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De ce echipa
Carave]eanu?

FONDATOR: MARIUS CARAVE}EANU

Chiar! De ce? Sau de ce
nu? A fost şi este echipa, la
început foarte mic\, acum din
ce în ce mai mare, în care m\
reg\sesc! Nu am f\cut parte
din nicio echip\ pân\ în 2008.
Nici m\car din cea a partidului
unic, deşi, ca intelectual, era
aproape obligatoriu. Am considerat c\ singurul partid din
care puteam face parte era cel
al dasc\lilor, c\ menirea mea
era s\-i ajut pe copii s\
descopere singuri ce este bine
şi ce este r\u, nu s\ le impun
eu în ce s\ cread\, s\-i determin s\ fie liberi în gândire.
De ce in 2008 mi-am
schimbat atitudinea? Doar fa]\
de mine, pentru c\ în ceea ce
priveşte latura profesional\ am
r\mas la fel. Şi acum, ca şi
atunci, ştiu s\ trag linia ce trebuie s\ separe via]a personal\
de cariera didactic\!
S\ revenim la anul 2008!
M\ s\turasem s\ v\d c\ nu se
schimb\ nimic şi într-un
moment pe care l-am socotit
nedrept şi pe care îl consider
în continuare nedrept, m-am
hot\rât s\ nu mai stau s\
privesc şi s\ aştept doar-doar
se va întâmpla ceva şi lucrurile
vor începe s\ se mişte. Atunci
m-am al\turat echipei mici
care îl sus]inea pentru a candida la func]ia de primar pe cel
care pân\ la urm\ a şi
câştigat.
Pe Marius Carave]eanu!
Am crezut c\ el este cel care
poate aduce schimbarea. Şi a
adus-o!
Nu vreau s\ fac proces de
inten]ie, nu ar\t cu degetul, nu
acuz pe nimeni, dar trebuie s\
fii r\u inten]ionat sau orb la
propriu, s\ nu recunoşti c\
oraşelul nostru a început s\
capete o fa]\ nou\, s\ devin\
din locul în care totul p\rea
încremenit, într-un loc ce se
transform\ în fiecare zi, poate
nu la fel de rapid cum ne-am
dori, dar cu siguran]\ lucrurile

se mişc\.
Ca om al şcolii de
aproape patru decenii, şi
doar în R\cari, pot s\ fac o
compara]ie între şcoala
r\c\rean\ de dinainte de
2008 şi cea de dup\ 2008.
Dar, mai bine, s\ nu facem
o astfel de compara]ie!
Liceul Teoretic „Ion Ghica”
R\cari şi Şcoala Gimnazial\
Ghergani pot rivaliza cu orice
alt\ unitate şcolar\ din ]ar\.
La „aşa DA”! Şcolile gimnaziale R\cari şi Colacu, ale
c\ror proiecte de reabilitare,
modernizare şi extindere se
afl\ spre analizare şi aprobare la organele abilitate,
vor fi, cel pu]in, la fel de
invidiate, în sensul bun al
cuvântului, şi l\udate de cei
care ştiu s\ aprecieze un
lucru bine f\cut.

Gr\dini]a cu Program
Prelungit R\cari, a c\rei
construc]ie urmeaz\ s\
înceap\ în curând, aten]ia
acordat\ tuturor unit\]ilor
şcolare de pe raza oraşului
R\cari, şi nu sunt pu]ine
(un liceu, 3 şcoli gimnaziale, 5
gr\dini]e cu program normal, o
gradini]\ cu program prelungit,
un after-school ce urmeaz\ s\
se deschid\ în anul şcolar
urm\tor), m\ determin\ s\-mi
doresc în continuare sa fac
parte din aceast\ echip\.
Echipa Carave]eanu!
Lista de obiective realizate
(str\zi asfaltate, parcuri, locuri
de joac\, sala de sport, etc)
sau în curs de realizare este
mare, dar perseveren]a,
ambi]ia şi dorin]a de a aduce o
fa]\ nou\ oraşului sunt puternice. Dar toate presupun
munc\, timp şi r\bdare. M\
întreb dac\ acei care se laud\
c\ vor face una sau alta peste
noapte, ştiu ce înseamn\ un
proiect, de la realizarea şi
depunerea lui, pân\ la aprobare şi punere în practic\, cât\

munc\ ascunde, câte drumuri
se fac la organele competente,
câte aprob\ri, cât timp (uneori
ani) înseamn\, de câte ziduri
te loveşti şi trebuie s\ treci
peste ele? Nimic nu se realizeaz\ b\tând din palme! Nu
ştiu sau se fac a nu şti, mizând
pe credulitatea unor oameni pe
care nu-i acuz c\ nu ştiu. Nu
au de unde s\ ştie toate acestea! Eu ştiu pentru c\ fac parte
din echipa ce îşi doreşte s\
fac\ ce este mai bine pentru
locuitorii oraşului.
Şi aceasta este echipa
Carave]eanu!
Prof. Aurica Alionte
Consilier local P. N. L.

De ce Sorin Ion?

Pentru c\ acolo unde a activat a
dovedit implicare, seriozitate [i profesionalism;
Pentru c\ [tie s\ asculte înainte s\
vorbeasc\;
Pentru c\ înainte de a fi un lider,
este OM;
Pentru c\ nu a fost, nu este [i nu
va fi vreodat\ încadrat în defini]ia
cuvântului ”baron”;
Pentru c\ to]i ceilal]i au avut ocazia
s\ demonstreze ce pot. {i n-au
putut;
Pentru c\ a câ[tigat func]ii de conducere în urma unor concursuri, pe
baza COMPETEN}EI, nu datorit\
unei situa]ii financiare privilegiate
sau a conjuncturilor politice.

Pentru c\ a crescut genera]ii de
elevi ca profesor [i s-a dedicat apoi
administr\rii [i atragerii de fonduri [i
proiecte pentru înv\]\mântul dâmbovi]ean în calitate de inspector
general,
Pentru c\ niciun om dintre cei care
au lucrat cu el, INDIFERENT DE
PARTID SAU STATUT SOCIAL nu au
ce s\-i repro[eze
Pentru c\ e momentul ca valorile s\
fie recunoscute,
Pentru toate acestea, [i pentru
multe altele care nu au loc în câteva rânduri, Sorin Ion merit\ s\ fie
pre[edintele Consiliului Jude]ean
Dâmbovi]a!
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