescu (1870), 
gen.I.Em. Florescu (1876 și 1891) sau Gh. 
Gr. Cantacuzino (1899 și 1905), care prin 
însăși compunerea lor nu promiteau nimic. 

Uneori regele era obligat de împrejurări 
să schimbe cabinetul împotriva voinței lui. 
De exemplu, în 1888 a regretat demisia 
guvernului I.C. Brătianu, care tocmai 
câștigase alegerile, dar presiunea opoziției l-
a silit pe suveran să îi accepte demisia, sub 
presiunea străzii. Au urmat și alegeri 
parlamentare organizate de noul guvern, 
agreat de rege, condus de Th. Rosetti, 
alegeri care au avut rara trăsătură că ele au 
decis dacă regele poate păstra guvernul; de 
obicei regele numea un guvern preferat, 
care aproape invariabil câștiga alegerile. 

 - va urma -  
Prof. dr. Florin Iordăchiţă

(Fragment din volumul „Alegerile 
parlamentare în vremea lui Carol I” , în 
curs de apariţie)

Foto: Sursa Internet

Chestiuni istorice

ACEŞTIA AU FOST  CĂLĂII...
Cronicar XXI

FALSIFICAREA ALEGERILOR PARLAMENTARE - 
,,NECESITATE NAŢIONALĂ”?

(continuare)

Serghei Sazonov

Nikolai Alexandrovici 

Romanov

Mikhail Vasiliyevich Alekseyev Vladimir Aleksandrovich Sukhomlinov

Rolul regelui Carol I în viața politică românească



4 ANUL 18  NR. 571  IANUARIE 2014ANUL 18  NR. 571  IANUARIE 2014

Consiliul Local al Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman, întrunit în 
şedinţa ordinară de lucru în data de 18.12.2014, a aprobat Hotărârea nr. 258, privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2015. Astfel: 

 Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2015, după cum 
urmează:

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele 
şi taxele locale pentru anii 2014 şi 2015, constituind anexa nr.1;

b) în cazul clădirilor reevaluate în ultimii trei ani cota de impozit se stabileşte la  
1,3%;

c) cota prevăzută la art.253 alin. (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează : 

- 10% pentru clădirile care nu sunt reevaluate în ultimi 3 ani anteriori anului fiscal 
de referinţă; 

- 30% pentru clădirile care nu sunt reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 
de referinţă.

Art.2. Bonificaţia prevăzută la art.255 alin. (2) , art.260 alin.(2) şi art. 265 alin.(2) se 
stabileşte după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri datorat de contribuabili persoane fizice, la 10%;
b) în cazul impozitului pe teren datorat de contribuabili persoane fizice, la 10%;
c) în cazul mijloacelor auto datorat de contribuabili persoane fizice, la 10%.
Art 3. Majorarea anuală prevăzută la art.287 din Legea nr.571/2003 se stabileşte 

după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 0%;
b) în cazul impozitului pe teren, la 0%;
c) în cazul taxei pe teren, la 0%;
d) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport , 0%;
e) în cazul taxelor pentru eliberarea:
e1) certificatului de urbanism, 0%;
e2) autorizaţiei de construire, 0%;
e3) autorizaţiei de foraje şi escavări, la 0%;
e4) autorizaţiei de desfiinţare, 0%;
e5) autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, la 0%;

e6) avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la 0%;
e7) certificatului de nomenclatura stradala, la 0%;
e8) autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice, la 0%;
e9) autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 0%;
e10) de copii heliografice, la 0%;
e11) certificatului de producător, la 0%;
f) în cazul taxei pentru  folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, la 0%
g) în cazul impozitului pe spectacole, la 0%;
h) în cazul taxei hoteliere, 0%;
i) în cazul altor taxe locale, la 0%;
Art.4. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, 
pentru anul 2015 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Roşiorii de Vede nr.58/2000 şi HCL nr.106/30.11.2009.

Art.5. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale, 
inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roşiorii de Vede, prin care s-au 
instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal 
curent, este prevăzută în anexa nr.2.

Art.6. Se aprobă anularea creanţelor fiscale aflate în sold la 31 decembrie 2014 
mai mici de 40 de lei conform art.178 alin.2 din O.U.G. nr.92/2003.

Art.7. Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de 
persoane fizice prevăzute la art. 286, potrivit anexei nr.3.

Art.8. Anexele nr.1-3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.9. (1) Prezenta hotărâre se comunica prefectului judeţului Teleorman în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului Municipiului Roşiorii de Vede.  

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Administraţiei 
publice locale Roşiorii de Vede şi prin publicare în ziarul local Drum.  

Preşedinte de şedinţă                             Contrasemnează,  
    Consilier local                                                Secretar,  
       Didă Virgil                                                  Cîţa Mioara Iulia   

Impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2015

La sfârşitul lunii ianuarie 2015, a avut loc şedinţa 

ordinară de lucru a Consiliului Local al Municipiului 

Roşiorii de Vede, cu următoarea ordine de zi: 1. 

Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ preuniversitar din 

Municipiul Roșiorii de Vede, pentru anul școlar 

2015 - 2016; 2. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul de 

credit nr. Teleorman SJ - CC/65/886/12.11.2010 

încheiat între BCR și APA SERV SA; 3. Proiect de 

hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

acțiuni / lucrări de interes local, pentru repartizarea 

orelor de muncă ce trebuiesc prestate de către 

beneficiarii de ajutor social; 4. Proiect de hotărâre 

privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de 6.495.379,86 

lei; 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

prețurilor maximale la produsele  alimentare care 

vor fi comercilizate în magazinele / sectoarele de tip 

“ Economat ” din Municipiul Roșiorii de Vede în luna 

februarie 2015; 6. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea actului adițional la contractul de 

asociere nr. 133/29.10.2012 încheiat între Consiliul 

Județean Teleorman cu Municipiul Roșiorii de Vede 

prin Consiliul Local al municipiului Roșiorii de Vede; 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor 

facilități la transportul public local pentru anul 2015; 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului 

mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice 

îngrijite în Căminul de Bătrâni “ Sf. Teodor ” Roșiorii 

de Vede, pentru anul 2015; 9. Proiect de hotărâre 

privind aprobarea conturilor de execuție a 

bugetelor de venituri și cheltuieli întocmite pe cele  

două secțiuni pentru trimestrul IV al anului 2014; 

10. Evaluarea activităţii secretarului municipiului 

Roşiorii de Vede, pentru perioada 01.01.2014 – 

31.12.2014; 11. Probleme diverse, interpelări. 

Şedinţa 
Consiliului Local
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ASOCIAȚIA C.A.R. PENSIONARI ROȘIORII DE VEDE,
REALIZĂRILE DIN 2014 SI PROGRAMUL PE  2015 

ÎN SPRIJINUL MEMBRILOR

Din iniţiativa Consiliului Judeţean al 
Persoanelor  Vârstnice  Teleorman, a fost 
o rgan iza t ,  în  premieră ,  Reve l ionu l  
Pensionarilor la Roşiorii de Vede, pe data de 
16 ianuarie 2015. Restaurantul „Mon Jardin” 
din Grădina Publică a fost gazda primitoare a 
numeroase familii de pensionari, dar şi a 
unor pensionari rămaşi singuri, pregătirile 
acestui revelion fiind de invidiat prin 
aranjamentele specifice Revelionului, a unui 
meniu bogat şi o servire ireproşabilă, dovadă 
a respectului acordat persoanelor de vârsta 
a treia.  Muzica a fost asigurată de către 
formaţia EUROTON a Casei de Cultură a 
Municipiului Roşiorii de Vede, prin cântece 
specifice vârstei participanţilor, iar dansurile 
şi jocurile populare au scos în evidenţă buna 
dispoziţie şi talentul pensionarilor. 

În timpul desfăşurării Revelionului a venit 
un grup de 50-60 tineri elevi, băieţi şi fete de 
liceu, pentru a sărbători doi colegi de ziua de 
naştere a acestora,  t iner i  care,  de 
asemenea, au cântat şi au jucat, punând în 
valoare calităţile tinerei generaţii. A fost un 

prilej fericit de solidaritate între generaţia 
tânără şi generaţia vârstei a treia, tineretul a 
luat cunoştinţă de tradiţiile, muzica şi jocurile 
populare, iar pensionarii au luat la cunoştinţă 
de muzica şi dansurile  moderne ale tinerei 
generaţii. Subliniez şi faptul că mulţi 
pensionari prezenţi la Revelion au fost cadre 
didactice, fapt pentru care tinerii elevi 
prezenţi au manifestat mult respect şi au avut 
un comportament civilizat.

La încheierea manifestări lor,  toţ i 
participanţii la Revelionul Pensionarilor 
împreună cu formaţia au cântat “La mulţi 
ani!” şi „Totdeauna să ne fie ca si acuma!”, s-
au  ad resa t  mu l ţum i r i  pe rsona lu lu i 
Restaurantului „Mon Jardin” şi formaţiei 
„Euroton”, fiind dovada că toţi participanţii s-
au simţit foarte bine şi au solicitat ca în 
fiecare an să se organizeze un asemenea 
revelion.

Preşedinte Consiliul Persoanelor 
Vârstnice Teleorman

Ec. Eana Ioan

Anton A. Bran este un personaj celebru care şi-a 
dedicate viaţa negustoriei în piaţa din Roşiorii de 
Vede, rivalizând în celebritate cu un alt personaj 
pitoresc, Feştache. Generaţii de roşioreni au auzit, au 
bârfit ori s-au mirat de abilitățile negustorești ale lui 
Anton A. Bran, nea Bran pentru toţi cei care îl cunosc. 
Din cei aproape 97 de ani cât are în prezent, 88 i-a 
petrecut efectiv vânzând în piaţă, fiind luat drept un 
reper de succes de către generaţiile cu valenţe 
negustoreşti.

„Ca să scap, am fugit de acasă într-o cămaşă de 
noapte, din cele lungi”

„Părinţii mei m-au înscris la Şcoala nr. 2, unde nu 
am stat decât vreo două luni de zile şi asta pentru că în 
a doua zi de şcoală, poate mâna destinului, mama m-a 
trimis cu un coş de pătrunjel să-l vând la piaţă, unde mi 
s-a întâmplat ceva ce avea să-mi schimbe definitive 
mersul vieţii. Când am văzut că mi-am umplut 
buzunarele cu bani găuriţi, pentru că în  acele timpuri 
existau astfel de bani, mi-a trecut orice dorinţă de a 
merge la şcoală. Mama şi tata nu voiau nici în ruptul 
capului să audă că eu renunţ la şcoală. Ba m-au şi 
bătut, dar dacă eu îmi băgasem în cap că în piaţă se 
câştigă bani, nu a mai fost chip să renunţ la gândul de 
ajunge acolo. M-au dat la croitorie, cizmărie, frizerie, 
chiar la tâmplărie, dar nu s-a legat de mine pentru că 
eu aveam alt gând. Unde mai pui că tata, tot Anton îl 
chema, avea croitorie cu zece angajaţi. Ca să scap, 
am fugit de acasă într-o cămaşă de noapte, din cele 
lungi, că aşa purtam înainte. Nici izmene nu aveam. 
Dacă au văzut că nu au leac pentru nebuneala mea, 
m-au lăsat în plata Domnului. De frică că or să mă 
oprească cumva acasă am dormit în piaţă o scurtă 
perioadă de timp. Vindeam ce cultivau părinţii mei pe 
pământul pe care îl aveam în curte. Pe la 15 ani 
adunasem ceva bani şi am decis să mă îmbrac mai 
acătării, până atunci stând doar în cămăşi de noapte, 
pe care le legam cu brăcinar peste brâu.

Nici mama Florica, aşa o chema, nu avea ce să 
mai zică, cu toate că mai de folos i-aş fi fost la treburile 
casei. Îngrijea de trei vaci, zece oi şi toate celelalte din 
curte, muncă multă pentru o femeie. Ea nu vindea 
laptele, pentru că îl punea în putinei, îl bătea şi lua 
câteva linguri de unt şi ce rămânea, cam o oală de 
pământ plină cu lapte, o dădea pe la vecini, spunând 
că este pomană. Şi pe mine tot aşa m-a învăţat tata, să 
ajut cât voi putea în viaţă, să botez şi să cunun cât mai 
mulţi. Aşa că am botezat peste o sută de copii, iar la 
câte nunţi am fost naş, nu mai ştiu nici numărul. Am 
ajutat oameni să-şi ridice case, i-am împrumutat cu 
bani, dar nu mi-a trecut prin minte să cer măcar un 
bănuţ dobândă”.

„Noi îi puteam învinge atunci pe ruşi dacă nu-i 
ajutau americanii”

„Autorizaţia pentru activităţi comerciale mi-a fost 
eliberată la vârsta de 20 de ani, iar de atunci am 
devenit negustor. V-am spus că nu am învăţat carte,  
dar am studiat fără oprire la şcoala vieţii. Acest lucru 
m-a ajuta şi în armată unde, timp de patru ani, din 
funcţia de sergent, apoi şef de pichet de vamă, am 
avut subordonaţi şi soldaţi cu studii liceale. Am fost şi 
pe front, luptând cu batalionul doar în Moldova, până 
la Iaşi, deoarece am fost rănit la ambele picioare. Noi îi 
puteam învinge atunci pe ruşi dacă nu-i ajutau 
americanii. Din batalionul meu mai scăpaseră cu viaţă 
doar şaizeci de inşi, o parte ajungând să lupte şi în 
Germania. Când s-a terminat războiul, am venit şi eu 
acasă. Au urmat timpuri grele, dar şi bune”.

„Eu i-am învăţat pe pereţeni să cultive cartofi”
„La început nu era piaţa dezvoltată. Erau nişte 

mese din piatră, câteva tarabe. Îmi aduc aminte, pe la 
începutul anilor '70, după ce tot vorbisem eu pe la unii 
şi la alţii de importanţa cartofului pentru orăşeni, a 
venit la mine primarul Comunei Peretu, îmi scapă 
numele acum, Dumnezeu să-l ierte!, că s-a prăpădit,  
şi mi-a propus să primesc gratis un hectar de pământ 
pe care să-l cultiv cu cartofi, ca să arate tovarăşilor din 
primărie ce valoare are, pentru că primarul gândea la 
fel ca mine. Când vă spun eu, nici nu se pomenea de 
cultura cartofului în această zonă. Au aprobat 
consilierii locali din Peretu, dispuşi să creadă că şi noi 
avem condiţii ca în Ardeal, ceea ce s-a adeverit şi 
constatăm  în momentul de faţă că nu au fost vorbe 
goale. Pe mine m-a ridicat financiar această cultură, 
iar faptul că eu i-am învăţat pe pereţeni să cultive 
cartoful mă face să fiu mândru.  Eu nu mai cultiv acum 
cartofi, dar mă bucur că am avut dreptate şi se 
dezvoltă frumos această zonă legumicolă. De la 
cartofi la cultivarea zarzavaturilor nu a fost decât un 

moment de conştientizare a faptului că era nevoie de 
cineva care să dea zilnic legume proaspete pieţii, 
ceea ce nu puteau zarzavagii de la aprozar, motiv  
pentru care am ridicat două sere. Sera îţ i 
maximizează profitul dacă o foloseşte în toate 
anotimpurile, aşa că eu am trecut şi la producţia de 
garoafe, crizanteme şi alte soiuri de flori. Dar din două 
sere trebuie să ştiţi că nu puteam să dau oraşului flori 
de sărbători şi eram obligat să apelez la alte surse, 
pentru că negustorul cu ştaif trebuie să mulţumească 
pe toată lumea”.

„Eu am fost mereu un om cu gura închisă”
„De la mine se aprovizionau toţi oamenii 

importanţi ai vremii. Am fost mereu un om cu gura 
închisă, nu duceam vorba de la unul la altul şi, de 
aceea, toţi aveau încredere în mine, motiv pentru care 
nu am avut probleme nici pe vremea lui Gheorghiu 
Dej, nici pe cea a lui Ceauşescu, şi nici acum. Toţi 
veneau la mine ca la ei acasă: „Nea Brane, o floare! 
Nea Brane, un castravete! … Şi eu eram băiat bun, că 
aşa am fost educat de mic.  

Să ştiţi că eu nu am profitat de renumele meu, 
deşi ştiam cam pe unde mă situam dacă apelam la 
cineva. Şi muncile am preferat să le fac doar cu familia 
mea la sere, mai puţin la cartofi unde plăteam cu ziua 
localnici din Peretu”, ni se destăinuie nea Bran, în timp 
ce dădea restul unui bătrân ce cumpărase o pereche 
de galoşi, după ce îmi spusese că se ştiau de când 
venise Bodârlău primar.

„O soţie şi doi copii morţi. Patru fete înfiate ...”
Dacă în plan financiar lucrurile mergeau bine, 

familia lui Anton A. Bran cunoştea tragedie după 
tragedie: „Prima soţie şi primul copil au murit de oftică, 
imediat după ce am venit din armată. M-am 
recăsătorit, dar a murit la naştere şi copilul pe care l-
am avut cu a doua, pentru că l-au apucat de cap cu 
forcepsul pentru a-l trage afară. Văzând aşa, şi 
crezând că este vreun semn, am decis să iau patru 
fete de suflet, care acum sunt fiecare la casa lor şi care 
mi-au făcut în total zece nepoţi. Pentru fete am muncit 
fără odihnă”.

“La piaţa de păsări era potcovărie, iar peste 
acoperişurile prăvăliilor se zărea Palatul Albina”

La cei aproape 97 de ani, Anton A. Bran a fost 
martorul multor transformări în acest oraş, dar oricât l-
ai ispiti să vorbească despre oraş tot la piaţă se 
opreşte.

„Piaţa s-a transformat cu trecerea anilor, a 
căpătat altă înfăţişare, acum este ca la București. 
Când am început eu în piaţă, în zona unde cândva 
erau tonetele, se găseau vreo treizeci de prăvălii. 
Uitându-ne dinspre magazinul Macul, Penny cum îi zic 
ăştia micii, în capătul pieţei era un magazin de oale, 
după care urma frizerie, un magazin de lactate 
proaspete, mai încoa' era un rând de măcelării, pe 
partea cealaltă era încă un rând de măcelării, apoi 
erau vreo zece pescării ce ţineau peştele la vedere pe 
tarabe şi pe care toată ziua îl stropeau mereu cu o 
mătură înmuiată într-o găleată cu apă gălbuie să pară 
proaspăt; mai era o brutărie, apoi o altă frizerie... Unde 
suntem noi, pe locul unde facem fotografia, era o 
grădină cu pomi, dar nu livadă cum mai zic câte unii. 
La piaţa de păsări era potcovărie, iar peste 
acoperişurile prăvăliilor se zărea Palatul Albina. Mai 
era şi hotelul lui Belitoreanu … Ei, cam aşa arăta, în 
mare, această zonă”.

„Piaţa roşioreană a devenit renumită pentru că 
aici au vândut negustorii, nu etnicii”

Făcând o comparaţie, nonagenarul ce i-a fost mai 
dragă negustoria decât şcoala consideră că piaţa 
roşioreană „a devenit renumită pentru că aici au 
vândut negustorii, nu etnicii. Atunci nu aveai voie să 
câştigi mai mult de zece la sută - pentru că era şi de 
bun simţ!, iar acum ajung să câştige şi trei sute la sută. 
Asta este jupuială, nu negoţ. Oraşul era bogat, 
oamenii erau mai serioşi. Astăzi, adevăraţii negustori 
şi toate cele ce ţi-am spus înainte, au devenit simple 
amintiri. Mai mult, cum ştie şi socrul tău, Fane Coleff, 
organele statului erau mai vigilente şi nu tolerau 
specula”.

„Cu ce m-am ales?”
Privind retrospectiv, „nea Bran” le răspunde celor 

ce îl întreabă dacă a realizat ce şi-a dorit în viaţă: 
„dacă aş mai lua-o de la capăt nu aş mai face acelaşi 
lucru, pentru că am muncit tare mult. Şi cu ce m-am 
ales? Cu aproape nimic. La atâtea fete şi nepoţi, ce să 
le dai, ce să mai rămână?”.

Gheorghe Gabriel Argeşeanu

REVELIONUL PENSIONARILOR
LA ROŞIORII DE VEDE

În perioada 9-16 noiembrie 2014 s-a 
desfășurat în orașul Mollina (Malaga), Spania a 
patra ediție a cursului de formare – „Vizibilitate, 
Diseminare și Valorizare: Împrăștie focul!” (în 
limba engleză –„Visibility and DEOR: Spread the 
Fire!”, în limba spaniolă – Extiende la Llama!). 
Cursul a fost organizat de Agenția Națională din 
Spania pentru Programul Erasmus Plus – Tineret 
în Acțiune, cu finanțare din partea Comisiei 
Europene. Cei patru participanți din România au 
fost selectați de către Agenția Națională din 
București  (ANPCDEFP), care a asigurat 
transportul lor la curs.

Scopul cursului a fost acela de a oferi tuturor 
celor implicați în proiecte de tineret sau orice alte 
proiecte de cooperare europeană, ocazia de a 
învăța noi metode de diseminare, vizibilitate și 
valorizare a rezultatelor proiectelor lor.

Șaptesprezece participanți din: Bulgaria, 
Cipru, Danemarca, Italia, Lituania, Letonia, 
România, Spania s-au familiarizat cu noi 
instrumente digitale și de comunicare utile pentru a 
consolida difuzarea și exploatarea rezultatelor, cât 
și cu strategii creative de asigurare a vizibilității 
proiectelor. Ei au realizat prezentări, postere, 
videoclipuri utilizând diverse aplicații software, au 
folosit instrumentele digitale de editare audio-
video și de publicare pentru a împărtășii celorlalți 
participanți, dar și comunității online proiectele 
europene pe care le-au gestionat sau urmează să 

le implementeze în viitor. Învățarea s-a realizat 
într-un mediu non formal, în grupe de lucru, 
programul zilnic fiind presărat cu: jocuri, exerciții, 
activități de team building, teatru de improvizație, 
gamestorming, dans contemporan, ateliere de 
creație. În două ocazii, participanții au avut 
activități în aer liber, cu misiunea de a le face 
cunoscut locuitorilor din orașele Mollina și Loja  –  
Erasmus Plus, Programul Uniunii Europene 
pentru educație, formare profesională, tineret și 
sport și de a aplica în  practică metodele creative 
de promovare pe care le-au învățat la cursul de 
formare – „Extiende la Llama!” 

Participând la acest curs, mi-am dezvoltat 
competențele de a comunica într-o limbă străină, 
de a exprima și a înțelege puncte de vedere 
diferite, de a aprecia diversitatea și de a lucra mai 
bine în echipă și prin cooperare. Apreciez buna 
organizare a cursu lu i ,  profes ional ismul 
formatorilor și maxima implicare a fiecărui 
participant de a împărtăși din experiența proprie și 
de a contr ibui  la  „ împrășt ierea  foculu i ” 
(informațiilor).

I n f o r m a ț i i l e  f u r n i z a t e  r e p r e z i n t ă 
responsabilitatea exclusivă a autorului, iar 
A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru modul în care este folosit 
conținutul acestor informații.

Prof. Daniela Vișinică 
Colegiul Tehnic Anghel Saligny 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
din Roşiorii de Vede este asociaţie de 
întrajutorare si protecţie socială, persoană 
juridică de drept privat, nepatrimonial, 
neguvernamental, apolitic, cu caracter civic. 
Organul suprem de conducere este 
Adunarea generală constituită din delegaţi 
aleşi pe localităţi în baza unei norme de 
reprezentare stabilită anual de către 
Consiliul Director. Între adunările generale, 
organul de conducere este Consiliul Director, 
iar organul de control financiar este Comisia 
de Cenzori. Personalul de execuţie şi 
specialitate este angajat cu contract 
individual de muncă în baza Codului Muncii, 
a organigramei şi a ştatului de funcţiuni 
aprobate de către Adunarea Generală, iar 
salarizarea este stabilită în baza Legii 
sa la r i ză r i i  pe rsona lu lu i  buge ta r  ş i 
contractual.

În anul 2014, C.A.R. Pensionari Roşiorii 
de Vede a obţinut rezultate remarcabile în 
toate domeniile pentru întrajutorare şi 
protecţ ie socială a 
membrilor, astfel:

- Au fost primiţi un 
număr de 1.129 noi 
membr i ,  i a r  l a  31 
decembrie 2014, sunt 
în evidenţă un număr 
de 7.970 membri activi 
care au plătit cotizaţia 
şi contribuţia la zi.

-  Fondu l  soc ia l 
privat al membrilor 
constituit din cotizaţia 
d e p u s ă  l u n a r , 
î n s u m e a z ă  l a  3 1 
decembrie 2014, suma 
de 9.952.471 lei, ceea 
ce revine în medie pe 
un membru 1.250 lei. 
Din acest fond se acordă împrumuturi cu 
dobândă redusă.

- În anul 2014, au fost acordate 
împrumuturi la un număr de 5.258 membri, în 
sumă totală de 16.534.180, revenind în 
medie pe un împrumutat suma de 3.144 lei, 
cu o dobândă medie de 8,54% pe termen de 
18 luni.

- A fost constituit Fondul pentru ajutoare, 
prin contribuţia depusă trimestrial de 
membri,  în sumă de 313.200 lei, din care s-
au acordat ajutoare nerambursabile la un 
număr de 1.404 membri, în sumă totală de 
255.935 lei.

- Ajutoare pentru decese, au fost 
acordate pentru cei 260 membri decedaţi, în 
sumă de 192.495 lei, revenind pe un caz 740 
lei şi sicrie la preţuri reduse.

- Ajutoare băneşti nerambursabile au fost 
acordate la un număr de 862 pensionari cu 
pensii sub 600 lei lunar, pentru inundaţii, 
situaţii deosebite, cu ocazia sărbătorilor de 
Paşte, Crăciun, 1 octombrie etc., ceea ce 
reprezintă 11% din totalul membrilor, care au 

primit suma de 49.340 lei.
- Compensaţii băneşti am acordat la un 

număr de 282 pensionari, care au fost în 
staţiunile balneare pentru tratament şi la 
Cabinetul de Fizioterapie din Roşiorii de 
Vede, în total am acordat 14.100 lei.

- În cursul anului 2014, am efectuat un 
număr de 7 excursii – pelerinaj, cu un număr 
de 140 pensionari, care au plătit parţial 
transportul, s-a vizitat Maramureşul, Aradul, 
T i m i ş o a r a ,  O r a d e a ,  S i b i u l , 
Transfăgărăşanul, Delta Dunării, mănăstiri, 
muzee şi alte obiective turistice.

- Am încasat de la membri suma de 
20.072.582 lei ce reprezintă: rate lunare din 
împrumut, depuneri la fondul social, 
depuneri la fondul de ajutoare etc. Din aceste 
încasări am plătit împrumuturi, ajutoare 
nerambursabile, compensaţii, am depus la 
bancă 2.178.100 lei şi am încheiat exerciţiul 
financiar 2014 cu un excedent care îl 
împărţim la soldul fondului social.

Pentru anul 2015, avem în Program să 

primim cel puţin 100 membri lunar, să 
ajungem la un Fond Social în sumă de 11 
milioane lei, să constituim un Fond de 
ajutoare în sumă de 350.000 lei, să acordăm 
împrumuturi la 70% din numărul de membri, 
iar ajutoare băneşti nerambursabile la un 
număr de 1.500 de pensionari cu pensii 
foarte mici şi situaţie deosebită. Avem în 
program să organizăm 6-7 excursii-pelerinaj 
cu pensionarii, iar la finele anului să aibă loc 
Revelionul Pensionarilor. Un eveniment 
deosebit de important care va avea loc în 
luna aprilie îl constituie pregătirea şi 
des făşurarea Adunăr i i  Genera le  ş i 
Congresul Federaţiei Naţionale a C.A.R. 
Pensionari din România.

Pentru rezultatele din 2014 şi obiectivele 
Programului pe 2015 adresez mulţumiri 
tuturor membrilor şi le doresc multă sănătate 
pentru a îmbătrâni frumos şi demn în anii de 
viaţă câştigaţi.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Preşedinte,

Ec. Eana Ioan

Extiende la Llama! sau Împrăștie focul!

Povestea lui Bran pieţarul sau
cum i-a învăţat pe pereţeni să cultive cartofi

Poveştile oraşului meu

Viaţa şcolii
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Odată cu cele 
d o u ă  v o l u m e 
S p i r i t u l 
p e n d u l a t o r 
( B u c u r e ș t i , 
Editura Herald, 
2 0 1 0 )  ș i 
S o l e m n i t a t e a 
i g n o r a n ț e i 
( B u c u r e ș t i , 
Editura Herald, 
2 0 1 2 ) , 
s u b i n t i t u l a t e 
Eseurile de la 
S t u t t g a r t , 
întrucât au fost 

publicate în prestigioasa revistă Agero, din  

Stuttgart, editată de  eseistul, poetul, 
publicistul şi promotorul cultural Lucian 
Hetco, începe o nouă etapă în opera lui 
Iulian Chivu, acesta dovedindu-și cu 
prisosință suplețea spiritului în genul 
eseistic. În cele aproximativ 60 de eseuri 
adunate cu acribie în paginile acestor două 
volume, Iulian Chivu practică un discurs 
analitic și raționalist. 

Primul volum de eseuri, Spiritul 
pendulator, are o structură tripartită. Cel 
dintâi capitol, intitulat Nefericirile gândului, 
conține 14 eseuri. În primul dintre ele, 
Protocronii fundamentale, Iulian Chivu 
aduce în discuție, pe urmele lui Salvador 
de Madariaga, tema „înclinațiilor etice” ale 
popoarelor. Dacă englezii sunt stăpâniți de 
spiritul de acțiune, întreprinzător, iar 
francezii de idei, de rațiune, germanii au, în 
v iz iunea  lu i  Thomas Mann,  acea 
„innerlichkeit – interioritate, calitatea a 
ceea ce este profund interiorizat”, căreia „i 
se îndatorează metafizica germană, 
miraculosul lied german, dar și acea 
rigurozitate dusă la apogeu care, însă, nu a 
adus nemților nicio revoluție fiindcă la ei 
niciodată rațiunea nu s-a stins în libertăți, ci 
a continuat dincolo de ele.” (p. 17)

În eseul Spiritul pendulator, care 
conferă și titlul cărții, aflăm, încă din capul 
locului, că „există în comportamentul 
o a m e n i l o r  m o m e n t e  c a r e  a f i r m ă 
personalitatea și rațiunea tot așa cum sunt 
momente care le reclamă absența...” (p. 
35) În ceea ce privește Europa, aceasta 
pendulează între „spiritul expansiv, 
occidental” și „spiritul retractil, oriental”. 

De asemenea, pentru etnologul Iulian 
Chivu, „Formula operei folclorice (...) este 
prima fabrică a identităților naționale.” (p. 
39) 

În fine, „Spiritul pendulator se împacă 
cu sinele hăituindu-se între gloata lumii 
percepute și mulțimile înlănțuite ale 
existenței condiționându-și pacea când de 
adevăruri, când de valori, când de criterii, 
după o  metaf iz ică  dogmat izată  a 
conflictualității ontice.” (p. 40)

În eseul Nefericirile gândului, Iulian 
Chivu descoperă trei fericiri esențiale ale 
gândului (1. fericirea de a avansa; 2. 
fericirea de a se întoarce; 3. fericirea de a 
se controla) și șase nefericiri ale acestuia 
(1. nefericirea comodității; 2. nefericirea 
cutezanței; 3. nefericirea vreri i ; 4. 
nefericirea rezistenței; 5. nefericirea 
disciplinării;        6. nefericirea concilierii.), 
pe care le analizează apoi en détail.

Poate cel mai fascinant eseu din tot 
volumul este Seducțiile diletantismului. 
Iulian Chivu se încumetă să definească și 
să descrie specia, indezirabilă în orice 
societate civilizată și prolifică, din păcate, a 
diletantului, făcând popas și pe tărâm 
românesc, care nu duce lipsă de diletanți. 
Afirmă chiar, la un moment dat, un adevăr 
dureros:

„Cred că la ora aceasta, românii, 
judecați după numărul de diplome 
universitare sunt, paradoxal, țara cu cel 
mai mare procent de licențiați, dar și țara cu 
cel mai mare număr de analfabeți, potrivit 
statisticilor, deci o țară de savanți și 
analfabeți doar pentru că aici, mai mult ca 

oriunde, diletantismul este mai seducător.” 
(pp. 66-67). Concluzia  domnului Chivu, în 
privința diletantismului, este următoarea: 
„Cred totuși că popoarele pot trăi în 
mediocritate, judecând după datele istoriei, 
însă în di letantism, din motive de 
i n c o n s i s t e n ț ă ,  n u  p o t  n i c i  s ă 
supraviețuiască, chiar dacă seducțiile lui 
devin frenezii naționale.” (p. 67)

Alte eseuri remarcabile din acest prim 
capitol mai sunt: Tristețea metafizică a 
desăvârșirii, Iluminarea lui Charmides sau 
c o n c e p t u a l i z a r e a  m a i e u t i c ă  o r i 
Determinante etice pe axa Hall – Kohlberg 
– Maslow, în finalul căruia afirmă tranșant: 
„Sensul vieții este unul moral, iar cursul 
istoriei îl urmează, fiindcă orice alternativă 
ar însemna ezitare, impas, prăbușire.” (p. 
96)

În al doilea capitol, Verba dicendi, Iulian 
Chivu își continuă demersul început în 
cartea Semioză şi deictica semnului în 
credinţele româneşti (Bucureşti, Editura 
Universal Dalsi, 2006) și abordează teme 
care se află undeva la granița dintre 
etnologie și filosofia limbajului.

Dacă Noica a scris studiul filosofic 
Sentimentul românesc al ființei, în ultimul 
capitol al acestei cărți, intitulat Etnologie, 
Etnosofie, care conține preponderent 
articole de etnologie, dintre care se 
detașează net Spiritul locuirii. Citindu-l 
românește pe Heidegger și Etno-logica 
exprimării sentimentelor, găsim și eseul 
Sentimentul românesc al valorii, unde 
Iulian Chivu, căruia îi repugnă diletantismul 
autohton și de aiurea, opinează următorul 
lucru: „trebuie să admitem că există și un 
sentiment românesc al valorii, după cum 
admitem că sunt valori românești, 
germane, britanice, filipineze, japoneze 
etc.” (p. 167). 

În final, se arată necruțător: „Valorile 
sensibilității românești nu au deschidere 
spre epopeic și monumental, ci spre 
tranzitoriu, spre conjunctural și capătă 
tonalități minore, datorate unui subtil 
fatalism, resimțite mai ales în trăirea 
ep isod ică  a  p ropr ie i  con t inu i tă ț i . 
Va lab i l i t a tea  aces to ra  se  însc r ie 
preponderent în imediat, în accidental și 
po rneș te  d i nsp re  pe rsoană  sp re 
umanitate, de unde o ușoară vibrație 
refractară, nu opacă, a individului la ceea 
ce vine din afară, poate asemănându-se cu 
spaniolul lui Madariaga, nicidecum cu 
germanul lui Nietzsche, împietrit într-o altă 
opțiune etnică.” (p. 170)

În  a l  do i l ea  vo lum de  eseu r i , 
Solemnitatea ignoranței, autorul se declară 
în favoarea unei existențe de tip f(x). Iată 
cum își imaginează autorul acest modus 
vivendi:

„Răspunsul meu este ferm un protest: 
Refuz să fiu pacientul desăvârșit al 
excesului de clasificări!

Prefer, în schimb, o existență de tipul 
f(x). Mai sigur, funcția identitate care 
transformă fără îndoială argumentul în el 
însuși. Omul care încetează să mai fie o 
funcție e un de-funct.” (p. 43)

Eseurile din prima parte a cărții, mai 
precis din capitolul Existența ca f(x), 
demonstrează că în centrul preocupărilor 
d-lui Chivu, care face distincția între 
noematicul a fi și apofanticul a exista, se 
află omul și condiția umană. 

Solemnitatea ignoranței (De stultitia), 
eseul care dă și titlul volumului, reprezintă 
nici mai mult, nici mai puțin decât niște 
glose la cartea Triumful prostiei. Mic tratat 
despre prostia inteligenței, de Belinda 
C a n n o n e ,  a p ă r u t ă  î n  t r a d u c e r e 
românească în 2008 la Editura Nemira din 
București. 

Interesant în acest prim capitol al d-lui 
Chivu mai este și eseul intitulat Firea 
germană în șase proverbe, unde, plecând 
de la paremiologie, eseistul încearcă să 
analizeze caracterul poporului german.

Prof. Cristian Gabriel Moraru

O istorie a literaturii roşiorene

Iulian Chivu (IV)
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Nu se poate mai spectaculoasă 

coincidenţă în potrivirea timpului istoric 
decât să înceapă anul cultural cu evocarea 
lui Eminescu. „În anul 2010, spunea d-na 

Aurelia Bărbuţ, directoarea Direcţiei pentru 
Cultură a Municipiului Roşiorii de Vede, în 
deschiderea simpozionului consacrat 
operei lui Eminescu, ziua de naştere a 
marelui poet român Mihai Eminescu a 
fost declarată Ziua Culturii Naţionale, 
iar menirea acestei zile nu este doar să 
celebreze un mare creator, ci şi să 
îndemne la reflecţie asupra culturii 
române şi a proiectelor culturale…”. 
Acest sens a fost trasat şi în mesajul 
Administraţiei Locale, rostit de dl. 
Teodo ru  S tângă ,  v i cep r imaru l 
Municipiului, adăugând faptul că 
sprijinul de care se bucură cultura 
roşioreană va fi continuat. 

De astă dată opera lui Eminescu a 
fost citită de prof. Simona Băluş, 
preşedinta Asociaţiei Culturale „Mihai 
Eminescu” din perspectiva înţelegerii 
cosmogonice a existenţei universale. S-a 

dovedit că Poetul era integrat gândirii 
filosofice contemporane lui, pe care o 
aşeza în poeme, construind o cosmogonie 
originală, cu accente din concepţia 
românească despre lume şi 
viaţă. Construcţia genială a 
cosmogoniei îndreptăţeşte din 
nou aserţiunea lui Andrei Pleşu 
conform căreia, prin Eminescu, 
noi, românii, am atins absolutul. 
Călăuză ne-a fost Eminescu.

Este un fapt notoriu că versul 
eminescian are calităţi muzicale 
pe care compozitorii din toate 
veacurile le-au pus în evidenţă, 
astfel încât cântecele pe versuri 
eminesciene au devenit creaţie 
integrată sensibilităţii româneşti. 
Până acolo s-a ajuns încât 
valorile muzicale par să fi fost creaţii ale 
spiritului naţional. A demonstrat-o aici, în 
sala Casei Municipale de Cultură, 
momentul artistic pus sub genericul „Cu 
mâine zilele-ţi adaugi…”, susţinut de elevi 
ai Colegiului Naţional „Anastasescu”, 
îndrumaţi de prof. Petrică Predoi, precum 
şi elevii Giulia Robescu şi Adelin Croitoru, 
membrii ai Cercului de Muzică al Casei 
Municipale de Cultură, îndrumaţi de Ion 
Stângă.

Integrată contextului, s-a desfăşurat şi 
lansarea celui de al optulea volum al 
Colecţiei „Drum”, semnat de prof. Petre 

Bozdoc şi prof. Gabriela Bozdoc Drăguşin. 
Este vorba despre o apariţie mai rară în 
peisajul editorial care dezbate relaţia dintre 
om şi natură. Cei doi autori, pasionaţi 
cercetători ai fenomenului (v. serialul din 

Ziarul „Drum”) dezbat meticuloşi, cu 
argumente consecinţele deformării 
acestei realităţi, într-o carte numită 
simplu „Cartea naturii”. De altfel, prof. 
Petre Bozdoc a dezvăluit câteva 
momente din timpul redactării acestui 
eseu, a schiţat, sintetic, relaţia dintre om 
şi natură în care omul a uitat că face 
parte din natură, nefiind stăpânul ei. 
Neaducerea în echilibru a acestei relaţii, 
sugerează  au to r i i ,  poa te  cos ta 
catast ro fa l  c iv i l i za ţ ia  umană.  O 
provocare fundamentală, deci, pentru 
generaţiile viitoare!

Retrospectivă Costel Lupu
Partea a doua a Zilei Culturii Române s-

a petrecut în sala de expoziţii a Centrului 

Cultural din Roşiorii de Vede, pe simezele 
căruia s-a aflat expoziţie „Peisaj marin” a 
artistului plastic Costel Lupu. De unde 

această obsesie pentru mare în 
acest orizont de câmpie? A fost 
prima întrebare căreia i-a căutat 
răspuns poeta şi pictoriţa Eugenia 
Dumitriu, care, contextualizând, a 
sugerat legăturile dintre „marinele” 
artistului şi sonorităţile din poezia 
eminesciană. Profesorul şi pictorul 
Dumitru Ciocan, însă,  a creionat o 
scurtă istorie a genului, dovedind 
că liniştea sau furia mării a fost 
mereu motiv de inspiraţie.

Adevărul este că „marinele” lui 
Costel Lupu se întind într-o relativă 
pace. Formele miniaturale par a fi 

„obiective” prin care este privită marea 
ceea ce pare a reduce întinerea, dar 
culoarea vie, viguroasă sau duioasă şi 
unduitoare, conferă intensitate. Cu 

delicată şi rafinată ştiinţă de culorii, artistul 
a reflectat într-un imens ocean de senzaţii 
infinitele ipostaze ale mării, fie răscolită de 
vânturi, fie liniştită sub ploaia de culori 
so la re .  Omu l  a  fos t  în to tdeauna 
spectatorul care înmărmureşte în faţa 
frumuseţii. Prezenţa lui este sugerată, se 
află pe aproape pentru a aduna culorile 
scurse din soare şi spălate de apele 
neliniştite ale mării.

Undeva, Domnul Eminescu privea 
tăcut imensul albastru căruia i-a dat contur 
românesc!

15 ianuarie – Ziua Culturii Române

Eminescu – călăuza noastră 
spre absolut
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Învãþãtoarea Elena C. Pandele
(continuare din nr. 

570)
În anul 1943, la 17 

mai ,  subinspectorul 
ș c o l a r  P ă u n e s c u 
inspectează Școala 
primară de fete nr.1 din 
Roșiorii de Vede, prilej 
cu care asistă și la orele 
d e s f ă ș u r a t e  d e 
învățătoarea definitivă, 
Elena C. Pandele, care 
funcționa la clasa a IV-a. 

În procesul verbal încheiat la terminarea 
inspecției, notează:…”am cercetat și 
îndrumat activitatea d-nei învățătoare Elena 
C.Pandele. Sala de clasă în care își 
desfăşoară activitatea domnia sa este curată 
și frumos ornată, având “Colțul dinastiei” și 
”Colțul Eroilor” bine aranjat. Sunt afișate 
lucrările de desen și planșe cu momente din 
domeniul industriei casnice. Elevele sunt 
curate și îngrijit îmbracate”. După ce notează 
cum s-au desfășurat orele asistate și 
ches t i ona rea  e l eve lo r,  r e fe r i t o r  l a 
î n v ă ț ă t o a r e a  E l e n a  C .  P a n d e l e , 
subinspectorul Păunescu încheie partea de 
proces verbal ce o privește cu: ”Activitatea 
didactică și rezultatele inspecției, la d-na 
învățătoare Elena C.Pandele se notează cu 
“Foarte Bine”.

În 1944, la 20 aprilie, cu nr.2743, 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, 
din Turnu Măgurele, strada N.Iorga, nr.15, îi 
comunică: “Avem onoarea a vă face cunoscut 
că Onor Ministerul Culturii Naționale și 
Cultelor, prin Decizia nr.69718./1944, la acest 
examen ați obținut media 9.50”. După ce se 
adresează în scris de mai multe ori 
Ministerului Culturii Naționale și Cultelor, la 1 
septembrie 1945, cu nr. 9081/1945, 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman îi 
face cunoscut că Ministerul  Cultur i i 

Naționale, prin Decizia Nr.271586/1945, îi 
aprobă transferul definitiv la Școala primară 
de fete nr.1 din Roșiorii de Vede, unde devine 
titulară de post începând cu 1 septembrie 
1945”. Adresa este semnată de Inspectorul 
Şcolar al Judeţului Teleorman. La 30 mai 
1946, subinspectorul școlar A. Voiculescu de 
la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman 
inspectează Școala de fete nr.1, condusă de 
d-na Zoe C. Il iescu. Sunt inspectate 
învățătoarele Ileana Dumitriu și Elena C. 
Pandele. În procesul verbal încheiat la 
terminarea inspecției, în capitolul rezervat d-
nei învățătoare Elenei C. Pandele, notează 
următoarele: ”A procedat metodic, cu mult 
tact pedagogic și ton familiar. Elevele citesc 
curgător respectând punctuația și i-au însușit 
cunoștințele predate, dând răspunsuri foarte 
frumoase. Lecțiunea a decurs în mod 
atrăgător, elevele lucrând cu mult drag”. După 
ce notează convorbirile ce le-a desfășurat cu 
elevele, încheie partea referitoare la 
învățătoarea Elena C.Pandele, cu “… Pentru 
cele constatate, notăm rezultatele inspecției 
cu Foarte Bine”. Subinspectorul A.Voiculescu 
remarcă și “Serbarea din 26 mai 1946” a 
acestei școli, din Grădina Publică, bine 
apreciată de orășeni, părinții elevelor, 
organizată de întregul colectiv didactic al 
Școlii de fete. La 6 februarie 1947, cu nr.1009, 
Inspectorul Şcolar al Judeţului Teleorman îi 
comunică învățătoarei Elena C. Pandele, că 
prin Decizia Nr. 407865 / decembrie 1946, a 
fost încadrată în clasa 15 de salarizare, 
categoria XIV, de funcțiune, începând cu 1 
ianuarie 1947. Creșterea salariului este un 
lucru bun pentru învățătoarea Elena 
C.Pandele, care era o prezență vie, nu numai 
în viața școlii, dar și a orașului. Lucrul acesta 
este atestat și de faptul ca la 15 decembrie 
1947, ea primește “mulțumiri”, pentru 
serbarea organizată în 13 decembrie 1947, 
atât de la directoarea Școlii, învățătoarea Ana 

Mamut, cât și de la Primăria Orașului Roșiorii 
de Vede.

Cu toate realizări le și aprecierile, 
învățătoarea Elena C. Pandele și familia sa 
aveau în decembrie 1947 și chiar în toţi anii 
anteriori o mare problemă, ce nu putea fi 
rezolvată ușor. Este vorba de lipsa unei 
locuințe în proprietate. Din 1940, după 
căsătorie, a tot locuit cu chirie în diverse 
locații din oraș, dar acum în 1947, când avea 
și o fiică, ce se născuse în 13 martie 1946, 
situația era foarte complicată. Soțul tot 
încearcă să găsească rezolvarea situației, 
dar nu reușea. Abia în 1948, reușește să 
găsească, tot cu chirie, pe strada Mijesti, o 
locuință cu două camere și un antreu, 
aparținând cetățeanului Marin Dumitrescu. 
Era o locuință potrivită și încheie cu 
proprietarul un “contract de închiriere” (act 
oficial), pe timp de un an, posibilitatea de 
prelungire, după 1 decembrie 1949. Chiria 
este stabilită de comun acord la 500 lei lunar.

La 1 septembrie 1948, învățătoarea Elena 
C. Pandele, prin Ordinul Inspectoratului  
Școlar, este transferată la Școala de 7 ani nr. 
3 din Roșiorii de Vede. Nr. Ordinului de 
transfer este 673 / 20 august 1948. Este 
primită cu entuziasm și functionează în bune 
condițiuni și cu rezultate foarte bune timp de 5 
ani, până la 1 septembrie 1953, când este 
transferată la Școala medie mixtă “Tudor 
Vladimirescu” din Roșiorii de Vede (actualul 
Colegiul Național ”Anastasescu”). Școala 
medie mixtă “Tudor Vladimirescu” era o 
școală fanion a orașului și era încadrată cu un 
personal didactic deosebit, atât la elementară 
cât și la liceu. Astfel, devine colegă de 
cancelarie cu soții Ion și Ileana Dumitriu, 
învățători de mare valoare, dar și mai tinerele 
Petrescu Nauma și  Popescu I l inca, 
învățătoare de mare prestație și succes în 
vremea aceea. A obținut rezultate foarte bune 
și, la încheierea primului an de funcționare, 

întrebată de directorul adjunct al Școlii medii 
mixte, învățătorul Călin Buică, cum a reușit?, 
învățătoarea răspunde simplu: ”Am căutat tot 
timpul să fiu la înălțimea misiunii ce mi s-a 
î n c r e d i n ț a t ,  p r i n  p u n c t u a l i t a t e  ș i 
conștiinciozitate, și am ținut cont de sfaturile 
învățătoarei Ileana Dumitriu”. Este bine 
apreciată, atât în școală, cât și în oraș, iar la 
15 septembrie 1963, la deschiderea anului 
școlar, este felicitată la scenă deschisă de 
șeful Secției de Învățământ, a raionului 
Roșiorii de Vede, profesorul Ștefan Drăgoi, 
pentru rezultatele obținute. Regretul 
învățătoarei a fost că nu a continuat studiile 
universitare la fără frecvență, începute la 
Facultatea de Biologie a Inst i tutului 
Pedagogic din București. A funcționat la 
Liceul ”Anastasescu”, la clasele primare, 
până în anul 1970, făcându-și cu multă 
competență și dăruire meseria de dascăl, dar 
și de metodist, îndrumând multe generații de 
tineri învățători.

Elena C. Manolescu ș i -a obț inut 
notorietatea prin valoare, dar și modestie, a 
muncit cu pasiune și talent. A fost desigur o 
personalitate puternică: o minte limpede și o 
conștiință pură. A aparținut unei generații de 
mari dascăli, cu un echilibru sufletesc, o 
demnitate și un profesionalism rar întâlnit. A 
plecat din școală cu simţul datoriei împlinite. 
La 29 mai 1970, primește Decizia Comisiei de 
stabilitate, nr.12075, prin care era propusă la 
pensionare începând cu 1 septembrie 1970. 
După pensionare, trăiește modest, alături de 
fiica sa, Elena, în locuința proprie, din strada 
Carpați, nr.43 B. Citește mult, se plimbă, se 
întânește cu foști colegi și colege, dar și cu 
foarte mulți foști elevi și se bucură de 
realizarile lor. Se stinge din viață la 10 august 
2012, la vârsta de 100 de ani, și a fost 
înhumată în Cimitirul Municipal.

Prof. Argentin Şt. Porumbeanu

Oameni care au fost
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Iar alesul românilor, domnitorul Alexandru 

Ioan Cuza, a fost acel personaj providențial 
dorit și așteptat cu sufletul deschis, de peste 
250 de ani de la fapta unică a marelui Mihai 

Viteazul, care în mai 1600 realizase prima 
unire a românilor. Această zi și acest mare 
român, Alexandru Ioan Cuza, vor rămâne în 
inimile și sufletele românilor ca unele dintre 
cele mai mari realizări și împliniri.

Cum era și firesc, teleormănenii nu puteau 
rămâne indiferenți la acest mare eveniment, 
și pe adresa domnitorului Unirii au sosit zeci și 
sute de telegrame și mesaje, prin care 
l ocu i t o r i i  d i n  aceas tă  veche  va t r ă 
strămoșească își exprimau marea bucurie, 
satisfacție și solidaritate cu omul ales în 
fruntea țării, pentru a le satisface cererile și 
dorințele. Astfel, la 9 februarie 1859, când a 
sosit la București în calitate de domn al țărilor 
surori, A.I. Cuza a avut parte de o primire 
entuziastă, iar locuitorii din Teleorman i-au 
adresat o scrisoare în care spuneau: „Ziua de 
24 ianuarie 1859 este una dintre cele mai 
solemne pe care le-a avut România în 
ultimele două secole și jumătate, căci Măria 
Voastră ne dete Unirea care era dorința 

universală a multor români, generațiile 
viitoare vor mărturisi aceasta și va vibra în 
secole mărirea ei. Astăzi, o nouă eră schimbă 
soarta României, și inimile fiecăruia pline de 
bucurie și entuziasm țintesc până la viitoarea 
fericire, al cărui simbol sunteți Măria Voastră.”

Sentimentul de iubire și respect față de 
A . I .  Cuza a  deven i t  o  cons tan tă  a 
teleormănenilor, așa cum reiese dintr-un 
articol publicat la 8 februarie 1863, în ziarul 
„Buciumul”, care făcea referire la modul cum 
se sărbătoriseră patru ani de la unirea din 
1859. Cu această ocazie, numeroase 
delegații din toată țara au venit să îi felicite pe 
Alexandru Ioan Cuza și pe doamna Elena 
Cuza. În lista „onorabilelor persoane” care au 
venit în capitală, aleși de concetățenii lor, la 
marele eveniment, a fost și o delegație din 
Teleorman formată din nouă persoane pe 
care ne face plăcere să le amintim: Iorgu 
Grigoriu, Ghiță Stoenescu, Panait Marinescu 
din Turnu Măgurele; Ion Lazăr și Macovei 
Dumitru din Alexandria; Iordache Ciupagea și 
Alecu Procopie din Roșiorii de Vede, precum 
și încă două persoane din Zimnicea.

Amintitul ziar, „Buciumul”, scria: „Sunt 
câteva zile de când prefectul județului 
Teleorman, domnul maior Borănescu, a venit 
în capitală cu o delegație de cetățeni din 
județul său, pentru a cumpăra trei tunuri și 
încă 10.400 lei, pentru a cumpăra puști.” Cu 
aceeași ocazie, locuitorii din Roșiorii de Vede 
au adresat domnitorului A.I. Cuza o scrisoare 
deoseb i t  de  emo ț i onan tă  d i n  ca re 
reproducem un fragment: „Suntem trimiși de 
locuitorii din orașul Roșiorii de Vede din 
districtul Teleorman, ca să depunem la 
picioarele Măriei Voastre suma de 1000 de 
galbeni, pentru a cumpăra un tun. Măria Ta, 
cel mai puternic act ce ați  săvârșit, 
secularizarea moșiilor zise închinate, a 
umplu t  de  o  s fân tă  bucur ie  in imi le 
concetățenilor noștri și i-a făcut a veni astăzi a 
depune la picioarele tronului Măriei Voastre, 
această umilă ofrandă. Dorim ca Statul 
Român să devină mare, puternic și această 

dorință a noastră este cu 
atât mai legitimă pe cât 
Măria Voastră cunoașteți 
că suntem descendenții 
glorioșilor călărași români 
din Roșiori i  de Vede. 
Suntem mândri de această 
origine și ardem de dorința 
de a putea să fim demni de 
asemenea strămoși.

Noi vedem în Măria 
Voastră trimisul care să ne 
ducă la mărirea și la gloria 
străbună.

Până va veni timpul 
când Măria Ta să ceri de la 
noi a ne da sângele pentru 
faptele mari, binevoiește a 
primi acest mic dar. Am 
dori ca să se scrie pe tunul 
ce va cumpăra cu acești 
ban i ,  s tema orașu lu i 
Roșiorii de Vede. Suntem 
ai voștri plecați supuși: I. Iordănescu, primar; 
C. Protopopescu, Tache Mihăescu, Costache 
Mănciulescu, Mincu Nicolae.”

Capitala județului Teleorman în timpul 
domniei lui A.I. Cuza, era orașul Turnu 
Măgurele, un oraș tânăr, înființat în urmă cu 
23 de ani, în 1836, când din necesități de 
apărare de atacurile achingiilor turci care 
treceau Dunărea și jefuiau malul românesc, 
capitala județului Teleorman a fost mutată la 
Roșiorii de Vede, care a fost capitala județului 
timp de 441 de ani, mai întâi un an la Zimnicea 
și apoi la Turnu Măgurele, care s-a menținut 
până în 1948, când regimul comunist a făcut o 
nouă împărțire administrativ-teritorială. 

Ca orice oraș nou înființat, Turnu 
Măgurele, în timpul domniei lui Cuza, se 
confrunta cu mari greutăți. Pentru a-i veni în 
ajutor, domnitorul Cuza, printr-un opis 
domnesc special, a atribuit orașului Turnu 
Măgurele din moșiile expropriate, prin 
reforma agrară din 1864, o suprafață de 500 
ha, teren de cultură, vii și grădini, al căror venit 

urma să se folosească 
p e n t r u  c h e l t u i e l i l e 
edilitare ale orașului. 
Drept mulțumire pentru 
ajutorul acordat și în 
semn de omagiu pentru 
binefăcătorul domn A.I. 
Cuza,  orașu l  Turnu 
Măgurele a oferit în dar 
domnitorului o sabie de 
preț gravată, ce se află 
astăzi expusă la Muzeul 
de Istorie Națională din 
București. La acest gest 
deosebi t ,  Alexandru 
Ioan Cuza a răspuns 
trimițând o scrisoare  de 
mulțumire turnenilor, pe 
care o reproducem:

„Domnule Primar,
Primind sabia ce în 

numele comunei urbane 
Turnu Măgurele și votată 

de dânsa îmi trimiteți , eu vă invit să arătați 
mulțumirile mele cetățenilor acestei comune 
pentru devotamentul lor pentru persoana 
mea și care îmi este prețios.

Îi veți încredința, totodată, că îngrijirile 
mele ce port către Țara întreagă, comuna 
Turnu Măgurele nu va avea partea cea mai 
mică din solicitudinea mea particulară.

Asupra acestora primiți domnule primar, 
expresiunea afecțiunii mele.

22 martie 1865                                                     

                              Alexandru Ioan Cuza”

Prin Legea agrară din august 1864, au 
fost împroprietăriți în Județul Teleorman: 
5727 de țărani fruntași, 12.094 de țărani 
mijlocași, 4287 de țărani pălmași, în total 
22.108 familii de țărani, care au primit în total 
173.147 ha de pământ.

Vom reveni într-un număr viitor cu noi 
amănunte.

Legăturile domnitorului A.I. Cuza  cu teleormănenii și roșiorenii
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