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Teleormanul

Băsescu l-a felicitat pe Obama
Preşedintele Traian Băsescu i-a
transmis un mesaj de felicitare
preşedintelui Statelor Unite ale
Americii, Barack Obama, pentru
realegerea sa în funcţie, în care
şi-a exprimat speranţa că va
avea ocazia să-l reîntâlnească în
viitorul apropiat
“Am deosebita plăcere să vă
scriu pentru a vă felicita cu prilejul
victoriei în alegerile prezidenţiale din
data de 6 noiembrie. Atât campania
dumneavoastră de succes în vederea
realegerii, cât şi determinarea de
a vă îndrepta spre o nouă viziune a
Americii, în care prosperitatea este
împărtăşită tuturor, au atras atenţia
românilor şi a naţiunilor din întreaga
lume. Realegerea dumneavoastră
survine într-un moment foarte priel
nic pentru parteneriatul strategic ro
mâno-american. Relaţia progresivă,
construită pas cu pas, a reprezentat

întotdeauna forţa dinamică a parte
neriatului nostru bilateral”, se arată
în mesajul preşedintelui Băsescu.
El subliniază că Declaraţia Comună
privind Parteneriatul Strategic pentru
Secolul XXI, semnată în septembrie
anul trecut, este dovada “încrederii
şi a prieteniei” dintre cele două ţări,
care trasează, în egală măsură, liniile
viitoare ale cooperării.
“În acelaşi timp, Declaraţia Co
mună oferă fundamentul necesar
pentru a putea atinge scopurile pe
care ni le-am propus în viitor. Mai
mult, Tratatul dintre România şi
Statele Unite privind implementarea
Sistemului de apărare împotriva ra
chetelor balistice în ţara noastră
reprezintă o evoluţie semnificativă
la nivel bilateral, care are potenţialul
de a asigura securitatea zonei euroa
tlantice în ansamblu. Îmi exprim con
vingerea că vom continua şi vom con
solida dialogul nostru apropiat şi vom

lucra împreună pentru a consolida
parteneriatul strategic şi legăturile
de prietenie dintre ţările noastre.
Doresc să vă asigur că parteneriatul
transatlantic are o importanţă funda
mentală pentru România, în calitatea
sa de membru al NATO şi al UE”, se
mai arată în mesajul transmis preşe
dintelui american reales.
Băsescu i-a urat succes lui
Obama, exprimându-şi speranţa unei
întrevederi, în viitorul apropiat.
“Îmi exprim speranţa că voi avea
ocazia să vă reîntâlnesc în viitorul
apropiat. Anticipând acest moment,
reiterez felicitările mele sincere
pentru victoria obţinută în alegeri şi
vă urez succes în îndeplinirea man
datului care v-a fost încredinţat de
poporul american. Vă rog să primiţi,
domnule preşedinte, asigurarea
înaltei mele consideraţii şi a respec
tului meu’, îi mai scrie Băsescu pre
şedintelui american.

Băsescu - faţă în faţă cu Ponta
(Urmare din pagina 1)
Totodată, discuţiile au
vizat reluarea plăţilor în
cadrul Programelor Ope
raţionale aflate în proces
de suspendare: măsurile
avute în vedere de Guvern
pentru remedierea defici

enţelor constatate de Co
misia Europeană în sis
temele de management
şi control ale Progra
mului Operaţional Regio
nal - Regio, Programului
Operaţional
Sectorial
Transport şi Programu
lui Operaţional Sectorial

Creşterea
Competitivi
tăţii Economice, precum
şi în ceea ce priveşte
Programul Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor Umane şi
Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică.
Şi poziţia Guvernului

la negocierile privind vii
torul Cadru Financiar
Multianual al Uniunii Euro
pene (2014-2020) şi co
relarea acestuia cu stra
tegia fiscal-bugetară deja
aprobată s-au aflat printre
subiectele anunţate de
Preşedinţie.
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ADR Teleorman şi-a
lansat candidaţii
la parlamentare în sala
mare a Casei de Cultură

• Mihail Neamţu a fost prezent, ieri, la Alexandria
(Urmare din pagina 1)
Liderii ARD Teleorman spun
că este extrem de important ca în
condiţiile actuale să vină cu un alt
fel de mesaj către teleormăneni,
un mesaj legat de modestie şi
simplitate, nu unul de grandoare
şi opulenţă. Mai mult, întreaga
campanie a ARD va fi construită
astfel şi, se pare că ideea unei
campanii “din uşă în uşă” va fi
varianta cea mai ieftină şi cea
mai demnă, în contextul în care,
fiind în Opoziţie, nimeni nu
doreşte să facă cheltuieli inutile,
când se poate adopta o variantă
occidentală de popularizare a
candidaţilor.
Astfel, în cursul zilei de ieri,
începând cu orele 16.00, în
sala mare a Casei de Cultură a
Sindicatelor din Alexandria, a
avut loc evenimentul ce precede
debutul campaniei electorale
din 9 noiembrie, eveniment
la care au participat cele mai
importante nume ale ARD din

Teleorman, dar şi preşedintele
Noii Republici, Mihail Neamţu,
care a vrut să fie alături de
teleormăneni la eveniment,
anunţând acest lucru şi pe contul
său de Facebook.
Aşa cum ştim, ARD
Teleorman şi-a făcut publici
candidaţii încă din momentul
depunerii candidaturilor la
Biroul Electoral Judeţean, fiecare
dintre candidaţi declarând şi,
cu prilejul lansării oficiale, că
nu se tem de contracandidaţi şi
că mesajul lor va fi mai apreciat
de populaţie decât mesajul
adversarilor politici, care vor dori
să impresioneze şi să speculeze
atracţia teleormănenilor pentru
manifestări publice. Cu privire la
viitor, liderii ARD Teleorman au
declarat că se aşteaptă la rezultate
destul de bune şi că efortul pe
care ei îl vor face va demonstra
că pentru a ajunge la inima
oamenilor nu este nevoie de bani
şi influenţă, ci doar de tenacitate
şi determinare.

Şcoala “Mihai Viteazul” a găzduit simpozionul:

“Problemele actuale ale istoriei”
• Profesorii universitari Bogdan Murgescu şi Bogdan Teodorescu au avut o întâlnire cu profesorii de istorie din Teleorman
Şcoala “Mihai Viteazul” din Alexandria
a fost locul de desfăşurare a unei întâlniri
de lucru extrem de captivante, care s-a
construit în jurul problemelor actuale pe
care le întâmpină profesorii de istorie din
Teleorman în ultimii ani. Dezbaterea i-a
avut ca protagonişti pe profesorul univer
sitar doctor Bogdan Murgescu, Preşedinte
al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România
şi pe profesorul doctor Bogdan Teodorescu,
ambii fiind specialişti în problemele pe care
le înfruntă această disciplină importantă în
sistemul educaţional autohton.
Evenimentul a fost organizat de Socie
tatea de Ştiinţe Istorice din România, In
spectoratul Şcolar Judeţean Teleorman şi
Şcoala “Mihai Viteazul” din Alexandria,
tot în cadrul acestei reuniuni avându-se
în vedere şi numirea unor reprezentanţi ai
profesorilor de istorie din judeţ în cadrul
filialei judeţene a S.S.I.R. La întâlnire au
participat câteva zeci de profesori de is
torie teleormăneni, care şi-au declarat
deschis dorinţa de a discuta problemele
pe care le au atât în legătură cu modul de
funcţionare a sistemului, cât şi în mod par
ticular, la clasă, referitor la interesul gene
ral al elevilor pe care îi au în grijă.
Profesorul universitar doctor, Bogdan
Murgescu a fost şi cel care a deschis
dialogul, vorbind despre necesitatea
promovării istoriei pe toate palierele
societăţii,
lecţiile
trecutului
fiind
esenţiale pentru un viitor bun: “Cred că
e extrem de necesar să facem un efort
colectiv de a recoagula istoria în Ro

mânia şi eu am pledat întotdeauna pen
tru aducerea laolaltă a celor care sunt
activi în domeniul studiului şi promovării
istoriei. Din punctul de vedere al nostru,
ca profesori universitari, există un interes
egoist, dar foarte mare, de a avea profesori
de istorie cât mai buni în ciclurile
gimnaziale şi liceale, pentru a avea pe
băncile facultăţilor studenţi cât mai mulţi
şi mai buni. Pentru că în ceea ce priveşte
istoria, cei care urmează o astfel de carieră
o fac strict pentru iubirea de meserie. Is
toria nu este, pentru niciunul dintre noi
o meserie aleasă pentru a ne îmbogăţi, ci
pentru că dorim să avem acea mulţumire
interioară că am lăsat ceva important în

urma noastră. Avem, în continuare, de
contracarat tendinţe care au dus la de
precierea rolului istoriei. Trebuie să con
tinuăm să reafirmăm faptul că istoria este
importantă, pentru că informaţiile despre
trecut sunt esenţiale pentru modelarea
minţii oamenilor. Societatea noastră de
astăzi suferă de o dezarticulare a corpului
didactic, de o rea conducere de ansamblu”.
Profesorul doctor Bogdan Teodorescu
şi-a început expunerea, menţionând că
primii 34 de ani din viaţă şi i-a petrecut în
judeţul Teleorman, lucru care îl face să se
simtă deosebit de bine în cadrul menţio
nat anterior. El a continut prin a discuta
despre problemele istoriei şi ale celor care

slujesc această disciplină în cadrul şcolilor
din judeţ: “Istoria a primit în ultimii ani
lovituri grele. Lovituri care s-au întors în
societate, pe principiul bumerangului.
Proasta guvernare pe care o trăim acum
este consecinţa unei slabe cunoaşteri a is
toriei. După 1989, educaţia a devenit su
biectul unor repetate dezbateri. Dar pentru
istorie s-a făcut foarte puţin. E important
ca şi cadrele didactice să-şi dorească să
iasă din obscuritate şi să se implice la nivel
civic, în comunitate”.
Tot despre ieşirea din obscuritate a ca
drelor didactice a discutat şi inspectorul
de specialitate, Luminiţa Pinţur. “Sunt
mulţi profesori de istorie care pur şi
simplu nu vor să fie vizibili. Personal, îmi
doresc să fiţi mai vizibili în comunitate.
Comunitatea trebuie să ştie ce face
profesorul de istorie. Nu ştiu câţi dintre
dumneavostră ştiţi ce fac colegii din
domeniu, din branşă, ce lucrări scriu.
Trebuie să încercăm să ne facem mai
vizibili. Asta este invitaţia mea”.
În partea a doua a discuţiei, profesorii
de istorie din judeţ au avut prilejul de a
împărtăşi cu invitaţii problemele lor, unii
dintre aceştia vorbind despre numărul tot
mai mic de ore alocate săptămânal istoriei
în şcoli, alţii despre lipsurile manualelor
şcolare şi alţii despre faptul că nu se mai
predă istoria religiilor în şcoli, astfel încât
tinerii să ştie că există şi alte religii şi să
aibă posibilitatea de a alege, evitând astfel
prozelitismul.
Carmen Dumitrescu
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