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Șef cu delegație Șef cu delegație 
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Protestele angajaților Protestele angajaților 
CEO continuă și CEO continuă și 
în septembrieîn septembrie
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Daniel Burlan (CE Oltenia): Planul Daniel Burlan (CE Oltenia): Planul 

de restructurare nu mai poate fi  respectatde restructurare nu mai poate fi  respectat

PSD, în continuare, în inferioritate, la conducerea PSD, în continuare, în inferioritate, la conducerea 
CEO! Mandatele a trei supraveghetori, prelungite!CEO! Mandatele a trei supraveghetori, prelungite!

Facturi tot mai  mari 
la curent. Iluminatul 

public - oprit, noaptea, 
la Scoarța! »4»4
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Zeci de copii, la Zeci de copii, la 
Jandarmeria GorjJandarmeria Gorj

Zeci de copii instituționalizați și 
însoțitorii lor din cadrul DGASPC, au 
participat joi la  ,,O Zi de Tabără la 
Jandarmeria Gorj”,  evenimentul or-
ganizat la sediul Inspectoratului de 
Jandarmi Județean ,,Tudor Vladimi-
rescu” Gorj. 
    La acest eveniment a fost invita-
tă și a participat și cea mai tânără 

jandarmeriță junior din 
județul Gorj – Măriuca, 
pentru a interacționa și 
a cunoaște aspecte din 
misiunile și activitățile 
pe care le desfășoară 

jandarmii gorjeni 
în zona de res-
ponsabilitate. 

Vrei un curs gratuit?Vrei un curs gratuit?
Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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,,Să-ţi stabileș ti obiect ivele es te primul pas în transformarea invizibilului în vizibil. " – Tony Robbins,,Să-ţi stabileș ti obiect ivele es te primul pas în transformarea invizibilului în vizibil. " – Tony Robbins
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Sf. Tereza de † Sf. Tereza de 
Calcutta, călug.Calcutta, călug.

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 

parter, vis-a-vis parter, vis-a-vis 

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,8734  -0,0022
Dolarul SUA       4,8739  -0,0012 
Gramul de aur                     274,1764 -0,2435 
Francul elveţian                        5,0325  -0,0178  
100 Yeni japonezi                     3,5494  -0,0028
Lira sterlină      5,7839 -0,0280 
Leva bulgărească       2,4947 +0,0029
Leul moldovenesc                     0,2495  -0,0012     
100 Forinţi maghiari     1,2051  +0,0025 

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

E-mail: prefect@prefecturagorj.roE-mail: prefect@prefecturagorj.ro

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

Tel: 0253-212273, 227300Tel: 0253-212273, 227300

Subprefect Subprefect   

Tel: 0253-212391, 213312; Tel: 0253-212391, 213312; 

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

Tel./fax: 0251/418.707Tel./fax: 0251/418.707

E-mail: postmaster@avpcraiova.roE-mail: postmaster@avpcraiova.ro

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, 

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298

†) Sf. Proroc Zaharia †) Sf. Proroc Zaharia 
şi Dreapta Elisabeta, şi Dreapta Elisabeta, 
părinții Sf. Ioan părinții Sf. Ioan 
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Poetul Ion Florea-Novaci, la al doilea volum Poetul Ion Florea-Novaci, la al doilea volum 
postum: Zborul păsării de argintpostum: Zborul păsării de argint

Am în față, grație 
generozității scriitorului novă-
cean Constantin Dârvăreanu, 
un admirabil volum apărut la 
Editura MĂIASTRA Târgu-Jiu, 
2022, intitulat Zborul păsării 
de argint. Un volum de POE-
ZIE și PROZĂ, ediție apărută 
sub îngrijirea lui CONSTANTIN 
DÂRVĂREANU.

 
Motto: „Poezia este ca pâi-

nea. O plămădește unul, dar o 
consumă alții. Ferice de cel ca-
re-i află gustul.” - ION FLOREA

 

După cum am aflat din de-
sele convorbiri telefonice 
cu scriitorul Constantin 

Dârvăreanu, poetul cunoscut și 
încurajat de domnia sa încă din 
vremea scurtei vieți a acestuia, 
pe care văd că acum, la al doilea 
volum postum, îl consacră drept 
Ion Florea-Novaci (7 septembrie 
1942-19 decembdrie 1992) a fost 
un autodidact, împătimit cititor 
de poezie dar și creator al unor 
versuri ce-l fac nemuritor și vestit 
cel puțin printre poeții novăceni. 
Dacă nu chiar unul dintre cei mai 
valoroși poeți ai Gorjului.

Într-o scurtisimă notă asupra 
ediției, Constantin Dârvăreanu 
ne amintește și de primul volum 
de poezie „Trandafiri și amintiri”, 
apărut tot postum, datorită efor-
turilor sale de împătimit editor și 
bun degustător al poeziei lui Ion 
Florea. „Poetul și-a exteriorizat 
propriile trăiri cu modelațiile su-
fletului, în raport cu natura, sim-
bolul eternității, în care a viețuit 
în cei 50 de ani de existență. 
Chiar dacă a trăit atât de puțin, 
a lăsat o moștenire poetică valo-
roasă, poeziile sale fiind o adevă-

rată terapie duhovnicească 
pentru suflet. Recunosc, 
nu am primul volum sem-
nat, cum spunea, postum 
de Ion Florea și nici nu știu 
dacă cele două catrene ti-
părite pe coperta IV a volu-
mului despre care vorbim 
în aceste simple note. Și 
care sună astfel:

Din amurguri și tăceri
Iarăși vine amintirea
Să-mi aducă azi ce ieri
A uitat să-mi dea iubi-

rea

Drumuri pier rotite-n 
zare

Ca șiragul de cocori
Fintre toate oare care
Mi te-a luat atunci în zori!
Mie unul, nefiind deprins cu spirit 

critic, îmi plac și versurile volumului 
Zborul păsării de argint – poezie și 
proză - chiar dacă simțul artistic, atâ-
ta cât am, îmi sporește convingerea că, 
dacă viața i-ar fi permis, Ion Florea-
Novaci ar fi putut deveni un prozator 
mai mare decât poetul din el.

Dar să-i mai dăm cuvântul – pe 
care el l-a scris în Prefața volumului de 
POEZIE și PROZĂ intitulat Zborul pă-
sării de argint, după titlul superbului 
poem cu care se deschide acest volum 
– scriitorului Constantin Dârvăreanu: 
„Păsările, în zborul lor, stârnesc uimi-
rea și admirația oamenilor. La fel, po-
etul și prozatorul Ion Florea, stârnește 
uimirea și admirația novăcenilor pen-
tru un mare talent, din păcate dispă-
rut prea de timpuriu. Dacă moartea 
nu i-ar fi întrerupt „firul său de poe-
zie” la doar 50 de ani, pe 19 decembrie 
1992, cu siguranță poetul Ion Florea 
ar fi zburat mult mai sus, acolo unde 
îi dădea dreptul talentul săui sclipitor 
precum penele păsărilor în zborul lor 

spre Împărăția Cerească, simboluri 
unice ale frumuseții celeste, ale vieții 
și devenirii noastre.”

Tot din Prefață mai aflăm că poe-
tul Ion Florea a așternut pe hârtie tot 
ce i-a comandat inima și sufletul, dar 
și talentul incontestabil cu care s-a 
născut și cu care a fost înzestrat.

„Un talent cultivat cu măiestrie 
prin sutele, poate chiar miile de cărți 
citite în nopțile de după zilele gre-
le de muncă la pădure, în mină sau 
lângăî turmele de oi în munți ori în 
transhumanță, prin Banat, Bără-
gan, Dobrogea, șesurile dunărene”, 
după cu mai notează scriitorul, ese-
istul, criticul literar și editorul plin de 
har, Constantin Dârvăreanu, cel care 
ne-a oferit acest al doilea volum pos-
tum al lui Ion Florea, numit pe drept 
cuvânt „un zburător cu o putere de 
imaginație fabuloasă.”

ION PREDOȘANU

P.S. Volumul de față are ca autori 
ai copertelor pe tehnoredactorii artiști 
Rodica Teiși și Alex Buduran. Iar su-
perba carte s-a tipărit cu spijinul fi-
nanciar al OBȘTII „CERBUL” Novaci, 
al cărei membru a fost autorul și sunt 
urmașii săi. (Ion Predoșanu)

Salonul Editorial al Atelierului Național de Poezie Salonul Editorial al Atelierului Național de Poezie 
„Serile la Brădiceni” Ediția a XXVI-a, 8 septembrie 2022„Serile la Brădiceni” Ediția a XXVI-a, 8 septembrie 2022

Și la cea de-a XXVI-a ediție 
A.N.P.C.B. „Serile la Brădiceni” o 
să aibă loc în vatra arhetipală a 
Brădicenilor obișnuitul salon de 
carte și revistă ce se ține cu o re-
gularitate de metronom din 1997 
încoace.

Se lansează revistele 
tradiționale deja, ale manifestării, 
după cum urmează:

• Miracol de Brădiceni, 
nr.28/2022, 124 p.

• Miracol de Brădiceni, 
nr.29/2022, 64 p. (redactori 
șefi: Dan Adrian Popescu, Silviu 
Doinaș Popescu);

• Literatura și Arta Cuvântu-
lui „Serile la Brădiceni”, colecția 
2022, volumul III (coordonator: 
Ion Popescu-Brădiceni), 226 p.

• Antemeridian/Postmeridian, 
anul 8, nr.20/2022, 168 p. (direc-
tor: Ion Popescu-Brădiceni);

• Ceașca de Cafea, an 17, nr. 
227/2022, 24 p. (editor: George 
Drăghescu);

Fiind rândul cărților și al au-
torilor inspirați, participanți la 
prestigioasa manifestare cultural-

literar-științifică, să le acord locul de 
cinste: 

• Vasile Vasiescu: O lume ca o ini-
mă; Editura Hoffman, Caracal, 2022, 
228 p.

• Lazăr Popescu: Șansa și Diferența; 
Editura PIM, Iași, 2021, 76 p.

• Rodica Pospai Păvălan: „De la 
Pometești la Lilieci”, Scriitori din Nor-
dul Gorjului; Editura Aius, Craiova, 
2022, 240 p.

• Paul Valéry: Caiete (fragmente); 
traducere din franceză, prefață și cro-
nologie de Marius Ghica, Editura Hu-
manitas, București, 2021, 337 p.

• Gabriela Gheorghișor: Monogra-
me. Configurări ale prozei românești 
contemporane, Editura Aius, Craiova, 
2012, 255 p.

• Carmen Doreal: Nunta de fluturi; 
Editura Princeps Multimedia, Iași, 
2022, 175 p.

• Liviu Capșa: Copiii de lut; Editura 
Limes, Cluj-Florești, 2017, 112 p.

• Ion Popescu-Brădiceni: Cartea 
Vieții: Supremația Eului; Editura Li-
mes, Cluj-Florești, 2022, 125 p.

• Mircea Petean: Lumea lui Fa și 
Pi; Editura Limes, Cluj-Florești, 2021, 

158 p.
• Mircea Tutunaru: Lacrimi de 

rouă; Editura Rafet, Râmnicu-Sărat, 
135 p.

• Gheorghe Vasiluță: Cupola al-
bastră; Editura Eubeea, Timișoara, 
2021, 150 p.

• Romolus Nicolae: Șoapte din pri-
begie; Editura-Napoca-Star, Cluj-Na-
poca, 2022, 80 p.

• Ileana Spineanu Morega: Păsă-
rea de fum, Editura PIM, Iași, 90 p.

• Ion Ioan Stoiciu: Luare aminte; 
Editura Băbana-Rocart, 2022, 210 
p.

• Liviu Ioan Stoiciu: De uz strict 
personal; Editura Junimea, Iași, 
2022, 273 p.

• Adrian Alui Gheorghe: Dicțiuni 
etice, ficțiuni estetice; Editura juni-
mea, Iași, 2022, 189 p.

• Adrian Alui Gheorghe: O sută și 
una poezii; Editura Academiei Româ-
ne, București, 2022, 237 p.

O parte din autori m-au însărcinat 
pe mine să le comentez cărțile, o altă 
parte și le recomandă ei înșiși. Să ne 
vedem bucuroși de sărbătoare!

DAN ADRIAN POPESCU



investigațiiinvestigații www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»33Luni, 5 Septembrie 2022Luni, 5 Septembrie 2022

Alergiile afectează una din 
patru persoane și tendința 
este de creștere a incidenței 
acestor cazuri. 

Se preconizează că, până 
în 2050, jumătate din întrea-
ga populație a Europei va fi 
afectată de boli alergice.

„Pacienții alergici au nevoie 
de suport, de certitudinea că 
sunt în siguranță, siguranță 
care este dată de diagnosticul 
de precizie și aici intervine aju-
torul abilitat al unei persoane 

Peste o mie de gorjeni consultați pentru alergii
Peste o mie de pacienți s-au prezentat la consultație, în 
acest an, la Cabinetul de Alergologie din Ambulatoriul 
Integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

implicate (psiholog), pregătită 
special, care ajută mult la con-
fortul psihic al pacientului. 

Pacientul alergic este un 
pacient pentru care contează 
enorm calitatea vieții, iar cola-
borarea dintre un medic aler-
golog și un psiholog, atunci 
când vine vorba despre trata-
mentul unui astfel de pacient, 
este foarte importantă”, a pre-
cizat dr. Simona Coleașă, me-
dic alergolog la Cabinetul de 
Alergologie. 

Diagnosticare și tratament

Diagnosticarea corectă 
și tratamentul se reflectă în 
viața pacientului. Un adult cu 
rinită alergică sau urticarie 
cronică nu se poate concen-
tra la locul de muncă, are un 
randament scăzut sau este 
nevoit să stea acasă în con-
cediu medical, neputându-și 
îndeplini sarcinile de servi-
ciu și, de cele mai multe ori, 
activitățile casnice.

Nu puține sunt cazurile 
în care pacienții cu suferințe 
alergice prezintă tulburări de 
genul depresiei și anxietății. 
Au aceste manifestări din ca-

uza afecțiunii și au tendința 
de a se izola, consideră că 
devin împovărători pentru fa-
milie și chiar pentru prieteni, 
spun specialiștii.

Consultația alergologică 
este o consultație care nece-
sită mai mult timp. 

„Puteți să vă gândiți la ea ca 
la o anchetă investigațională, 
întotdeauna lăsând timp pa-
cientului pentru investigații, 

uneori costisitoare care pre-
lungesc găsirea unor soluții, 
unii pacienți neavând resur-
sele necesare pentru o serie 
de investigații nedecontate 
de Casa de Asigurări de Să-
nătate, fapt care îngreunează 
și mai mult și prelungesc pu-
nerea diagnosticului de certi-
tudine”, declară dr. Simona 
Coleașă.

I.I.

Adunarea Generală a 
Acționarilor CE Oltenia va 
prelungi, la finele acestei luni, 
mandatele supraveghetori-
lor Nicolae Bobu, Alexandru 
Florian Gătejescu și Gabriel 
Giorgi.

Cei trei își vor păstra cali-
tatea de membri în Consiliul 
de Supraveghere  al compani-
ei, cel puțin pentru încă două 
luni, dacă nu se finalizează, 

Din CS al CEO fac parte 
Alexandru Marcoci, în cali-
tate de președinte, asumat 
de PNL Mehedinți, Cornel 
Mădălin Eftenoiu și Nicolae 
Bobu, susținuți de PNL Gorj, 
Alexandru Florian Gătejescu, 
cu sprijin de la PNL Dolj. Și 

PSD, în continuare, în inferioritate, la conducerea CEO! Mandatele PSD, în continuare, în inferioritate, la conducerea CEO! Mandatele 
a trei supraveghetori, prelungite!a trei supraveghetori, prelungite!
Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Ol-
tenia rămâne în actuala configurație, cel puțin pentru 
încă două luni, după ce acționarii companiei energetice 
vor decide, pe 22 septembrie, prelungirea mandatelor a 
doi liberali și un social-democrat, aflați în organismul 
de conducere al acesteia. Astfel, componența CS al CE 
Oltenia va rămâne neschimbată, chiar dacă cel puțin 
unul dintre supraveghetori avea susținerea deputatului 
Dan Vîlceanu, înlocuit de la conducerea PNL Gorj. 

social democrații gorjeni și-
au impus doi oameni în CS: 
Gabriel Giorgi și Șerban Pre-
descu. Acestora li se alătură 
Petre Mădălin Georgescu, re-
prezentant al Fondului Pro-
prietatea.

Cel mai probabil, după în-
cheierea alegerilor care trebu-
ie să aibă loc la PNL Gorj, în 
60 de zile, în urma înlocuirii 
deputatului Dan Vîlceanu de 
la conducerea partidului, cei 
doi supraveghetori susținuți 
de acesta își vor pierde spri-
jinul și, implicit, pozițiile din 
CS al CEO. Asta în condițiile 
în care Dan Vîlceanu nu va 
candida, din nou, și nu va 
câștiga alegerile interne.

Oricum, după cum se poa-
te observa, liberalii păstrează 
patru poziții în cadrul CS, în 
timp ce social-democrații ocu-
pă doar două dintre acestea, 
în ciuda negocierilor dintre 
PNL și PSD, în urma cărora 
s-a convenit ca fiecare partid 
să-și impună câte trei supra-
veghetori.   

Trebuie spus că procedura 
de selecție a supraveghetori-
lor, conform prevederilor OUG 
109/2011privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor 
publice, întârzie să se finali-
zeze. 

Și în Directoratul compa-
niei lucrurile sunt similare: 
Exceptându-l pe președintele 

Daniel Burlan, susținut atât 
de PNL cât și de PSD, social-
democrații ocupă o singură 
poziție, în timp ce liberalii au 
trei persoane pe care le susțin, 
incluzând-o între acestea și pe 
Lăcrămioara Diaconu Pințea, 
sprijinită direct de ministrul 
Energiei Virgil Popescu.

CLAUDIU MATEI
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Scoarța este comuna traver-
sată de zeci de kilometri de 
drumuri, toate iluminate im-

pecabil pe timp de noapte. Până acum, 
pentru că de acum încolo lucrurile se 
vor schimba pentru câteva ore. De la 
1 septembrie pentru trei ore pe tim-
pul nopții toate becurile sunt stinse. 
Primarul Ion Stamatoiu afirmă că nu 
avea altă variantă decât să pună o 
taxă locală pentru iluminatul public, 
ceea ce i-ar fi împovărat și mai mult 
pe oamenii din comună. „Pe zi ce trece 
prețul la energie a crescut și continuă 
să crească. Iarna e foarte aproape și 
se anunță a fi foarte grea, dar nu din 
punct de vedere meteo, ci al scumpi-
rilor care vor apăsa pe umerii tuturor 
cetățenilor. Gazul va fi și el o proble-
mă, toată lumea se gândește la soluții. 
Discutând cu colegii din primărie am 
căutat soluții pentru că până la scum-
pirile acestea plăteam o factură de 8-9 
mii de lei lunar. Acum plătim 12.000, 
chiar și peste. Este un salt foarte mare 
la cheltuieli în raport cu veniturile pe 
care Primăria Scoarța le are. Ne-am 
tot gândit ce am putea face. Avem va-
rianta întreruperii curentului pe timp 
de noapte la iluminatul public. Am mai 
făcut asta în urmă cu câțiva ani și s-a 
cunoscut la buget. E și varianta unei 
suprataxe la cetățeni, am discutat cu 
oamenii despre aceste probleme și le-
am explicat că la un moment dat trebu-
ie să alegem una din soluții. Am ales 
oprirea de la ora 01.00 până la 04.00 
dimineața, lucru pe care îl facem de la 
1 septembrie. Oamenii sunt necăjiți, 
nu au venituri mari. Chiar și cei cu 
salariați în familie nu fac față cheltu-
ielilor curente, chiar și colegi de-ai mei 

Facturi tot mai  mari la curent. Iluminatul public - Facturi tot mai  mari la curent. Iluminatul public - 
oprit, noaptea, la Scoarța!oprit, noaptea, la Scoarța!
Costurile tot mai mari cu energia electrică îi determină pe unii edili 
să ia măsuri disperate pentru a nu intra în colaps. 

din primărie, chiar eu ca primar, avem 
3 ani jumătate de când nu ni s-a pus 
un leu la salariu, iar scumpirile s-au 
ținut lanț. Și colegii mei din primărie 
fac naveta, au datorii la bănci, chiar 
și eu ca primar am cheltuieli ca toată 
lumea. Am decis ca iluminatul să fie 
întrerupt trei ore, iar când noaptea se 
va mări și vom opri dimineața ilumina-
tul stradal la ora 7.00 să ne dăm cu o 
oră în urmă și să îl întrerupem de la 
miezul nopții. Nu putem pune în cârcă 
nimănui din Scoarța încă o taxă pentru 
iluminatul public. E adevărat că ilumi-
natul e pentru toată lumea, dar nu toa-
tă lumea își permite să achite încă o 
taxă”, declară edilul. 

Ion Stamatoiu a luat în calcul și 
varianta renunțării la unele investiții 
pe care urma să le deruleze cu fonduri 
de la bugetul local, doar că nimeni 
nu își dorește să stopeze sau anule-
ze proiecte importante pentru comu-
nitate pentru ca becurile să consume 
curent noaptea și să nu aibă cine să 
achite facturile uriașe. 

Bani ar putea exista și mai mulți 
la buget dacă toți localnicii și-ar achi-
ta taxele și impozitele, dar restanețele 
sunt de ordinul milioanelor, mai ales 
la capitolul amenzi neplătite și, ca 
urmare, sumele există doar pe hâr-
tie. „Avem de strâns la buget aproape 
6 milioane de lei din taxe și mai ales 
amenzi neplătite. Sunt două salariate 
în primărie care opt ore pe zi doar la 
înștiințări de plată și la executări ale 
datornicilor că nu se mai poate. Nici 
de la stat nu putem primi câți bani ne 
trebuie că mai sunt și alții în situația 
asta. Ne-am gândit să tăiem banii de 
la investiții pentru că, de exemplu, 

avem o alocare de fonduri la grădiniță 
la Copăcioasa până când vom primi 
fonduri să o facem grădiniță cu pro-
gram prelungit. Vroiam să începem 
să facem rigole pe marginea drumului 
pe ambele părți pentru că avem sate 
unde sunt rigole doar pe o parte. Oa-
menii au dreptate când ne întreabă de 
ce  e doar pe o parte. Aveam în plan să 
facem alei pietonale și o pavoazare a 
curții primăriei. Ce să oprim din aceste 
proiecte? Că toate sunt importante! În 
loc să facem lucrurile astea dăm banii 
la curent. 

Eu îmi cer scuze tuturor cetățenilor, 
dar am luat această decizie după 
ce am discutat cu toată lumea și am 
ajuns la concluzia că e mai bine așa 
decât să oprim investițiile sau să mai 
punem o taxă în plus. E strigător la 
cer să îi mai pui omului o taxă de 50 
sau chiar 20 de lei pentru că pentru 
unii poate e pâinea pe o săptămână. 
Vine iarna și trebuie să avem grijă de 
fiecare bănuț. Am discutat și la nivelul 
organizației noastre de partid și ne-au 
transmis că trebuie să se facă ceva, să 
se ia o decizie pentru că sunt proble-
me. Știu că vor veni fonduri pentru a 
instala panouri fotovoltaice, dar întâi 
să apară ghidurile de finanțare și cu 
care sperăm să putem asigura măcar 

iluminatul public, la primărie și școli. 
Din puținul pe care îl avem la buget 
trăim cu speranța că până vom pune 
panouri va mai trece măcar un an. Nu 
vreau încă o taxă pe spinarea oame-
nilor pentru că știm că nu sunt bani. 
Noi nu avem investitori, nu avem gaze 
și canalizare. Avem proiecte depuse, 
dar până la materializarea lor mai du-
rează. Noi mai avem 7 km de asfaltat 
toate drumurile din comună și le vom 
face anul viitor. Am fost ajutați în trea-
ba asta și de unii parlamentari, și de 
domnul președinte Cosmin Popescu, 
căruia îi mulțumesc pentru că și dru-
mul județean pe care îl avem la Budi-
eni va intra în reabilitare. Se va turna 
covor asfaltic pentru prima dată după 
60 de ani. Îl rog pe domnul președinte 
Consmin Popescu să nu ne uite și cu 
drumul județean Bobu Săcelu, care e 
circulat mai ales de cei care merg la 
stațiune și sunt convins că vom primi 
sprijin și pentru treaba aceasta”, mai 
spune edilul. 

Probleme cu facturile la curent 
sunt și la Târgu-Jiu, unde municipa-
litatea are norocul că a apucat să im-
plementeze un proiect de modernizare 
a instalației de iluminat public pe ma-
rile bulevarde din oraș. 

Directorul Ionuț Jilăveanu spune 
că primăria vrea să acceseze fonduri 

pentru a putea moderniza și 
rețelele din cartiere, ceea ce va 
aduce alte economii în privința 
consumului de energie pentru 
următorii ani. „Proiectul actual 
sigur că aduce economii. Sunt 
prognozate economii de circa 
40% pe consum. În privința 
prețului nu mai putem vorbi 
de economii pentru că una era 
tariful acum un an și altceva e 
acum chiar și cu toată plafo-
narea. Ca ecnomie la consum 
avem, da, economie de aproa-
pe 40%. Dacă nu aveam acest 
proiect aveam facturi și mai 
mari. Am reușit să realizăm 
prin această modernizare a 
rețelei o reducere de consum 
și asta ne-a făcut să depunem 
încă două proiecte la Agenția 
Fondului de Mediu tot pentru 
modernizarea sistemelor de ilu-
minat public, de această dată 
în cartiere, unde vom trece tot 
pe LED și vom înlocui tot ce 
există. Nu știm la ce prețuri se 
va ajunge la kilowatt și o parte 
importantă din buget va merge 
pentru asigurarea acestui ser-
viciu. Tehnologia LED asigură 
un consum mult mai mic și, în 
plus, există un sistem de tele-
gestiune care permite reduce-
rea consumului fără să fie scă-
zută calitatea iluminatului. Se 
poate face lucrul acesta la fie-
care lampă din rețea. Sistemul 
care se implementează acum 
este unul foarte performant”, a 
menționat Jilăveanu.

 GELU IONESCU
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Șef cu delegație la Parchetul JudețeanȘef cu delegație la Parchetul Județean
O secție importantă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj are 
șef cu delegație. 

Consiliul Superior al Magis-
traturii a aprobat, cu unani-
mitate de voturi, prelungirea 

delegării procurorului Daniel Marian 
Bojin în funcția de șef Secție judicia-
ră, începând cu 1 septembrie, pentru 

Protecția Copilului Gorj cumpără două case pentru benefi ciariProtecția Copilului Gorj cumpără două case pentru benefi ciari

CLI
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SC CLINIC LIFE BDS - SRLSC CLINIC LIFE BDS - SRL
Dr.Dragoș ŞOROP
Telefoane: 0744-42.77.84 sau 0765-32.88.99
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Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!

o perioadă de șase luni. 
Funcția este vacantă din primăva-

ra acestui an, după ce procurorul șef 
Felicia Cocoș a ieșit la pensie. Aceasta 
conducea secția încă din anul 2017.

„Secția pentru procurori a Consi-
liului Superior al Magistraturii a decis 
prelungirea delegării în funcția de pro-
curor șef Secție judiciară din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Gorj a domnului Bojin Marian Daniel, 
procuror în cadrul aceluiași parchet, 
începând cu data de 1.09.2022, până 
la ocuparea funcției, prin numire, în 
condițiile legii, dar nu mai mult de 6 
luni”, se arată în hotărârea CSM.

Bojin este procuror la Parchetul 
Județean, având o vechime în funcție 
de aproape 12 ani.

I.I.

„Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj 
invită persoanele fizice și juridice să 
participe cu ofertă pentru achiziția a 
două imobile (casă + teren) situate în 
următoarele locații din județul Gorj: 
municipiul Târgu Jiu și localitățile 
componente municipiului Târgu Jiu 
(Bîrsești, Romanești, Preajba Mare, 
Drăgoieni, Ursați, Polata, Slobozia și 
Iezureni), Bălești, Lelești, Stănești, 
Dănești, Turcinești, Drăguțești, 
Scoarța, Runcu, Arcani. 

Fiecare imobil va deține o suprafață 
utilă minimă de 170 mp/casă, regim 
de înălțime P (parter)/P+1-2E (par-

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 
achiziționează două imobile, pentru a le amenaja drept case de tip fa-
milial pentru copii. Bugetul alocat achiziției este de 2 milioane de lei.

ter plus 1 sau 2 etaje)/P+M (parter 
și mansardă), cu sau fără subsol/
demisol (beci), și o suprafață de teren 
aferent casei de minim 300 mp (în 
afara terenului pe care este construi-
tă casa), cu scopul înființării de către 
Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Gorj a două ser-
vicii sociale - Case de tip familial pen-
tru copii, cu o capacitate de furnizare 
de servicii sociale cuprinsă între 10-
12 locuri/casă”, anunță instituția.

Bugetul alocat de instituție este 2 
milioane de lei cu TVA. Ofertele se de-
pun până pe data de 22 septembrie.

I.I.

Mai mulți turiști în GorjMai mulți turiști în Gorj
Tot mai mulți turiști ajung în județul Gorj. În 

luna iunie 2022, în structurile de primire turistică 
cu funcțiuni de cazare turistică existente în județul 
Gorj, s-au înregistrat un număr de 8.439 sosiri ale 
turiștilor, în creștere cu 20,4% față de iunie 2021, 
cu un total de 12.629 înnoptări ale turiștilor (în 
creștere cu 5,3% față de iunie 2021), rezultând 
un indice de utilizare netă a locurilor de cazare de 
16,7%, anunță Direcția Județeană de Statistică 
Gorj. Pe tipuri de structuri de primire turistică, din 
numărul total al sosirilor, 48,4% au fost în hote-
luri, 6,5% în moteluri, 5,0% în vile turistice, 17,1% 

în pensiuni turistice, 19,6% în pensiuni agroturis-
tice și 3,4% în alte structuri de primire turistică, 
iar din numărul total al înnoptărilor, 44,5% au fost 
în hoteluri,  5,7% în moteluri, 4,0% în vile turisti-

ce, 14,5% în pensiuni turistice,  28,4% în pensiuni 
agroturistice și 2,9% în alte structuri de primire tu-
ristică.

I.I.
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ION MARA - Însemnări din campanie ION MARA - Însemnări din campanie 
Marşuri grele spre Bug   

Vineri(24 octombrie) plecăm pe un timp noros, prin 
mocirlă, mai departe. Drumurile în Rusia sunt aproape 
peste tot nepietruite. Pământul e cleios şi apa alunecă 
pe deasupra, devenind pe urmă, după ce deasupra se 
formează o cocă moale, un fel de polei pe care alunecă 
caii, căruţele. Ocolim prin capul satului la dreapta, pe 
lângă primărie şi urcând pe un platou, ni se deschi-
de iar în faţă aceeaşi întindere de pământ fără orizont. 
Nu-i un pom, un han, nu există kilometraj. Mergem 
aşa cu ochii pierduţi în zare, peste miriştile ude, floarea 
soarelui neculeasă, cu sămânţă excelentă călcată în pi-
cioare...Uneori plecăm dimineaţa dintr-un loc, ca după 
ce omorîm caii şi oamenii toată ziua, seara să venim de 
partea cealaltă a limanului la o depărtare  numai de 
5-6 km. în linie dreaptă peste apă, de unde am plecat. 
Ne e ciudă. Bocancii au ajuns ca o cârpă pe picior.

Sâmbătă, 25 octombrie. Am ajuns noaptea la Cu-
belbuelic la ora 1. Nu era chip să mai urcăm căruţele. 
Terenul parc-ar fi nişte valuri uriaşe de mare. Unele 
coline le urcăm mai uşor, altele care sunt mai puţin 
oblice sunt un adevărat iad. Împingem la căruţe, cad 
caii, bieţii ostaşi trebuie să împingă la căruţe cu ra-
niţa în spinare. A fost azi nevoie ca să ne înhămăm 
câte 16 pe frânghie ca să putem să tragem căruţele în 
sus. Trecem printr-un sat nemţesc, cu tâlvuri de gâşte, 
aşezat pe malul limanului. Abia urcăm cărucioarele de 
brand. Uneori scapă de la mijlocul coastei în vale, tră-
gând calul târâş, până se rup hamurile, se răstoarnă 
căruţele...

Luni, 27 octombrie. Marşul iar s-a executat ex-
trem de greu. Ploaia a început de dimineaţă, însă par-
că turna, ca vara. Oamenii au căzut cu raniţele. Un 
caporal, Adam, şi-a pierdut conştiinţa şi a fost pus pe 
cărucior. Eu am mers mai drept, ieşind peste câmp în-
aintea regimentului: M-am odihnit la nişte clăi de paie, 
o jumătate de oră. Oamenii extrem de obosiţi nu mai 
pot nici să vor Vineri, 31 octombrie. Iată-ne aproape 
de Bug. De-atâta timp venim pe drumuri grele. Un sfert 
din numărul cailor ne-a murit. Soldaţilor li s-au umflat 
picioarele. bească. A fost o zi foarte grea.

Luni. Dimineaţa am plecat mai departe pe Bug în 
sus. Urcăm şi coborîm coline, de parc-am merge pe un 
drum în Oltenia noastră. Seara ajungem la Bielonsca, 
unde deasemenea dăm peste moldoveni...Mă interesez 
mai mult de şcoală, felul cum era organizată în statul 
sovietic, mai ales şcoala poporală. El are un băiat la 
gimnaziu şi o fată. Şcoala primară cuprindea 10 clase, 
dintre care: 7 clase şcoala primară propriu zisă şi 3 ani 
gimnaziu. După absolvirea gimnaziului, care funcţiona 
şi la sate, aproape în toate comunele mari, elevii erau 
îndrumaţi după aptitudini spre: şcoli tehnice, teoretice, 
profesionale şi meserii. Din câte spune el, se pare că cei 
3 ani gimnaziali nu erau obligatorii. În acest  sat a fost 
şi gimnaziu însă prifesorii erau abia vreo 3 pentru toa-
te materiile. Spunea că pentru gimnaziu se plăteau şi 
taxe. Destul de greu se câştiga banul. Pământ nu era, 
ci doar grădinile care erau cultivate mai mult cu cartofi, 
fiindcă săteanului niciodată nu-i era de-ajuns raţia de 
pâine reglementară.  „Acuma mâncăm şi noi ţăranii pâi-
ne de asta”, spunea el arătându-mi pâinea albă,  ,,dar 
până aici nu”. ,,O mâncau „jâzii” pentru care lucram, 
iar noi trăiam mai mult cu cartofi, varză”. Acest om îmi 
vorbeşte nesilit şi cu multă sinceritate şi niciun interes 
nu avea să nu spună adevărul. Seara domnul căpitan a 
fost naş la două perechi, uneia le-a botezat şi un copil. 
Toate ar fi bune dar ne omoară drumurile astea lungi, 
fără odihnă. Plec pe la ostaşi prin cantonamente. Îşi 
curăţă armele, efectele, vor să se arate veseli, dar văd 
eu că marşurile au distrus picioarele, iar mulţi zac de 
stomac, dezinterie, alţii au căzut de-a binelea. Caii nu 

După 22 octombrie 1941, conform ordinului venit de la Divizia a 18-a, condusă de generalul 
N.Costescu, Regimentul 18 și celelalte unități din componența Diviziei au început deplasa-
rea în direcția Nikolaev, la vest de Bug. Au fost zile de marșuri necontenite, desfășurate în 
condiții foarte dificile, unele ținând de fenomene naturale(ploi, zăpadă, ger), altele de înzes-
trarea precară a armatei române . Mara descrie greutatea acestor marșuri, insistând mult pe 
moralul trupei, care, în pofida tuturor greutăților, avea în continuare dorința de victorie, la 
aceasta contribuind și  contactul direct cu realitățile din Ucraina, unde efectele negative ale 
regimului sovietic asupra economiei, vieții sociale, religiei, învățământului și culturii se întâl-
neau  la tot pasul. Mara se arată interesat de toate aceste efecte, intră în contact cu populația 
civilă, iar în timpul popasurilor vizitează ce mai rămânsese din școli, biserici sau colhozuri.Și 
aici autorul însemnărilor este pentru cei care vor să cunoască istoria acelor vremuri o sursă 
inepuizabilă de informații. Greutățile acelor marșuri și realitățile regimului bolșevic au avut 
efecte asupra transformării ființei umane în timp de război, fapt constatat și de Mara, care se 
roagă lui Dumnezeu ,,să nu scadă în omenie”.Să citim împreună , selectiv, câteva din însem-
nările din ,,marșul spre Bug”.

mai pot să meargă, decât cu greutate.
Joi, 6 noiembrie. Vântul de aseară a bătut toată 

noaptea şi tocmai când ne încolonăm pentru plecare se 
pune şi ploaia. Luăm foile de cort în cap. Furtuna ros-
togoleşte suluri de ploaie peste câmpuri, izbind coloana 
care merge încovoiată, oameni şi animale. Pocăturile 
răpăie pe căşti ca o mitralieră, lovesc şi dor în obraz, în 
ochi, ca nişte pietricele şi vântul întoarce peste cap foile 
de cort, prin care apa străbate, înfigându-se prin ves-
ton în carne, ca acele. E o vreme cum niciodată nu este 
pe la noi, vântul având o viteză de să ne dea de pământ. 
Ne izbeşte cam din faţă, însă mai mult din stânga, co-
loana pare o trenă nesfârşită, hărţuită de vânt şi de 
ploaie. Cum se vor duce oare cei care au plecat cu acest 
vânt drept în faţă spre Poltavca, Baştanca? Într-acolo 
au plecat două batalioane şi comanda regimentului, iar 
noi batalionul II suntem pe drumul pe care am venit, 
spre Nicolaev. Bolnavii au îngheţat peste materiale în 
căruţe. Soldatul Omuţ al nostru s-a făcut cârlig, i-a în-
negrit faţa, ochii i-au ieşit din orbite şi geme cu nâinile 
încleştate de nişte lemne în căruţă. Cred că va muri. 
Domnul sublocotenent Şerban merge bolnav, cu mare 
greutate. Domnii ofiţeri care mergeau călare au descă-
lecat, nefiind chip să reziste urgiei care loveşte păgân 
în toţi. Uzi până la piele, cu bocancii moi, plini de noroi 
până pe spate, ajungem către seară la Constantinovca. 
Ploaia s-a oprit imediat ce-am ajuns în sat. Bugul curge 
în valuri mari, tulburi, pe lângă sat. Plec să văd cum 
au cantonat oamenii. Găsesc pe Omuţ azvârlit într-un 
grajd pe nişte fân, tremurând, aproape gol. Caporalul 
îl dezbrăcase şi plecase cu hainele să le spele în Bug. 
Majorul spunea că nu are alte haine, deşi noi ştiam că 
are din efectele răniţilor. Spunea ca să moară, de ce s-a 
pus pe el ca o vacă şi şi-a murdărit efectele. Cu mare 
greutate ne-a dat ismene şi cămaşe. Bietul Omuţ era 
numai carne vie pe picioare, pe corp în sus, din cauza 
dezinteriei. Îi facem baie şi-l băgăm în casă, lângă sobă. 
Abia mai suflă.

Cantonarea Batalionului II la Nikolaev, în peri-
oada 7 noiembrie 1941- 5 decembrie 1941, este un 
alt prilej folosit de Mara pentru a relata realitățile 
din timpul ,,raiului sovietic”. Distrugerile provo-
cate de război, starea prizonierilor ruși, sărăcia 
ucrainienilor, decăderea ființei umane în timp de 
război, dezastrul intelectual, încercarea de ,,alun-
gare a lui Dumnezeu” din viețile oamenilor, la care 
se adaugă greutățile cu care se confruntau cama-
razii săi, toate acestea și multe altele sunt așezate 
cu migală în tabloul de război, culorile acestuia 
fiind ingenios alese, asemenea strădaniei unui pic-
tor, fiecare  întregindu-l. Iar când iamginile care 
i se derulează în fața ochilor îl copleșesc, singu-
rul remediu tămăduitor rămâne rugăciunea. Ple-
doaria lui pentru trăirea în legile lui Hristos este 
admirabilă!

                             

 În Nikolaev

Vineri, 7 noiembrie. Din Constantinovca la Nicola-
ev 15 Km., mi se pare o plimbare. Iată-ne a doua oară 
ajunşi în acest oraş. Stăm în repaus, până ne vine rân-
dul să trecem podul Iugului. Chiar acuma vine o lungă 
coloană de prizonieri escortată de jandarmi români şi 
de gardieni ucrainieni, care poartă cu mândrie bande-
rola naţionalistă ucraineană pe braţul stâng. Prizonie-
rii merg îmbrâncindu-se, unul în altul, certându-se, cu 
ochii speriaţi, îmbrăcaţi în toate felurile, deşi hainele 
se văd a fi militare toate, murdari, cu bărbi mari. Nu 
poartă decât nedespărţita gamelă rotundă de tinichea, 

după tipul armatei roşii, grosolan lucrată şi toate mur-
dare, ruginite. Unii au mantale, alţii pantaloni largi, cu 
tur turcesc, alţii pantaloni şi haină rusească, vătuite, 
alţii haine de vară, cu bluze-cămăşi lungi până aproape 
de genunchi. Aci sunt toate tipurile asiatice şi uralo-al-
taice. Iată un mongol cu ochii ce privesc în lături, mai 
la mijloc un tip înalt, prea înalt, mantaua venindu-i 
până deasupra de genunchi, mai încoace tipuri scun-
de şi groase cu picioare încovoiate, vin Circhizi mici, 
de statura unor copii de 12-13 ani, spâni şi cu faţa 
zbârcită. Gardianul ucrainian vrea să ne arunce o vor-
bă şi spune: „ruschi bolşevichi” arătând spre coloana 
prizonierilor. Un val de protest se ridică din mijlocul 
coloanei... Prin alte camere dăm peste o mulţime de 
cărţi: Matematici, Logaritmi, Algebre, Trigonometrii, 
Cursuri de Anatomie, dar abundă tomurile enorme de 
câte 7-800 de pagini, format mare, legate în roşu pe 
care scrie: V.I.Lenin, I.V.Stalin, Karl Marx, dar mai ales 
despre Lenin. Mă uit la un volum de acesta cu carac-
tere slavone pe care scrie: Lenin, Tom. XVI  Ce să fi 
cuprins atâtea volume despre cel mai mare criminal, 
el care a făcut din toţi ruşii nişte oameni fără pic de 
voinţă şi iniţiativă, care a prefăcut toată Rusia într-o 
imensă închisoare? Deschid alta, despre Stalin, Se văd 
o mulţime de sublinieri şi adnotări cu creionul pe mar-
gine. Sunt desigur cărţi de studiu, cu care se îndopau 
bieţii studenţi. Operă care se vede realizată îndeajuns: 
oraşe distruse de incendii, lume dezbrăcată, locuinţe 
mizerabile. Toate astea se învaţă în cea mai înaltă in-
stituţie de cultură: Universitatea. Aproape nu e pagină 
în care să nu dai peste extrem de banalul C.C.C.P. (Sta-
tele Sovietice Socialiste Republici”) ca pe nişte simple 
afişe de propagandă politică. Găsesc pe jos foile unei 
cărţi de poezii. Le adun şi întregesc cartea ce cuprinde 
oparte din opera poetului ucrainian Taras Şevcenco. Pe 
una din foi e chipul de ţăran al poetului. Nu ştiu de ce 
bolşevicii l-au putut răbda pe acest poet, fiindcă el a 
cântat pământul ţării lui, ţăranii din mijlocul cărora 
s-a ridicat şi toată opera e străbătută de un suflu cu 
totul altul decât comunist.

Duminică, 16 noiembrie. E o zi deosebit de fru-
moasă. Frigul parcă a mai scăzut... Chiar acum se scot 
morţii prizonieri de azi-noapte. Zilnic mor dintre răniţi. 
Sunt făcuţi grămadă unul peste altul într-o gheretă-
morgă, de dincoace de gardul de sârmă, lângă postul 
No.3. E a doua oară, de pe front, când văd atâţia morţi. 
Numai în cămăşi, goi, cu capul gol şi fără ciorapi, stau 
azvârliţi, făcuţi stivă, ca lemnele. Şi tot vin mereu tăr-
gi purtate de alţi prizonieri. Se vede c-au murit mulţi 
azi-noapte. Iată unul, cu nişte zdrenţe murdare înfăşu-
rate în formă de sul, în loc de picior. Are barba mare, 
cămaşa murdară şi descheiat peste tot. Păduchii roşii 
stau înfipţi în piele ca nişte ace cu gămălie. Peste el 
altul, cu ochii holbaţi şi capul trântit înspre altă parte 
de parcă n-ar fi din acelaşi corp. Din jos de tot, un tâ-
năr, cu faţa lipită de ciment, gura căscată şi cu ochii 
(Vai! Ochii tuturor acestor morţi, sunt ieşiţi din orbite!) 
ca în groaza cumplită. Picioarele subţiri, ca pe mâini, 
iar mâinile ca nişte crenguţe uscate. Cei care i-aduc se 
urcă peste ei ca pe ceva netrebnic, pe mâini, pe piept, 
spre a-i aşeza pe cei noi cât mai sus, în vârful grămezii. 
Oamenii după ce-i aşază pleacă liniştiţi să aducă alte 
tărgi. Zilnic această morgă improvizată înghite pe uşa 
strâmbă 10-15 -20 de trupuri schilodite, cu coastele în-
şirate, fără pântece, cu pielea spânzurată peste oasele 
şoldurilor, genunchilor, ale sternului, ţâşnite brutal în 
afară. Cei cari aduc morţii sunt tăcuţi ca pământul; mi 
se par întunecaţi şi nepătrunşi.
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Luni, 17 noiembrie. Tot ieri am văzut un şir de 
prizonieri aduşi dintr-un lagăr, slabi şi bolnavi, spre 
a fi internaţi aici în spital. Abia se ţineau pe picioa-
re. Unul tremură, cu picioarele goale ce-i ies de sub 
manta ca două fuse. Toţi au cearcăne adânci pe lângă 
ochi, ca nişte tăieturi nemiloase. Nebărbieriţi, cu privi-
rile pierdute. Stă unul jos, cu marginile bonetei trase 
peste barba crescută, cu faţa prelungă ca un ciot de 
buturugă şi îmbucă din nişte cartofi adunaţi de pe jos, 
uitându-se în lături, dar fără să vadă pe cineva, având 
privirile aiurea, ca un câine alungat. Iată un altul a 
căzut la pământ, cu faţa în jos, sprijinindu-se în ge-
nunchi şi tremură dând cu capul de pământ când vrea 
să se scoale, ţinând strâns în mâna stângă tinicheaua 
cu toarte de sârmă, pentru mâncare. Se zbate, tuşeşte. 
Cineva îl întreabă cum îl cheamă, spre a fi trecut în 
condică. Se aude vocea ieşită din piept ca dintr-o scor-
bură: „Timoşevici Panteli....ucrainţ”.

Joi, 20 noiembrie. Timp pe nins. Spre seară am 
vizitat marea biserică din curtea cu spitalul de răniţi 
ruşi. De multe ori mi-am pus în gând ca să intru în 
această catedrală. Cum deschid uşa simt o uşoară tre-
murare lăuntrică. Uşa e grea, cu fel de fel de înflorituri 
de fier. Înăuntru e peste tot gol, pustiu. Pereţii zgârâ-
iaţi, nici urmă de zugrăveală sau pictură. Aerul e rece 
şi parcă pătrunde în suflet, făcându-l şi mai trist. Mă 
gândesc ce va fi fost în această biserică pe vremuri. 
Cum vor fi strălucit pereţii de icoane cu rame scumpe 
de aur, ce de podoabe vor fi fost, ce candelabre şi sfeşt-
nice! Acum în locul altarului un postament enorm şi 
atât. Aici ieşeau preoţii cu sfintele daruri şi mulţimea 
de credincioşi cădea în genunchi. Ce-a mai rămas din 
tot ce-a fost? Pereţii goi şi atât. Nici eu nu m-am rugat 
de-atâta timp în biserică. Zidurile, cimentul parcă ra-
diază frig. Îngenunchez într-o parte şi mă rog, cu mare 
părere de rău după ce era odată aici.

Luni, 1 decembrie. Zi de iarnă, cu viscole după 
amiază. Locuitorii spun că aici la Nicolaev clima e mai 
bună, însă în restul Rusiei e frig... Azi dimineaţă a înce-
put vântul. Toată ziua a bătut cu putere, aducând fulgi 
de zăpadă, pe care-i vâra în ochi, în urechi. Vremea 
de-aici începe să-şi arate colţii. Vântul duce fulgii peste 
gheaţa Jugului, ca pe-o pulbere, ca pe nişte petale de 
cireşi, alunecând în valuri albe de pudră, ori ca nişte 
suluri de zefir. Azi iar am văzut ce poate să ajungă omul 
şi cum uneori e scoborât mai jos decât treapta animale-
lor. Un prizonier în lagăr, doborât cu faţa în jos urla sub 
loviturile de bastoane de gumă pe care i le cărau doi în 
cap. El urla, zbiera, acoperindu-şi capul cu mâinile, cu 
o zdreanţă murdară, pe care-o purta în loc de cape-
lă. Îndrăznise ca să se vâre în rândul celor care merg 
la lucru, fără ca să fi fost rânduit acolo. E ridicat din 
praf aproape fără răsuflare de doi inşi, tot prizonieri, şi 
aceştia îl duc într-un pavilion mizerabil şi infect.. Are 
ochiul stâng scos, din care sângele i se scurge pe obraz, 
pe barbă... Murdărie de oameni peste tot, cenuşă pusă 
peste aceste murdării, iar peste toate se culcă prizoni-
erii. Prin câte un colţ oameni morţi peste care colcăie 
păduchii, stând grămezi, grămezi în barbă, în ochi, pe 
piept. În fiecare noapte îşi dau duhul câţiva din cauza 
murdăriei.”Prizonierii dorm pe jos, claie peste grămadă. 
Seara intră înlăuntru şi de frig se vâră unul în altul 
toată noaptea. Cei mai slabi sunt striviţi de podele, ne-
maiavând putere să scoată capul să respire. Uşile şi 
ferestrele sunt închise şi înăuntru se infectează totul ca 
într-o groapă de captarea murdăriilor.

Joi, 11 decembrie. Timp plăcut, cu puţină ploaie. 
Probabil că vom pleca mâine, sau poimâine. În serile 
liniştite pe care le avem adeseori, se petrece în sufle-
tul meu o mare luptă. Cărticica de rugăciuni şi chipul 
cavalerului fără reproş şi fără de prihană, pe care nici-
odată nu l-a umbrit vreo pată, al luptătorului desăvâr-
şit în luptă şi cu el însuşi, mi-au ajutat să trec peste 
atâtea. Lui Dumnezeu mă rog să mă ferească de ispite 
şi păcate iar marii luptători desăvârşiţi să-mi inspire 
tăria de a rezista, de a rămâne pe-o linie a demnităţii, 
a curăţiei trupeşti şi sufleteşti, a cumpătării. Ce mare 
satisfacţie sufletească simţi când ai o biruinţă asupra 
ta însuţi! Iar hotărîrea de a nu jertfi această mare bu-
curie sufletească, în schimbul oricăror plăceri. Rezis-
tenţă oricăror ispite oricât de mari ar fi. Numai aşa,  a 
spus cineva , se poate înţelege luptătorul pentru Sfânta 
Cruce. Parcă după înfrângerile astea, încep să pricep 
sfinţenia marilor bărbaţi ai bisericii, parcă ţi se revar-
să în suflet lumini şi nespusă tărie sau bucurie, ceea 
ce nu poţi să înţelegi, dar care simţi că e de natură 
dumnezeiască. Abia acum încep să înţeleg sublimul, 
măreţia înfrângerii a tot ce-i poftă omenească şi trăirea 
sfinţilor, sensul tăriei luptei lor şi frumuseţea acestei 
lupte. Căci atunci când te ştii absolut nepătat, când ur-
mezi linia dreaptă fără ascunzişuri, capeţi puteri nebă-
nuite şi chiar moartea o priveşti cu multă seninătate şi 
linişte. Niciodată puterea de a convinge pe altul nu este 
mai mare, venindu-ţi argumente simple şi adânci. Aşa 
se explică atitudinea sfinţilor, a marilor eroi ai luptei 
sfinte, a martirilor faţă de schingiuirile, de prigoanele 
la care au fost supuşi.(Va continua)

                                  DUMITRU CAUC

Titlul acestui articol are menirea de a evoca 
o personalitate distinctă a culturii şi lite-
raturii române, Ştefan Augustin Doinaş, 

care a trăit şi a creat în anii centenarului Marii 
Uniri Naţionale, 1918-2018. 

În revista România literară a fost inclus pe lista 
canonică din ultima sută de ani, rezultată din opţi-
unile exprimate de treizeci şi cinci critici, istorici li-
terari şi poeţi ( cu un constant exerciţiu critic aplicat 
poeziei). 

Spre deosebire de lista canonică de proză, aceas-
ta, ( lista canonică de poezie, n.n. I.T.), cuprinde în 
ordine cronologică poeţi, nu volume, iar, în paran-
teză, anii în care au apărut volumele acestora la 
debut editorial: Tudor Arghezi, Cuvinte potrivite, 
(1927), George Bacovia, Plumb (1916), Nichita 
Stănescu, Sensul iubirii (1960), Marin Sorescu, 
Singur printre poeţi (1964), Ştefan Augustin Doinaş, 
Cartea mareelor  (1965), Gheorghe Grigurcu, Un 
trandafir învaţă matematica (1968).

Presa de profil cultural-literar şi artistic a oma-
giat personalitatea şi opera acestui scriitor poliva-
lent, care a sporit patrimoniul literaturii române 
cu creaţii valoroase din mai toate genurile literare: 
poezie, proză, dramaturgie, teorie şi eseistică, tra-
duceri şi literatură pentru copii. 

Ştefan Augustin Doinaş apare astfel, ca un scri-
itor clasic şi contemporan remarcabil, prezent în 
cele două istorii literare manolesciene, în Istoria 
critică a literaturii române 5 secole de literatură şi 
Istoria literaturii române pe înţelesul celor care ci-
tesc. 

Dimensiunile esenţiale şi perene ale operei doi-
naşiene sunt poezia şi eseistica. 

Autorul acestor laturi literare, bivalente, auten-
tice şi veritabile, este clasic şi prin faptul că apare 
în programele şi manualele preuniversitare sau în 
lucrări de anvergură, tratate de nivel universitar. 

Poezia lui Ştefan Augustin Doinaş a cunoscut 
trei etape succesive, acreditate şi preconizate pen-
tru învăţământul liceal şi universitar. 

Prima etapă este ilustrată de baladele din dece-
niul V, al secolului XX, inclusiv capodopera Mistre-
ţul cu colţi de argint, dar şi poeziile scrise, nepubli-
cate, până în anii şaizeci. 

A doua etapă sau fază a poeziei doinaşiene se 
concretizează artistic prin poemele abstracte din 
deceniile VII şi VIII, iar a treia, din deceniul IX, mai 
precis după anul 1985, până la începutul secolului 
XXI din mileniul III. 

Etapa finală începe cu volumul Vânătoare cu 
şoim şi se continuă cu ciclurile poetice Manual de 
dragoste, Ovidiu la Tomis şi Anul scufundat, adu-
nate, selectiv, în antologia Foamea de unu din anul 
1987. 

Exegeţii, criticii şi istoricii literari cei mai au-

O aniversare comemorativă

torizaţi, inclusiv Nicolae Manolescu, consideră  că 
Ştefan Augustin Doinaş  este autorul excepţional 
al creaţiei poetice, epico-lirice, profunde şi specta-
culoase, din etapa de debut, asemenea înaintaşi-
lor ardeleni, George Coşbuc şi Lucian Blaga, cel 
din urmă fiind o personalitate providenţială, omul 
providenţial, aşa cum l-a considerat Gheorghe 
Grigurcu. 

Aportul literar al lui Ştefan Augustin Doinaş 
este excepţional şi în domeniul teoriei, eseisticii şi 
criticii literare, prin volumele Lampa lui Diogene, 
1970, Poezie şi modă poetică, 1972, Orfeu şi tenta-
ţia realului, 1974, Măştile adevărului poetic, 1992. 

El s-a remarcat astfel şi în acest domeniu teo-
retic şi eseistic pe care l-a ilustrat la un nivel cu 
totul remarcabil, comparabil cu cel blagian, ori cu 
acela al unor inegalabili exponenţi  europeni, pre-
cum Paul Valery. 

La sfârşitul acestui expozeu publicistic, amin-
tim cititorilor ziarului Gorjeanul că scriitorul Şte-
fan Augustin Doinaş  ne-a oferit, cu generozitatea 
şi profunzimea orizontului său literar, posibilitatea 
de a-l aniversa, la centenarul naşterii sale, 26 apri-
lie 2022, şi de a-l comemora, la cele două decenii, 
de la stingerea sa din viaţă, 25 mai 2002.

 ION TRANCĂU
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

Cu o tradiție de 40 de ani în servicii de tehnologia informației, Centrul de Calcul 
SA Târgu-Jiu este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii IT 
din regiune, un brand recunoscut și la nivel național. Centrul de Calcul Târgu-Jiu 
- șansa ta de a lucra în industria IT chiar ACUM!

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

Execută activități de administrare, 
mentenanță și suport tehnic al sistemelor și 
aplicațiilor existente

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

dezvoltare: C#, Java, .NET, Vaadin, ADF, 

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

Alătură-te echipei noastre!
Toți cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul la Secretariatul Centrului de Calcul 

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

Cu o tradiție de 40 de ani în servicii de tehnologia informației, Centrul de Calcul 
SA Târgu-Jiu este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii IT 
din regiune, un brand recunoscut și la nivel național. Centrul de Calcul Târgu-Jiu 
- șansa ta de a lucra în industria IT chiar ACUM!

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de implica-

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

Alătură-te echipei noastre!
Toți cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul la Secretariatul Centrului de Calcul 

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Protestele angajaților CEO Protestele angajaților CEO 
continuă și în septembriecontinuă și în septembrie

Salariații CE Oltenia care protestează fiindcă le-
gea 197/2021 nu se aplică nici în prezent au anunțat 
că vor continua să protesteze și în această toamnă. 
Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu 
Tomescu, spune că luna septembrie începe tot cu pro-
teste: ,,Luna septembrie o începem tot cu proteste! Con-
tinuăm șirul protestelor din fața Prefecturii Județului 
Gorj, cerându-le încă o dată guvernanților să respecte 
Constituția României și să aplice în totalitate prevederile 
legii nr.197/2021! Stimați colegi, aplicarea în totalitate a 
prevederilor legii nr.197/2021 ne permite să ne păstrăm 
locurile de muncă existente în această companie, să inti-
nerim forța de muncă din producție și să salvăm viețile a 
mii de lucrători îmbătrâniți și îmbolnăviți!

Aplicarea în totalitate a prevederilor legii nr.197/2021 
blochează DISPONIBILIZĂRILE, forțând guvernul și 
admirația companiei să angajeze tineri în locul celor 
pensionați. Aplicarea în totalitate a prevederilor legii 
nr.197/2021, aduce beneficii financiare la asigurările 
sociale, tuturor salariaților din C.E.Oltenia, indiferent de 
vârstă! Stimați colegi, revendicările noastre privesc drep-
turile și interesele tuturor salariaților din această compa-
nie și nu numai! 

Vă așteptăm să veniți alături de noi și să ne susțineți 
în această luptă pe care o ducem pentru noi toți!”, a scris 
acesta joi, când Manu Tomescu a fost din nou în stradă, 
alături de colegii săi.

M.C.H.

Ministerul Energiei a cerut Comisiei Europene să 
amâne închiderea grupurilor energetice din Com-
plexul Energetic. În planul de restructurare sunt 
termene pentru închiderea capacităților de cărbu-
ne, asumate de Virgil Popescu înainte de izbucnirea 
războiului din Ucraina.

Președintele Directoratului CEO, Daniel Burlan a 
declarat la Gorj TV că planul de restructurare nu 
poate fi respectat: ,,Noi trebuie să face raportări 

semestriale privind modul îndeplinire a măsurile pe care 
ni le-am asumat prin planul de de restructurare. Este clar 
că, la momentul acesta, nu putem să ducem la îndeplinire 

Daniel Burlan Daniel Burlan 
nu mai poate nu mai poate 
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Noroc:   9 3 7 8 1 1 0 

Noroc Plus:   6 8 6 8 2 1 

Super Noroc:  7 5 3 1 6 1

an (CE Oltenia): Planul de restructurare (CE Oltenia): Planul de restructurare 
te fi  respectatfi  respectat

aceste măsuri, întrucât contextul și conjunctura ne cer să 
funcționăm, nu să închidem”.

Comisia, receptivă

Așa cum era de așteptat, comisarii europeni nu au ni-
mic împotriva modificării planului de restructurare, mai 
ales că în țările lor, cărbunele a redevenit principala sur-
să de energie: ,,Comisia Europeană este receptivă la modi-
ficări. În momentul în care le demonstrezi că prin activitate, 
prin creșterea consumului de cărbune nu se impune un alt 
ajutor de stat, nu au nimic împotrivă. Nu se opun modului 
operativ din societate. Singura condiție este să nu produci 
pierderi și să nu soliciți ajutor de stat”. 

Pe lista închiderilor de capacități, până la la 31 de-
cembrie, sunt grupurile 3 Rovinari și 7 Turceni, ambele 
de câte 330MW. 

,,Într-o primă discuție pe care am avut-o cu Comisia Eu-
ropeană le-am prezentat o decalare a termenului de oprire 
a capacităților, pentru că nu putem discuta de dezafecta-
rea lor, mai ales în situația în care suntem noi cu grupuri-

le”, a mai spus Burlan.
CE Oltenia a închis deja două grupuri anul tre-

cut: grupul energetic Turceni 3 cu o putere insta-
lată de 330 MW și grupul energetic Ișalnița 8, cu o 

putere instalată de 315 MW, fiind vorba de o retra-
gere definitivă din exploatare, cu pierderea licenței, 
după cum reamintește presa locală.

M.C.H.

Zeci de copii instituționalizați și însoțitorii lor din ca-
drul DGASPC, au participat joi la ,,O Zi de Tabără la Jan-
darmeria Gorj”,  evenimentul organizat la sediul Inspec-
toratului de Jandarmi Județean ,,Tudor Vladimirescu” 
Gorj. 

La acest eveniment a fost invitată și a participat și cea 
mai tânără jandarmeriță junior din județul Gorj – Măriu-
ca, pentru a interacționa și a cunoaște aspecte din misi-
unile și activitățile pe care le desfășoară jandarmii gorjeni 
în zona de responsabilitate. 

,,În contextul sărbătoririi la 1 Septembrie a Zilei Jandar-
meriei Rurale, am organizat acest eveniment pentru copii, 
care astfel au avut ocazia să cunoască Sala de tradiții a 

Zeci de copii, la Jandarmeria GorjZeci de copii, la Jandarmeria Gorj
unității, Sala de pregătire și festivități a jandarmilor 
gorjeni, au vizionat filme de prezentare cu aspecte 
din misiuni, au privit exerciții de dresaj și discipli-
nă ale câinilor de serviciu, exerciții de autoapărare 
și demonstrative ale luptătorilor antitero, au vizitat 
standurile și atelierele de prezentare a materialelor 
de intervenție ordine publică și în domeniul alpin ale 
jandarmilor montani și tehnica auto și informatică 

din dotare.  
Activitățile organizate cu această ocazie la sediul 

unității au fost pe placul celor aproximatic 50 de co-
pii  iar acest lucru ne bucură și vom mai organiza 
astfel de evenimente pentru copii. 

 Mulțumim pentru sprijin IPA – Regiunea II Gorj și 
personalului unității”, a transmis IJJ Gorj.

M.C.H.
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,,Cu ani în urmă, mi-am propus să nu mai revin la tema educației. Mi se părea ,,Cu ani în urmă, mi-am propus să nu mai revin la tema educației. Mi se părea 
că am spus lucrurilor pe nume, restul fi ind chestiuni de decizie și acțiune, ce că am spus lucrurilor pe nume, restul fi ind chestiuni de decizie și acțiune, ce 
nu mai depind de mine”! (Andrei Marga) nu mai depind de mine”! (Andrei Marga) 

Educaţia…şi Lecţia de viaţă! -De la România «Educată» la România…eşuată!  

Astăzi începe un nou an şcolar, pe care «spe-
cialiştii» şi comentatorii de tot felul, unii 
demnitari mai mult sau mai puţin avizaţi, îl 

consideră a fi unul cu multe restructurări şi cu mul-
te necunoscute, mai ales că poartă amprenta gândi-
rii «reformiste» a ministrului  Sorin Câmpeanu şi a 
modului în care învăţământul românesc se pliază pe 
coordonatele proiectului «România Educată», iniţiat 
cu câţiva ani în urmă prin cugetările vizionare ale 
cancelariei prezidenţiale! Din perspectiva unei auto-
rităţi tutelare în acest domeniu, aşa cum este cazul 
domnului Prof. univ. dr. Andrei Marga, fost ministru 
al Educaţiei Naţionale în perioada 1997-2001, avân-
du-se în vedere experiența domniei sale ca Rector al 
Universității «Babeș-Bolyai», în perioada 1993-2012, 
în calitate de membru în diferite organisme de decizie 
internaționale, după care, chiar dacă se poate vorbi 
de o renunţare diplomatică din partea domniei sale 
la diferite funcții majore în educație, totuşi, o serie 
de scrieri ale acestui ilustru profesor clujean pe tema 
educației, scot în evidenţă nu doar nişte păreri nea-
utorizate şi spuse la întâmplare, cât, mai ales, vaste 
cunoștințe asupra esenţei reformării învăţământului 
românesc, o concepție organizată şi riguroasă, înte-
meiată pe decizii sau propuneri de decizie, atât la ni-
velul învăţământului preuniversitar, cât şi la nivelul 
celui universitar. Ideile şi deciziile domnului Ministru 
Andrei Marga definesc în mare măsură singura refor-
mă a educației, efectivă și recunoscută internațional, 
prin care țara noastră a făcut trecerea necesară la 
educația unei societăți deschise și democratice!

,,La nivel național, continuă deteriorarea 
educației, emigrarea creierelor crește, iar 
confuziile se înmulțesc”! (Andrei Marga) 

De altfel, cu aproximativ şapte ani în urmă, Proiec-
tul «România Educată» își propunea să fie punctul de 
pornire pentru tot ceea ce ar fi trebuit să însemne un 
Proiect autentic de țară, fiind catalogat în mod pom-
pos ca un proiect al generațiilor viitoare, fundamentul 
pe care să se poată construi România următorilor 100 
de ani (sic??!!), dar, care s-a dorit şi se doreşte a fi 
deschis către toți cei care vor să contribuie cu deplină 
responsabilitate, pentru a face posibilă punerea lui în 
practică! Şi ce descoperim după câţiva ani de cultivare 
a iluziilor deşarte? O ţară depopulată şi cu analfabeţi 
funcţionali, un sistem de învăţământ în care violen-
ţa, degringolada şi abandonul şcolar se întâlnesc la 
tot pasul, cu atât mai mult cu cât deciziile greșite și 
deteriorarea educației sunt larg percepute în cadrul 
opiniei publice ca nişte paşii către România…eşuată. 
Tocmai de aceea, credem că e necesar să se cunoască 
ceea ce s-a petrecut în ultimii zece ani în meandrele 
învăţământului românesc, cine sunt decidenţii, când 
și cum s-au luat deciziile şi cum au fost ele aplicate 
în vâltoarea şi marasmul care definesc deriva actu-
ală a educației. Se cunoaşte faptul că Proiectul «Ro-
mânia Educată» a fost un proiect național inițiat de 
către Președintele României Klaus Iohannis, menit să 
susțină reașezarea societății pe valori autentice, pen-
tru dezvoltarea unei culturi a succesului  şcolar bazat 
pe rezultate performante, pe muncă, talent, onestita-
te și integritate, mai ales că la intrarea în cel de-al 
doilea secol de existență a României ca stat modern 
și unitar, devine o cerinţă importantă ca educația să 
dobândească o bază solidă și predictibilă, iar, în acest 
sens, Administrația Prezidențială a derulat o amplă 
dezbatere publică privind educația din România, ale 
cărei prime două etape s-au derulat în perioada 2016-
2018. Se pare că la sfârşitul acestor trei ani, nu a re-
zultat o viziune coerentă de țară care progresează și 
nici atingerea obiectivelor aferente pentru educația 
și cercetarea din România! O privire de perspectivă 
spre orizontul anului 2030, alături de o serie de pro-
puneri de politici publice pe temele desemnate ca fi-
ind prioritare în cadrul proiectului, atenţia a fost în-
dreptată către o serie de direcţii prioritare privitoare 
la cariera didactică, echitatea sistemului educațional, 
profesionalizarea managementului educațional, dez-
voltarea învățământului profesional și tehnic de ca-
litate, autonomia, internaționalizarea și calitatea în 
învățământul superior, educația timpurie, evaluarea 
elevilor și a studenților şi aşa mai departe. Ştim în 
mare parte că rezultatele înregistrate au fost supu-
se dezbaterii publice în cadrul celei de-a treia etape a 
proiectului, începând cu data de 5 decembrie 2018, 

și au fost finalizate și publicate în vara anului 2021, 
în condiţiile în care operaționalizarea a fost prevăzută 
în Strategia Națională de Apărare a Țării - SNAT, iar 
în ultimă instanţă, rezultatele finale au fost asumate 
printr-un memorandum de către Guvernul României. 
Pentru a conchide, Proiectul «România Educată» s-a 
bazat pe o largă consultare cu şcoala, familia şi auto-
rităţile publice, întrucât și-a propus de la început să 
coaguleze o parte cât mai mare din populația țării în 
jurul inițiativei de a construi împreună un viitor pen-
tru educația din România, pe măsura tradiţiilor şcolii 
româneşti şi a unui viitor, așa cum românii și-l do-
resc. Se pare că modalitățile complementare de impli-
care a cetățenilor şi chiar a celor direct interesaţi, elevi 
şi studenţi, s-au bazat pe chestionar online, dezbateri 
off-line şi alte mijloace ale minunilor digitalizării so-
cietăţii, pentru a asigura accesul echitabil al tuturor 
categoriilor de cetățeni la dezbatere/consultare în ca-
drul unui proces eminamente deschis și participativ, 
care a început, în 2016 cu un chestionar on-line la 
care s-au primit peste 8.000 de răspunsuri unice. Sub 
atenta observare şi coordonare din partea ministerului 
de specialitate, au avut loc, de atunci, opt conferințe 
regionale tematice cu peste 1000 de participanți, mul-
tiple evenimente de consultare organizate de către 
entități terțe și o etapă de consolidare, desfășurată 
între 2017 și 2018, când șapte grupuri de lucru, cu 
experți din societatea civilă și din administrația pu-
blică locală și națională au dezbătut temele prioritare 
ale proiectului. Se pare că după lansarea, la finalul 
anului 2018, a rezultatelor preliminare, acestea au 
fost puse în dezbatere publică și completate prin dez-
voltarea de rapoarte complementare pe o serie de te-
me-cheie, mai ales că toate contribuțiile/propunerile 
cetățenilor au fost valorificate prin documente oficiale 
care au determinat selecția domeniilor prioritare, dar 
și introducerea unor obiective și acțiuni în raportul 
final al Proiectului! 

Ministerul Educației și Institutul de Științe ale 
Educației (ISE) vin, an de an, cu propuneri, 
analize, concluzii și măsuri! 

Deci, toate bune şi minunate, cum s-ar spune, 
pentru că noul anul școlar 2022-2023, va începe și 
cu o serie de modificări care se regăsesc în Regula-
mentul de funcționare și organizare a școlilor, apro-
bat în luna iulie de către Ministerul Educației, iar, în 
baza acestuia, elevii vor avea cinci module de învățare 
în loc de semestre, tezele nu vor mai fi obligatorii și va 
exista o singură medie pe tot parcursul anului școlar.  
Aşadar, noua structură a anului școlar cuprinde: Mo-
dulul 1 de învățare : 5 septembrie - 21 octombrie, 
apoi, vacanța de toamnă pentru toți elevii: 24-30 oc-
tombrie, Modulul 2: 31 octombrie - 22 decembrie şi 
cea de-a doua vacanță, cea de iarnă: 23 decembrie - 8 
ianuarie 2023, Modulul 3: care va începe în 9 ianuarie 
și se va derula până în luna februarie, după care ur-
mează cea de-a treia vacanță - de o săptămână, care 
poate fi acordată în a doua săptămână, chiar în a tre-
ia săptămână sau în a patra săptămână din februa-
rie, la decizia fiecărui inspectorat școlar, Modulul 4: 
începe după vacanța din februarie și se va desfășura 
până în preajma sărbătorilor de Paști, când este cea 
de-a patra vacanță : 8 aprilie –23 aprilie, iar, Modulul 
5, şi ultimul: 24 aprilie - 16 iunie, după care urmea-
ză vacanța de vară: 17 iunie - 4 septembrie. Merită 
amintit faptul că mai există şi Programul național 
«Școala altfel» și Programul «Săptămâna verde», care 
se vor derula între 27 februarie și 16 iunie 2023, timp 
de câte 5 zile consecutive, perioada urmând să fie de-
cisă în funcție de fiecare unitate de învățământ. La 
fiecare disciplină de studiu/modul se încheie o sin-
gură medie, calculată din numărul de note prevăzut 
de prezentul regulament, prin rotunjirea mediei arit-
metice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La 
o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în fa-
voarea elevului. Media anuală generală se calculează 
ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, 
a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele şi 
de la purtare. Va rămâna la latitudinea fiecărui pro-
fesor, cum și câte evaluări va face, pentru acordarea 
notelor. De asemenea, numărul de calificative/note 
acordate anual fiecărui elev la fiecare disciplină de 
studiu este stabilit de cadrul didactic, în funcție de 
numărul unităților de învățare și de numărul săp-
tămânal de ore prevăzut în planul cadru. La fieca-

re disciplină, numărul de calificative/note acordate 
anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul 
de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru 
de învățământ. Sigur, vor fi discuţii, dezbateri, con-
fuzii şi controverse legate de curriculum-ul organizat 
modular, mai ales că modul de evaluare se stabilește 
în funcţie de vârstă şi de particularităţile psiho-peda-
gogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei care sunt 
elevii, ca şi de specificul fiecărei discipline, când elevii 
vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin 
un plan individualizat de învățare! Astfel, rezultate-
le evaluării se exprimă, după caz, prin aprecieri de-
scriptive, calificative la clasele I - IV şi în învăţămân-
tul special care şcolarizează elevi cu deficienţe grave 
severe, profunde sau asociate, note de la 1 la 10 în 
învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal, 
iar, rezultatele evaluării se consemnează în catalog, 
cu cerneală albastră, sub forma «calificativul/ data», 
respectiv «nota/data» sau în catalogul electronic, în 
cazul unităților-pilot în care se utilizează acesta, cu 
obligativitatea tipăririi, înregistrării și arhivării aces-
tuia la sfârșitul anului școlar, prin compartimentul 
secretariat. Se mai arată că la sfârşitul anului școlar, 
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţă-
mântul primar/ profesorul diriginte consultă consi-
liul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin 
care sunt evaluate frecvenţa şi comportamentul ele-
vului, respectarea de către acesta a reglementărilor 
adoptate de unitatea de învăţământ, apoi, consultă 
consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra 
situaţiei şcolare a fiecărui elev. O altă modificare se 
referă la eliminarea dispozițiilor referitoare la exma-
tricularea elevilor, iar, măsura exmatriculării va fi 
posibilă numai pentru învățământul postliceal, care 
nu are caracter obligatoriu. Noul regulament preve-
de și noi precizări legate de transferul elevilor la alte 
licee. Astfel, copiii vor putea fi mutați de la un liceu 
la altul, doar în situații excepționale, aşa cum excep-
ţionale sunt şi discuţiile aprinse despre rezultatele, 
în general, slabe şi nesatisfăcătoare obținute de către 
elevii claselor a VIII-a la Evaluările Naționale, despre 
diferențele majore dintre rural și urban, mai ales că 
testele PISA, rezultatele de la examenul de Bacala-
ureat, simulările pentru clasele a VII-a sau a XI-a, 
Evaluările Naționale aplicate claselor a II-a, a IV-a, a 
VI-a sunt, de regulă, tot atâtea prilejuri de a constata 
mereu aceleași problem legate de note mici și foarte 
mici,  absenteism, abandon, dezastrul din școlile de 
la țară. De cele mai multe ori, Ministerul Educației și 
Institutul de Științe ale Educației (ISE) vin, an de an, 
cu propriile analize, concluzii și măsuri, părinții au 
și ei opiniile lor dintre cele mai diverse, iar profesorii 
sfârșesc, de regulă, prin a se disculpa și a fi trimiși – 
mai de voie, mai de nevoie – la alte și alte cursuri de 
formare şi de perfecţionare, iar, atunci când se caută 
cauzele crizei din învățămîntul românesc, societatea 
și Ministerul tind să dea vina pe profesorii cu carențe 
grave în formarea științifică și pedagogică, profesori 
corupți, profesori absenți, profesori demotiva(n)ți, iar, 
la rândul lor, profesorii dau vina pe Minister și pe 
eterna reformă a educației, pe de o parte, pe părinți 
și pe elevi, mai ales că nu de puține ori, ca şi în acest 
nou an şcolar, vom constata că modificările mai mult 
sau mai puţin substanţiale, mai radicale sau mai per-
misive ale programei școlare sau ale planurilor cadru, 
nu sunt nici de această dată soluţii miraculoase şi efi-
ciente pentru depăşirea crizei educaţiei, care nu este 
altceva decât expresia crizei societăţii în care trăim!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Despre ascensiunea lui Teodosie cel Mare și legătura sa cu teritoriul ţării noastre din zona DobrogeiDespre ascensiunea lui Teodosie cel Mare și legătura sa cu teritoriul ţării noastre din zona Dobrogei
Reflecţii istorico-teologice

Festival de umor la Târgu-Jiu și RuncuFestival de umor la Târgu-Jiu și Runcu
Centrul Județean pentru Con-

servarea și Promovarea Cul-
turii Tradiționale Gorj, în 

parteneriat cu Consiliul Local și Pri-
măria Runcu, Asociația Națională a 
Caricaturiștilor din România și Cena-
clul ,,Hohote” Târgu-Jiu, organizează 
a 20-a ediție a Festivalului de umor 
,,Ion Cănăvoiu”, în perioada 20-23 oc-
tombrie.

Manifestarea este deschi-
să umoriștilor profesioniști sau 
neprofesioniști, fără limită minimă 
sau maximă de vârstă, cu următoarele 
secțiuni:

• Concurs de volum, inclusiv an-
tologii. Participă volumele de umor – 
epigramă, fabulă, proză scurtă/poezie 
umoristică – tipărite în perioada oc-
tombrie 2021-octombrie 2022. Se vor 
trimite cel puțin două exemplare din 
fiecare volum participant.

• Concurs de epigramă. Se con-
curează cu nouă epigrame, din care: 
trei epigrame pe tema: Război și pace; 
trei epigrame pe tema: Energie; două 

epigrame pe teme libere și o replică la 
epigramă.

• Concurs de fabule. Se concurează 
cu trei fabule.

• Concurs de proză scurtă. Se con-
curează cu trei proze de maximum 
două pagini fiecare.

• Concurs de parodie Se va concura 
cu o parodie (cu ritm și rimă, respec-
tând toate „canoanele” parodiei) la po-
ezia „Doar timpul”, de Ion Cănăvoiu. 
Se postează pe aceeași pagină poezia 
parodiată și parodia.

• Salon de caricatură „Aurelian Iu-
lius Șuță – ȘAI”

• Concurs de poezie umoristică. Se 
concurează cu trei creații

• Concurs de caricatură/fotografie 
umoristică. Se concurează cu minim 
cinci caricaturi/fotografii umoristice, 
în format A4 în passepartout, pe teme 
libere.

Premii

1. Cea mai bună carte de umor a 

anului, 2 premii (epigramă; fabulă/ 
proză umoristică) în valoare de 1.000 
lei fiecare, acordate de CJCPCT Gorj;

2. Epigramă, premiul I în valoare 
de 800 lei, acordat de CJCPCT Gorj;

3. Fabulă, premiul I în valoare de 
800 lei, acordat de CJCPCT Gorj;

4. Proză umoristică, premiul I în 
valoare de 500 lei, acordat de Primăria 
Runcu;

5. Parodie, premiul I în valoare de 
250 lei, acordat de Primăria Runcu;

6. Poezie umoristică, premiul I în 
valoare de 250 lei, acordat de Primăria 
Runcu;

7. Caricatură, premiul I în valoare 
de 600 lei, acordat de CJCPCT Gorj;

8. Cinci premii I, în valoare de 600 
lei fiecare, acordate de CJCPCT Gorj 
participanților la Salonul de Caricatu-
ră;

9. Trei premii speciale, în valoare 
de 500 lei fiecare, acordate de CJCPCT 
Gorj unor promotori ai creației umo-
ristice din Gorj.

„Lucrările vor fi transmise on-li-
ne până la data de 15 octombrie, pe 

adresa de email: cultura@traditiigorj.
ro ori în format clasic, pe adresa: Cen-
trul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale 
Gorj, 210135 Târgu-Jiu, Calea Ero-
ilor, nr. 15, județul Gorj, cod poștal: 
210135, cu mențiunea „Pentru Festi-
valul «Ion Cănăvoiu»”. În cazul în care 
lucrările vor fi trimise on-line, secre-
tul corespondenței nu va mai fi posi-
bil, ca urmare concurenții sunt rugați 
să accepte ca pe antetul lucrărilor să 
înscrie un motto, iar numele și datele 
de contact să fie menționate în clar pe 
o pagină imediat următoare paginilor 
de concurs, exprimând pentru aceasta 
acordul în scris la finalul lucrărilor”, 
anunță organizatorii.

Juriul, alcătuit din personalități 
consacrate ale vieții artistice gorjene, 
va începe evaluarea lucrărilor în 16 
octombrie, urmând ca în cursul zilei 
de 23 octombrie să anunțe, pe site-ul 
CJCPCT Gorj și prin e-mail, laureații 
secțiunilor. Juriul are latitudinea re-
distribuirii premiilor

I.I.

De această dată, supun atenţiei fap-
te şi evenimente din viaţa Împăratului 
Teodosie cel Mare, pornind de la faptul 
că pe plan extern, prin luptele pe care 
le-a purtat, a avut o strânsă legătură 
cu teritoriul ţării noastre din zona Do-
brogei. Astfel, el este confruntat cu pro-
blema gotică şi în acest sens, încearcă 
să reorganizeze armata, lucru deosebit 
de dificil din cauza numărului mare de 
barbari instalaţi pe teritoriul Imperiu-
lui. În aceste condiţii, din Sirmium îm-
păratul porneşte spre Tesalonic, unde 
va rămâne mai multă vreme. Pe drumul 
spre Tesalonic, el a încercat să câştige 
bunăvoinţa goţilor, atât a celor din inte-
riorul Imperiului, cât şi a celor din afa-
ra lui, fiindcă unora le-a trimis cadouri, 
iar altora bani în aur.(1) 

Asemenea «atenţii» au fost descope-
rite şi pe teritoriul ţării noastre, ele con-
stând în monede de aur, dar mai ales în 
lingouri. Cele de la Crasna şi Feldioara 
au legătură cu aceste evenimente de la 
începutul domniei lui Teodosie. În afara 
acestui procedeu, Teodosie a apelat şi la 

luptă armată. Trupele sale sunt trimi-
se în Moesia şi Tracia, obţinând în iulie 
379 o victorie importantă împotriva go-
ţilor. Tot acum sunt alungaţi dincolo de 
Balcani alanii şi hunii. Beneficiind de 
ajutorul lui Gratian, care-i trimite trupe 
conduse de generali vestiţi precum Ba-
uto şi Arbogastes, Teodosie reuşeşte să 
anihileze pericolul gotic, intrând trium-
fător în Constantinopol. La rândul lor 
ostrogoţii vor pleca în Occident, de unde 
se vor reîntoarce, fiind şi ei învinşi de 
comandantul Traciei.(2) 

Atanarich ameninţat de huni, va 
cere azil în Imperiu, fiind primit cu ono-
ruri la Constantinopol în ianuarie 381. 
Prea obosiţi după atâtea lupte, goţii cer 
pace, încheiată la 3 octombrie 382, în 
baza căreia ei deveneau «foederati» (ali-
aţi) ai Imperiului şi primeau pământuri 
în zona dintre Dunăre şi Balcani. Spre 
deosebire de tratatele de pace anterioa-
re, cel din 382 a fost discutat de goţi de 
pe poziţia unora care se aflau deja în 
interiorul Imperiului, cerând să fie colo-
nizaţi, să fie autonomi şi să fie scutiţi de 
impozite. Ei acceptau să fie angajaţi în 
armată, unii ajungând chiar să ocupe 
funcţii importante, situaţie ce va crea 
unele dificultăţi politice şi militare.(3) 

Între regiunile dintre Dunăre şi 
Munţii Haemus (Balcani), am văzut că 
au fost colonizaţi goţi în calitate de ali-
aţi ai Imperiului. În acest spaţiu trebu-
ie inclusă şi Dobrogea, despre prezenţa 
goţilor, aici, găsind câteva amănunte 
la istoricul păgân Zosimus. Chiar dacă 
a trăit pe vremea lui Teodosie al II-lea, 
acest istoric a putut culege unele infor-
maţii despre epoca nu prea îndepărtată 
a lui Teodosie al II-lea. Astfel, el spune 
că goţii aveau un tratament privilegiat, 
dar se manifestau abuziv cu populaţia 
locală din Dobrogea. În plus, comporta-
mentul lor nu era de adevăraţi aliaţi ai 
Imperiului, ci, manifestau dispreţ faţă 

de armata romană şi comandanţii ei. 
Goţii se dedau adesea la jafuri, prădând 
localităţile pe care în mod normal trebu-
iau să le apere. Zosimus mai aminteşte 
şi despre o revoltă a şefului garnizoanei 
romane de le Tomis, pe nume Gheron-
tius, care va reuşi «să elibereze Scythia 
de pericolele ce o ameninţau», învingând 
«cu vitejie şi curaj» pe barbarii care se 
ridicaseră împotriva ei. De teama goţi-
lor, Teodosie I va fi pe punctul să-l pe-
depsească pe Gherontius, scăpat în ul-
tima clipă de eunuci, cărora a trebuit să 
le împartă averea personală. Episodul 
este relevant şi revelator pentru starea 
de spirit în care trăiau locuitorii provin-
ciei Scythia sau ai altor provincii în care 
se găseau goţi, amintind, totodată, si 
despre existenţa unei biserici la Tomis 
cu drept de azil, în care se refugiaseră 
barbarii urmăriţi de Gherontius.(4) 

Pacea din 382 a fost de scurtă du-
rată, deoarece barbarii nu erau oameni 
care să stea prea mult într-un loc, ast-
fel încât conflictul cu goţii a continuat 
în iarna anilor 384 - 385 şi 385 -386. 
În aceşti ani, Imperiul nu a reuşit să 
împiedice atacul unor barbari împotri-
va cetăţii Halmyris, de pe malul lacului 
Razelm. Cu toate acestea, în toamna 
anului 386 armatele romane obţin o 
victorie importantă împotriva unui grup 
însemnat de ostrogoţi, refugiaţi din ste-
pele de sud ale Rusiei sub conducerea 
lui Odoteus, ajunşi în această zonă din 
cauza presiunii hunice. Ostrogoţii cer şi 
ei azil în Imperiu, dar bizantinii îi re-
fuză, având deja experienţa tristă cu 
ceilalţi. Victoria din 386 a contribuit 
mult la ridicarea prestigiului romanilor 
în faţa barbarilor, împăratul ridicând în 
amintirea acestui eveniment o columnă 
în cartierul Taurus din Constantinopol 
(înaltă de 42 m.). 

În Occident, Gratian este ucis la 
Lugdunum, Teodosie fiind nevoit să-l 

recunoască pe Maximus drept condu-
cător în regiunile de dincolo de Alpi; 
Italia şi Africa rămân mai departe lui 
Valentinian al II-lea (375-392), patronat 
de mama sa Iustina. Profitând de ne-
mulţumirea populaţiei faţă de măsurile 
de încurajare a arianismului, luate de 
Iustina, Maximus trece în Italia, Valen-
tinian al II-lea şi mama sa fiind obligaţi 
să se refugieze la Tesalonic şi să ceară 
ajutorul lui Teodosie. Sora lui Valenti-
nian al II-lea devine soţia lui Teodosie, 
căruia îi dăruieşte o fiică pe Galla Placi-
dia. În urma contraofensivei declanşate 
în 388 de Teodosie, Maximus este în-
frânt şi omorât, iar Valentinian repus în 
scaun. Până la urmă, Valentinian este 
şi el asasinat în 392 de către Arbogas-
tes, un franc numit de Teodosie «magis-
ter millitum». Locul rămas liber în Occi-
dent, este luat de către un funcţionar al 
Curţii, Eugenius, înfrânt la rândul său 
de Teodosie în bătălia de la Aquileea, 
armata imperială fiind formată în bună 
parte din goţi, alani, huni şi iberi din 
Caucaz, iar printre ofiţerii săi, îi aveau 
pe Gainas, Alaric, Stilichon, care vor 
juca un rol important în cursul anilor 
următori. După această victorie Teodo-
sie rămâne singur împărat peste tot Im-
periul.(5) (Va urma).

Valentin Daniel CORNESCU, 
licenţiat Facult. de Teologie Orto-
doxă şi Facult. de Drept Craiova

 1. Euseviu Popovici, Istoria bisericii 
universale si statistica bisericeasca, tra-
ducere de Mitropolitul Atanasie Mirones-
cu, ediția II, București, 1928, p. 85.

2.  Pr. Adrian Gabor, op. cit., p. 85
3.  Nicolae Ciudin si Aurelia, Perso-

nalitati istorice,  Editura Helios, Iași, 
2000, p. 125.

4 Edward Gibbon,  op. cit., p. 65
5  Pr. Adrian Gabor, op. cit., p. 85
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Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

Vând teren intravilan la 
ieșirea din municipiul Motru, 
pe partea dreaptă, la DN 67A, 
în suprafață de 2.021 mp. 
Pe teren este amplasată și o 
clădire Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare, 
suprafață 663 mp, temelie la 
nivelul oblonului. Clădirea a 
fost reparată, deși a fost con-
struită în anul 2009. 

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

 Vând casă locuibilă 3 
camere în Telești Gorj aferent 
5000 mp (vie, pomi, arabil, 
fânețe). Tel: 0722204294.
 Vând teren-siliște în 

comuna Stănești sat Curpen 
cu supraf 4693 mp având 
teren agricol și livadă 38 m 
deschidere poziție deosebită-
liniștită, cadastru și acte în 
regulă, peisaj, montan splen-
did. Telefon: 0768221121.

 Vând teren, loc casă 
stânga și dreapta șoseaua 
Târgu-Jiu - Cărbunești, loca-
litatea Pojogeni + Pojogeni sat 
(loc casă) + Târgu-Jiu vizavi 
de birourile Avicola la stradă. 
Telefon: 0762777847.

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

 Vând teren în Preaj-
ba 2750 mp, deschidere 20 
mp posibilități parcelare, 
preț 12 E/mp. (negociabil 
ușor). Telefon: 0741679247, 
0755954594.

 Vând convenabil 1 Ha 
pădure și separat 0,35 Ha 
pădure situate la 10 km de 
Motru sat Strîmtu-Larga. Te-
lefon: 0753686335.

 Vând teren la centură 
lat 19 mp spre calea ferată 11 
mp spre Preajba și 7218 mp 
din satul Primăriei Preajba. 

Telefon: 0760845015.

 Vând casă la țară în 
sat Duțești  la 3 km de Tg-
Cărbunești cu 4 camere, 
baie, coridor, 2 terase, boltă 
vie, pomi fructiferi, gradină 
și anexe. Teren aferent 2000 
mp. Telefon:  0744570048.

Vând teren intravilan în 
Turceni, parcele în suprafață 
de 3851 mp și 536 mp. Vând 
cazan țuică 130 l, preț nego-
ciabil. Telefon: 0723679862.

Vând casă cu teren 550 
mp, compusă din 3 camere, 
bucătărie + 2 băi, garaj mare, 
str Garofiței vizavi de Baza 
Tubulară. 

Telefon: 0766485512.

Vând teren S= 3200 mp 
deschidere 20 m, loc. Preajba 
lângă cartierul nou. Preț 13 
euro. Telefon: 0741679247.

 Vând garsonieră con-
fort I în Tg-Jiu situată pe stra-
da Islaz etaj 2. Preț 40.000 
Euro, negociabil. Telefon: 
0763690769.

 Vând teren seliște de 
casă în suprafață de 5000 
mp, cadastrat, situat în co-
muna Crasna, sat Cras-
na, la Șoseaua Județeană 
Curtișoara-Novaci, la 14 Km 
de Novaci  (Transalpina). Are 
canalizare apă, rețea electri-
că, plantație pomi fructiferi pe 
rod, cadru natural splendid. 
Se pretează pentru pensiune 
și alte afaceri. Preț negociabil.
Telefon: 0745752692.

Vând 1500 de mp teren 
situat în str. Meteor împreu-
nă cu 2 case, una locuibilă și 
una pe roșu. Cadastru efectu-
at, utilități existente (gaze, 
curent, apă, canalizare), fosă 
septică. Preț 148.000 euro.  
0722.847.010.

 Vând garsonieră si-
tuată pe centru pietonal, 
vis-a-vis de Teatrul ”Elvira 
Godeanu”. Garsoniera este 
decomandată: hol, living, 
bucătărie, cămară, baie, cu-
mulat 26mp și un balcon de 
9.45mp. TOTAL SUPRAFAȚĂ: 
35 MP. Îmbunătățiri: centra-
lă termică, aer condiționat, 
hidroizolație garantată 50 de 
ani și lift schimbat în anul 
2020. Suprafață generoa-
sa, permite compartimen-
tarea în 2 camere. Vizionări 
la orice oră. PREȚ – 50.000 
EURO. TELEFON CONTACT – 
0721239539

 Vând teren cu imobil 
4610 m2 în sat Copăcioa-
sa, comuna Scoarța cu des-
chidere DN 67 Târgu-Jiu - 
Târgu Cărbunești. Telefon: 
0251595355, 0770562634. Vând autoturism Rena-

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

Vând teren intravilan cu 
certificat de urbanism și pro-
iect în lucru 5000 mp (2500 
mp intravilan și 2500 extravi-
lan), 18 m lățime la 4,5 km de 
Tg-Jiu, în cartier nou, lângă 
Pădurea Mărgăritarului. Preț 
75.000 lei, negociabil. 

Telefon: 0771566173.

Vând 3 loturi teren in-
travilan la ieșirea din Motru, 
pe partea dreaptă. Fiecare lot 
are suprafața de 7.000 mp și 
deschidere la DN 67 Tg-Jiu – 
Drobeta Turnu Severin de 52 
m. Preț 35E/m2 negociabil

Bonus se oferă POST TRA-
FO, 2 transformatoare, apă, 
gaze, canalizare. 

Telefon: 0722 517 000.Vând apartament 3 ca-
mere, zona Fântâna Sâmbo-
teanu, multiple îmbunătățiri. 
Preț negociabil. Telefon: 
0733326900.

Vând casă în construcție 
P+E, parter locuibil, toate 
facilitățile, teren 2400 mp, 
pomi fructiferi, vie, fântână, 
curent 3-80. Sau schimb cu 
apartament etaj 1, cartier 8 
Mai, 9 Mai, Republicii. Apar-
tament 2 camere + diferența 
de bani. Tel. 0746.576.670. 

 Vând casă și te-
ren, 1243 mp, Tg-Jiu, str. 
Petrești, 65 E/mp. Telefon 
004915144969263.
 Vând țuică de fruc-

te, de foarte bună calitate, 
de la Rugi, preț negociabil. 
0728260150.

Vând cabină tractor 650, 
piese, cauciucuri 900/20, bu-
toi, putină, instant, acordeon, 
plug, prășitoare și piese de 
schimb. Tel. 0768.794.204.

 Vând casă în sat 
Strâmba Jiu, oraș Turceni, 
suprafață 4130 mp, pomi 
fructiferi, vie, fântână cu 
posibilități de racordare la 
gaze. Preț negociabil. Telefon: 
0766727790, 0767240202.

 Vând construcții în 
suprafață totală de 1.200 mp 
în stare perfectă. În preț se 
adaugă și alimentarea cu apă, 
gaze, canalizare, energie elec-
trică direct de la stația CEZ 
Electrica Leurda!!! Preț 400-
500E/m2. 0722 517 000

 Vând teren în Tg-Jiu, 
str. Tismana, prima stradă, 
2100 mp, cu deschidere la 2 
străzi, poziție deosebită, cu 
toate utilitățile. Preț negoci-
abil, 29 euro/mp. Relații la 
telefon: 0722714333.

 Vând apartament cu 
două camere în Târgu-Jiu, 
str. G-ral Christian Tell, par-
ter, dotat cu centrală termi-
că, parchet din lemn masiv, 
gresie, faianță, termopane, 
semimobilat, suprafață utilă 
47,5 mp + dependințe + 11mp 
suprafață în fața blocului. 
Preț 80.000 euro, negociabil. 

Telefon: 0760.293.936. 

 Vând teren intravilan 
în suprafață de 5.000 mp in 
satul Artanu din comuna Ne-
gomir. Preț negociabil. Tel. 
0253285289 după ora 19.00.

 Vând casă 3 camere 
în localitatea Copăcioasa - 
Scoarţa, suprafaţă  6.300 mp. 
Telefon 0763908300.

Vând Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare 
în municipiul Motru. Telefon: 
0722517000
 Vând teren intravi-

lan la ieșirea din municipiul 
Motru, pe partea dreaptă, în 
suprafață de 22.000 mp cu 
deschidere la stradă de 155 
m. Preț 35E/m2 negociabil. 
Pe teren sunt amplasate și 
3 clădiri în suprafață totală 
de 1.200 mp, POST TRAFO, 
2 transformatoare, alimenta-
rea cu  apă, gaze, canalizare, 
energie electrică. 

Telefon: 0722517000.

 Vând teren suprafață 
2200 mp, loc. Bengești sat 
Ungureni, Jud. Gorj. 

Telefon: 0760318763.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-
tier Iezureni, suprafață 3000 
mp, deschidere 30 m, parce-
labil. Telefon 0726.232.195

 Vând casă rustică lo-
cuibilă, racordată la apă și cu-
rent, cu teren aferent, în com. 
Schela, sat Schela, str. Minei. 
Preț negociabil la fața locului. 
Telefon 0783.109.625.

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

 Vând vin și țuică de 
calitate - negociabil carti-
er Polata nr. 53.  Telefon: 
0353/417760.

Vând apartament cu 2 
camere în Târgu-Jiu, str. Ni-
colae Titulescu, stare foarte 
bună, et. 4/4. 

Telefon: 0769010205.

Vând teren silişte casă 
situat în cartier Polata cu posi-
bilă racordare la toate utilită-
ţile, negociabil la faţa locului. 
Informații tel: 0353/417760.

Vând casă locuibilă cu 
4 camere, bucătărie de vară, 
plus Anexe în localitatea Te-
homir, comuna Slivilești, 
jud. Gorj. Relații la telefon 
0766744312. 

 Vând Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. Preț și amă-
nunte la tel. 0766.459.497.

 Vând trei terenuri 
agricole, în suprafață de 
câte 3300 mp, front stradal 
12 m, C.F, posibilități apă, 
canalizare, cablu, și 4,2 ha 
teren, vegetație forestieră, 
în comuna Scoarța, sat Ce-
rătu de Copăcioasa. Preț, 
negociabil la fața locului. 

Telefon: 0761645595. 

 Vând casă  în 
suprafață totală 78 mp, cu 
anexe gospodărești (46mp) și 
curte(942 mp) în satul Călu-
găreasa jud. Gorj, precum și 
teren agricol (1,54 ha). 

Telefon 0721.242667.

 Vând Renault Me-
gane 1,6 benzină, Euro 4, 
stare foarte bună, culoare 
vișiniu ITP la zi. Preț 3600 lei. 
0770318800.

 Vând moară pen-
tru furaje, tărâțe și făină la 
preț de producător. Telefon 
0746680411.

Vând vin roze, preț 6 
lei/litru. Tel: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie dife-
rite. Tel.: 0731458566.

 Vând apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț negociabil. Telefon: 
0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725



Vindem 2 spații cu te-
renuri intravilane în munici-
piul Motru:

- unul cu sediu moară în 
stare bună, reutilizabil în alte 
domenii, 493 mp și suprafață 
teren 3.699 mp, deschidere la 
Drumul Național Motru – Dr. 
Tr. Severin 47 m;

- al doilea spațiu cu fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 39 m. Relații la tel.: 0722 
517000 și 0744 517000.

 Închiriez apartament 
cu 4 camere str. Unirii, vizavi 
de Liceul Tudor, recent reno-
vat, de preferință  școlarilor / 
studenților, 350 E/ lună. 

Telefon: 0765008955.

Ofer spre închiriere ga-
raje construite pe teren pro-
prietate personală în Tg-Jiu, 
zona 9 Mai-Plopilor. 

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, biro-
uri, apartament. 

Telefon 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foar-
te mare, complet utilat și 
mobilat, în bloc suprave-
gheat video, cu lift. Preț 
negociabil la fața locului. 
Rog seriozitate. Telefon: 
0766.535351.

Închiriez apartament 3 
camere (transformat din 4 ca-
mere), mobilat și utilat, cen-
tral, str. Traian, 330 euro/
lună. 

Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în str. 
Victoriei în clădirea fostului 
Salon Naldis. 

Telefon:  0721914681, 
0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 

Telefon: 0731019896.

 Închiriez apartament 
3 camere str 9 Mai, reno-
vat recent, 320 E/lună. 
0765008955.

 Închiriez apartament 
3 camere, decomandat, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon: 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață 
de 67 mp, în strada Mărgă-
ritarului. Locuința se află la 
etajul 3 și are două terase în-
chise, centrală termică, aer 
condiționat, parchet din lemn 
masiv de stejar. Se poate vin-
de mobilat sau nemobilat, 
preț 69 de mii de euro. Tele-
fon: 0762 664435. 

Locuința are și loc de par-
care înclus în preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 
2, suprafață la sol 150 m2 în 
centrul municipiului Motru. 
Pretabil activități comerciale, 
cabinete medicale, etc. 

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

 Vând casă cu teren 
în suprafață de 1100 mp cu 
toate utilitățile în zonă foar-
te liniștită. Preț negociabil. 
0768019898
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 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. Relații la 0757 
517 000. Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-
mercial 49 m2 dotat cu toa-
te utilitățile pe termen lung 
situat în Bulevardul Eca-
terina Teodoroiu în spatele 
statuii Ecaterina Teodoroiu. 
0786768301.
Doresc să închiriez apar-

tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 
6, Ap., nr. 64, pentru o fa-
milie serioasă, cu copii sau 
nu. Preț negociabil. Telefon: 
0739352688.

 Repar și/sau schimb 

componente la laptopuri și 

calculatoare. Înlocuiesc Dis-

play, tastatura, mousepad, 

baterie, ventilator / Cooler, 

pastă termoconductoare, pla-

că de bază, procesor, memo-

rii RAM, HDD / SSD, unitate 

optică. Instalez Sisteme de 

operare Windows 7, 8, 10, 

programe, drivere, soluții An-

tivirus. Devirusez sistem de 

operare. Mă deplasez la do-

miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

Execut și repar urmă-
toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. Telefon: 0761890450.

DiverseDiverse

 Angajez lucrător-ges-
tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. 

Telefon: 0727351514. 

 Caut  femeie pentru 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005

Caut femeie pentru în-

grijirea unei doamne imobi-

lizată la pat. Program 8 ore/

zi+libere+salariu 2000 ron/

lună. 

Telefon: 0771221338.

 Angajez femeie pentru 

administrare/menaj casă în 

localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 

- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării

- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată

- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-

cinate. Oferim salariu atrac-

tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 

517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. Telefon: 0731.504.036.

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte de 
muncă cel puțin 10 ani, vâr-
sta 30-40 ani, dinamic și bun 
executant, fără probleme la 
legile circulației și altele. Se 
oferă salariu atractiv. CV-uri-
le se pot depune la adresa de 
e-mail agentiaec@gmail.com.

Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.

Unitate serioasă anga-
jează urgent conducător auto 
profesionist, în următoarele 
condiții: 

- experiență minim 7 ani;
- vârsta 30-45 ani;
- maxim 5 locuri de muncă 

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

me administrative la sediul 
unității și să fie capabil să le 
rezolve;

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi înca-
drat consilier. Se oferă salariu 
atractiv și bonuri de masă. 
CV-urile (în format Europass) 
se pot depune la adresa de e-
mail agentiaec@gmail.com

Relații la telefon: 0734 517 
000 (luni-vineri, între orele 
9.00 -15.00)

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn din comuna 

Scoarța doresc o doamnă 

care poate să locuiască la 

mine acasă, vârstă 60 ani. 

Tel.: 0763241100.

 Vând două plațuri de 
veci în Cimitirul Municipal 
Tg-Jiu, intrarea principală si-
tuat în aripa dreaptă, secția I. 
Preț negociabil, detalii la nr. 
telefon 0701025608.
  Vând, în rate, casă 

locuibilă 3 camere, beci, 
pivniță, fânar, magazie cere-
ale, fântână în curte, 0,25 ha 
teren arabil, posibilități de a 
crește păsări, animale mari și 
porci. Tel.: 0720450404 

PierderiPierderi

 Pierdut carnet de stu-
dent UPG Ploiești, Facultatea 
Ingineria Petrolului și Gazelor, 
Master Extracție, an 2012-
2014, pe numele Stănoiu An-
drei Cristian. Îl declar nul.

CumpărăriCumpărări

 Cumpăr sau concesi-
onez loc de veci sau cavou 
în Cimitirul vechi Munici-
pal până în biserică. Tel.: 
0740160034.

S.C. MULTISOFT S.R.L. cu sediul în loc. Târgu-Jiu, str. 
Lujerului, bl. 4, sc. 2, et. 2, ap. 16, județul Gorj anunță publi-
cul interesat că a depus la A.P.M Gorj documentația tehnică 
pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea 
activităților:

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru 
construcții; 

2363 - Fabricarea betonului; 
2364 - Fabricarea mortarului;
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și 

ipsos 
pe amplasamentul din loc. Jupânești, sat Vierșani, 

județul Gorj.
Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris 

la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str 
Unirii, nr. 76, tel: 0253215384, fax: 0253212892, e-mail: 
office@apmgj.anpm.ro  

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind concedentul, în special de-
numirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și 
/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

 - denumirea: Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, 
adresa: Oraș Rovinari, str. Florilor, nr.2, județul Gorj, nu-
măr de telefon: 0253/371011, fax: 0253/371004, adresa de 
e-mail a persoanei de contact: office @primariarovinari.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesionării, în 
special descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat:

-teren destinat construirii unei fabrici în domeniul 
producției de materiale de construcții, în suprafață de 
103.989 mp,  situat în intravilanul și extravilanul orașului 
Rovinari, FN, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr. 
36900, cu nr. cadastral 36900, aparținând domeniului pu-
blic al orașului Rovinari, conform HCL nr.142/18.07.2022.

Concesionarea se face conform caietului de sarcini, H.C.L. 
nr.171/30.08.2022 și temeiul legal: O.U.G. nr.57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire:
  - se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau  modalitățile prin care persoanele in-

teresate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire:

  - prin e-mail sau letric, în urma unei cereri adresate 
concedentului.

3.2. Denumirea și adresa serviciului /compartimentu-
lui din cadrul concedentului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire:

  - Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului,oraș Rovi-
nari, str. Florilor, nr.2, județul Gorj.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul:

  - 50 lei achitați la casieria unității.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
  -  20.09.2022, ora 16,00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
- 27.09.2022, ora 12,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
 - Oraș Rovinari, strada Florilor, nr.2, județul Gorj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fieca-

re ofertă:
 -un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de 

deschidere a ofertelor:
  - 28.09.2022, ora 10,00, la sediul concedentului – sala 

de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 

adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

  - Tribunalul Gorj, Târgu – Jiu, Str.Tudor Vladimirescu, 
nr.34, Jud. Gorj, telefon:  0253-218661, fax : 0253-212666, 
email: tr-gorj@just.ro.
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Despre „Cartea Vieții / Supremația Eului” – o antologie Despre „Cartea Vieții / Supremația Eului” – o antologie 
- eveniment de Ion Popescu-Brădiceni- eveniment de Ion Popescu-Brădiceni

Bibliopolis – Serile la Brădiceni 2022

În câteva linii de forță, noua apariție a scrii-
torului, a poetului, a eseistului Ion Popescu-
Brădiceni, recreionează, în stilu-i inconfun-

dabil, teme și idei stabile. Constantin Dumitrache 
într-o postfață la „Serile la Brădiceni” din 1996, îl 
consideră pe autorul volumului un stabilopod al li-
ricii contemporane autohtone, ceea ce și este, fiind 
un chtonic, un elogiator al spațiului natal, un expo-
nent al sufletului arhaic genuin-livresc, elegiac-or-
fic, un seraf-extatic, pentru care nostalgia originilor 
se asociază cu nostalgia cuvântului originar, într-o 
manieră mai degrabă neomodernistă decât, cum 
zice el azi, transmodernistă.

Astfel în „Cartea Vieții”, toposul care-l caracte-

rizează singular (unic) este Brădicenii natali, vecini 
cu Hobița lui Constantin Brâncuși. Dedublându-și 
personalitatea prin inventarea unui intelectual de 
rasă filosofică, hermeneutică și, evident poetică, pe 
nume Ieronim Contemporanul, un tânăr înalt, cu 
părul lung căzându-i pe spate, îmbrăcat elegant, 
cu cămașă, cravată și sacou de catifea neagră (con-
form uneia din obsesiile lui pozitive), autorul, prin 
glasul personajului său alteregoic, pledează pen-
tru arta comunicării magice. Componentele acestei 
arte care reconectează „supremația eului” (acesta 
e subtitlul „Cărții Vieții”, care azi se află la libră-
ria Cărturești din București, spre vânzare publicu-
lui), sunt, pe rând: anammnezele, transmigrările, 
urmele, vocile, magia indisolubilă și incantatorie 
a limbajului, metaoglinzile răzbătătoare către citi-
tori și cititoare, fericirea heraclitică, îngemănările 
dintre modele care-i premerg identitatea auctorială 
ș.a.m.d.

„Cartea Vieții” cuprinde șapte cicluri pentru că 
șapte zile are Facerea Lumii de către Creatorul-De-
miurg. A lumii lui Homo Transpoeticus vreau să 
spun. Primul ciclu este „Magie și mit la Brădiceni”, 
în care poemele sunt „inscripții într-o secțiune de 
aur” și totodată „modele de transfigurare” cel de-al 
doilea ciclu grupează nouă stadii transmoderniste: 
eminescianismul, suprarealismul, arta nouă, trans-
modernismul, fenomenologia vocalelor, trionticul 
brădicenean și hiperboreismul „Ideile lui Audiart” 
din cel de-al doilea ciclu sunt zece și ele: socratis-
mul, avatarul: dator vândut antecesorilor săi iluștri, 
arhetipul solar, insuflarea veșniciei, utopia Ezote-
rezia, implicarea tacită în bunul (sau răul) mers al 
cetății, instinctul (adică dotarea nativă a poetomu-
lui), îndoiala carteziană (deci existențialismul), ne-
invidia, ideea alephică.

Ciclul (cu cifra ezoterică cinci) „De Luni până Vi-
neri” este autoreferențial căci face vorbire despre 
„Construirea Casei”. Funcția lui plătește cuvenitul 
tribut „metapoeticului” după cum se cuvine într-o 
epocă a reciclării valorilor naționale și universale 
(cum scris-a „divinul” George Călinescu), proces 
fundamental din care „neoromânismul iese ranfor-
sat (temeinic) în mitologiile balcanicoeuropene și 
orientaloccidentale.

Asta fiindcă primele cinci zile ale săptămânii 
sunt astre și zei: Luna, Marte, Mercur, Joe (Zeus), 
Venus (Venera). Dar ciclul poartă însă numărul IV 
(adică pe al tetradei creștine) și se revendică din 
prima vârstă a literaturii: cea epopeică, unde Ros-
tirea este esențială. Reamintirea Ființei începe cu 
„ieșirea lucrului din sine însuși” ca să-și reflecte 
numenul în Oglinda Cunoașterii sub egida unui 
EUSTIL goethean (cel din Faust). Încolo, ce să vă 
mai semnalez, după a mea modestă și încă mimezi-
că relectură (vezi tratatul lui Matei Călinescu)? Că 
metapoetul se află la „ora de alchimie”, în locul cu 
iluzii care încă „funcționează perfect”; și unde „pe 
malul mării, pescarul cel mitic așteaptă un om plu-
tind pe ape... în zorii de aur”.

Ciclul al cincilea e o retrospectivă a seriei de cărți 
botezate inspirat „Serile la Brădiceni”; cuprinde 
cele mai multe texte: 23; au drept sarcină (re)încăr-
carea cu sensuri ezoterice ca să fie „desecretizate” 
atât, firește dacă (și cât / se poate; „beat de splen-
doarea” propriei scriituri arhitecturale, poetul își 
celebrează strămoșii, moșii, străbunii, părinții (Ion 
și Elena Popescu-Mocioi-Călărașu), invocându-le 
puterea de apărători (și lari) ai Casei-Limbaj „gata 
să reîmbrace, poate pentru ultima dată cămașa de 
mire, lângă, fereastra-n flăcări”, ca „strigoi hyperi-
onic (vezi „Luceafărul lui Mihai Eminescu), „mare 
vânător” pe plaiurile de dincolo. 

Ciclul al VI-lea salvează dintr-o eventuală uitare 
câteva structuri mai vechi: o glossă austeră, o ele-
gie, o meditație onirică, două „scrisori”, un gazel etc. 
Ciclul de odihnă (de repaos al Divinității de după 
cele șase zile în care a făcut Universul (multiversul 
/ pluriversul / transuniversul) poartă transghezian 
marca ludicului, la care poetul revine transpedago-
gic și reveriant, vaticinar și sartrian (vezi romanul 
„Greața”), baladesc (vezi „Soarele și Luna) – mio-
ritic, fabulatoriu – narativ, ceremonialistic diurn-
nocturn (ca-n tratatul lui Gilbert Durand), vizionar 
în definitiv și fantezist.

Dar cum ciclul „Supremația Eului” e cel care 

probează diferența / diferanța dintre sinele post-
modernist și eul transmodernist, o să-mi asum 
„riscul” (nefiind chiar un „specialist” în domeniu 
ci – cum ar replica Roland Barthes – un selector 
din pura plăcere a textului nu doar frumos ci și 
emoționant-idioma(n)tic / „insularizat” – analizării 
și disecării lui în premieră absolută. 

Cum arătat-am mai sus, în cea de-a șaptea zi, 
Creatorul Demiurg al unui Cosmos de semne, sim-
boluri, sentimente, stări euforice ori, dimpotrivă, 
existențiale, rescrie Cartea Facerii Lumii cu și din 
cuvinte-cheie; cuvinte-efigie, cuvinte-platformă, 
cuvinte-cap de pod, cuvinte eidolonice, cuvinte ve-
terotestamentare ș.m.a.d.

Ciclul VII „Supremația Eului” debutează cu un 
„Basm de iarnă”, în povestea căruia un prinț e pre-
destinat la nefericire, adică la o aventură erotică, 
gen „Frumoasa din pădurea adormită”, gen Cătă-
lina din „Luceafărul” lui Eminescu, „Fata-n grădi-
na de aur”, „Făt-Frumos din lacrimă” etc. Poetul 
naiv și boem participă la aventură precum Orfeu la 
expediția argonauților și își transcrie poemul, pre-
cum scribii, menestrelii și cronicarii altădată, într-o 
agendă proprie („într-un catastif” – citez, n.m.). De 
fapt prințul și fata împărat sunt deja morți, adică 
sunt deja fantome ca-n „clasică” postură romanti-
că, doar niște umbre rătăcitoare într-un „The Was-
te Land” (vezi poemul eliotian – n.m.).

După cum se observă de la bun început, poetul 
are un orizont cultural vast, iar finalul „Basmului 
de iarnă”, e ca-n „Miron și frumoasa fără corp” ori 
ca-n „Orfeu și Euridice” și alte mituri din același 
orizont fantasmatic nepieritor.

Dimpotrivă „în Țara Florilor” eroii neamului „își 
aprind mâinile rotindu-le deasupra columnelor ca 
pe drapele luminând istorii. Acești eroi „coborâtori 
din munți de dragoste își aprind pe frunțile boltite 
stele de mândrie / de libertate”, „Iar pe dârele lăsa-
te de privirile strămoșilor în sentimentele noastre, 
în viziunile tot mai organice, se configurează ideile 
criptofanice de-a rămâne român de-a pururi.

Ciclul VII „Supremația Eului” îmbracă haina 
transretorică a capodoperelor fie poești fie mallar-
méene, se reîntoarce o clipă nostalgic în Grădina-i 
de(-)mentă” (despre care deja scris-a Ioan Holban 
în Grandioasa-i istorie literară „Literatura română 
de azi. Poezia-Proză” 2030 de pagini (vezi articolul 
„Ion Popescu-Brădiceni” (pp. 1175-1179)) ca să li 
se alăture „ultimilor templieri ai Absolutului” care 
„fac din orele lor de dragoste focuri care să incendi-
eze dealurile uscate ale singurătății rămase așa de 
la Facerea Lumii”. 

Iar poetul își propagă propria filozofie grație că-
reia își guvernează teritoriul fantasmatic „cum un 
curcubeu arcuit peste o lume dispărută într-un 
codru de simboluri”. Apoi „se autoinventează drept 
gândire sacerdotală, tot reverberând în spațiotimp”, 
ca să construiască pentru Casa lui „o lume nouă” 
unde să fie posibilă „redobândirea nemuririi” (con-
form postfeței aceluiași personaj dedublat, Ieronim 
Contemporanul).

- un eseostudiu de DAN ADRIAN POPESCU

Învoiala
Tu, Soartă rea și-apăsătoare,            
Cutreieri lumea adunând
Blesteme grele-njositoare,
Spuse spre cer sau doar în gând,

Că plămădești mereu durere
Și-mi rostuiești zilnic necaz,
Mulți păcălești c-o mângâiere
În suflet și prea rar extaz…

Ne drămui trecerea prin lume
Și ne-amăgești cu fericire
Rare perechi pot să-și asume
Câte-o fărâmă de iubire…

Spre nemurire descui poarta
Acelor fermecați de tine
Că le-ai surâs, doar tu ești Soarta, 
Te-ai dăruit cui îți convine…

Ești călăuza-otrăvitoare,
Tu cântărești și-mparți veninul,
De multe ori prea-nșelătoare,
Părtinitor ne dai tainul…

Aș fi nepăsător la toate
De-aș mai fi tânăr și-n putere
Aș vrea să-ți cer, dacă se poate
Să-mi dai un strop de mângâiere.

Cu ce te-alegi din împărțeală
Din lumea asta trecătoare?
Hai să cădem la învoială
Poate-ai să fii mai iertătoare…

Că nu-mi ești dragă, tu știi bine
Dar te-aș minți c-o-mbrățișare,
Poate te-ndupleci și de mine
Să-mi mai alini din supărare!...

VASILE CERTEZANU
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Viitorul Târgu Jiu a 
obținut un succes 
foarte necesar, sâm-

bătă, la Târgu-Jiu. Băieții 
lui Florin Stîngă au bifat a 
doua victorie pe teren propriu 
după ce au trecut de liderul 
din acel moment, CSC Comu-
nal Şelimbăr. Un singur gol 
a fost marcat pe Municipal, 
iar reușita a venit în debutul 
confruntării, Alin Țegle punc-
tând cu capul după un corner 
(`9). Cele două echipe și-au 
împărțit perioadele de domi-
nare ale reprizei, dar jucătorii 
ambelor formații s-au lovit de 
intervențiile celor doi portari, 
atât Mitrovic, dar mai ales 
Opric, fiind în zi mare. Sibie-
nii au fost la cârma jocului în 
partea a doua, dar Dodoi pu-
tea închide meciul în minutul 
66, când a pătruns în careu, 
dar a șutat pe lângă poar-
tă din poziție bună. Parada 

Victorie importantă pentru Stîngă: A meritat Victorie importantă pentru Stîngă: A meritat 
această suferințăaceastă suferință

confruntării a fost oferită de 
Opric, care a parat cu piciorul 
reluarea din careu al lui Gele 
(`75). A urmat o fază demnă 
de ratarea campionatului, de 
data aceasta cu Dragu prota-
gonist. Vârful Viitorului a fost 
lăsat liber de Mitrică, a driblat 
portarul, dar cu poarta goală 
a trimis peste (`89).

Viitorul a acumuat 6 
puncte în 5 etape, în timp ce 
sibienii au rămas cu 10.

Antrenorul Florin Stîngă a 
declarat că echipa sa a evolu-
at cu teamă în repriza secun-
dă, pentru că și-a dorit foarte 
mult succesul. Tehnicianul 
gorjenilor a insistat că antre-
namentele sunt foarte bune 
la Târgu- Jiu, iar jucătorii vor 
căpăta mai multă încredere 
în perioada următoare.

,,Am avut o primă repriză 
foarte bună, în care am avut 
multe ocazii de a înscrie al 

doilea gol. Din păcate, nu am 
reușit acest lucru, iar în a doua 
repriză, probabil și din cauza 
faptului că ne-am dorit foarte 
mult să câștigăm, stresul și-a 
pus amprenta asupra jocului 
și am suferit. A meritat aceas-
tă suferință pentru că am 
obținut o victorie importantă. 
Avem fluctuații mari. Sper să fi 
învățat din ceea ce s-a întâm-
plat la meciul cu Dumbrăvița 
și Constanța. Trebuie să fim 
mai echilibrați, să ne pregătim 
în continuare foarte bine. Din 
punct de vedere al pregătirii, 
nu le pot reproșa ceva. Ne tre-
buie mai multă încredere, pen-
tru că avem jucători de calita-
te, dar facem multe greșeli din 
punct de vedere al transmiterii 
balornului. Important este să 
rămânem echilibrați să gesti-
onăm foarte bine săptămâna 

Viitorul Târgu Jiu – CSC Şelimbăr: 1-0 (1-0)

Viitorul: Opric – Dănescu, Core, Rogac, Pîrcălabu, 
Răsdan, Țegle, Vl. Toma (70, Micle), Dodoi (71, Ad. Stoian), 
Al. Dulca (62, P. Mitrică), Cl. Dragu (cpt.). Rezerve: Geantă 
– Chelariu, Misarăș, Vulpe, Banu, Gîrbiță. Antrenor: Florin 
Stîngă.

Şelimbăr: Mitrovic – Monea, Natea (cpt.) (81, Rob. Boboc), 
R. Crișan, Arhirii (46, Cărăruș) – Curtean (46, Riza), Al. Luca 
– Mir. Manole (64, Cîrstean), Ciocâlteu (81, Buzan), Oct. 
Ursu – Gele. Rezerve: Silveanu – Vișa, Tud. Man, D. Ursu. 
Antrenor: Eugen Beza.

care urmează, să ne pregătim 
bine și să practicăm un joc 
mult mai bun cu Timișoara”, 
a spus Stîngă. 

Antrenorul sibienilor, 
Eugen Beza, a declarat că 
diferența a fost făcută de de-
terminarea gazdelor, dar și 
de un portar în formă, Raul 
Opric.

,,Vreau  să felicit echipa 
gazdă pentru atitudine și dă-
ruire, cred că așa au câștigat 
jocul. Am avut ocazii nenumă-
rate, am controlat jocul și l-am 
dominat. În prima repriză, am 
fost prea siguri pe noi, dar în a 

doua repriză, după ședința de 
la pauză, am avut altă atitu-
dine. Am prins un portar în zi 
mare. Asta e fotbalul, nu avem 
ce să facem, important este că 
am jucat bine. Ne-a lipsit con-
centratrea în fața porții, iar în 
multe momente nu am respec-
tat planul tactic, dar nu am 
avut nici șansă”, a precizat 
tehnicianul advers.

În runda viitoare, gorjenii 
se deplasează la Politehnica 
Timișoara. După rezultatul de 
la Târgu-Jiu, Unirea Dej este 
noul lider al ligii secunde.

CĂTĂLIN PASĂRE

Sportiva Nicoleta Scărlătescu (CSM 
Târgu Jiu-AS Minerul Motru) a obținut 
medalia de argint la Campionatul 
Mondial de Lupte pe Plajă, desfășurat 
în perioada 1-4 septembrie. 

Luptătoarea are doar 16 ani și 
este pregătită de antrenorii Mădălin 
Gorjanu şi Vasile Purdescu. Ea a 
concurat la Under 20, categoria +70 de 
kilograme. Competiţia s-a desfășurat 
pe Plaja Neversea de la Constanţa. 
În finală, Nicoleta a fost învinsă de o 
altă româncă, Irina Margaş, de la CA 
Roman-Neamţ. ,,A fost un campionat 
foarte complex, cu meciuri destul de 
grele, dar am reușit să trec cu brio de 
aceste meciuri şi am obţinut titlul de 
vicecampioană mondială. A fost un 

Luptătoare gorjeancă, vicecampioană mondială
moment frumos, am avut emoții, m-am 
simțit mândră de mine și de efortul de-
pus. Trebuie să depui mult efort, timp, 
ambiţie şi încredere în tine. Am ajuns 
la nişte performanţe destul de mari, cu 
multă muncă, multe sacrificii, iar de aici 
se pot explica multe. Această medalie 
se datorează antrenorilor mei, Vasile 
Purdescu, Mădălin Gorjeanu și Claudiu 
Constantin. Acum, mă antrenez mai 
mult pentru campionatele europene și 
mondiale”, a declarat Nicoleta Scărlă-
tescu pentru csmtargujiu.ro. Antreno-
rul Mădălin Gorjanu a precizat că doar 
o secundă a despărțit-o pe luptătoare 
gorjeancă de titlul mondial. ,,Nicoleta 
a reușit o evoluție foarte bună, încunu-
nată cu această medalie de argint. A 

condus până în ultima secundă, dar și 
astfel de momente fac parte din frumu-
seţea sportului, şi poate data viitoare va 
câştiga ea în ultima secundă. Are doar 
16 ani şi a participat la o categorie de 
vârstă superioară, şi asta ne arată că 
viitorul nu poate fi decât unul foarte bun 
pentru ea. Sper ca această colaborare 
să aducă în continuare rezultate bune şi 
vreau să le mulțumesc tuturor celor care 
au putut să ajute această sportivă, au 
avut încredere în ea şi au determinat-o 
să nu renunţe şi să meargă mai depar-
te”. Luptele pe plajă vor intra pe lista 
sporturilor olimpice începând cu 2028, 
la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

CĂTĂLIN PASĂRE
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CSM Targu Jiu a pier-
dut, la mare lup-
tă, confruntarea cu 

Gloria Buzău din runda a tre-
ia a  Ligii Florilor, 26-28. Gor-
jencele au evoluat fără trac, 
având în Ekaterina Dzhukeva 
un adevărat zid pentru ad-
versare. Cele două echipe au 
mers cap la cap în prima re-
priză, iar drept dovadă, după 
primele 30 de minute, scorul 
a fost 14-14. Detaliile au fă-
cut diferența pentru echipa 
mai experimentată în partea a 
doua a meciului, când gazdele 
au lovit de patru ori bara și au 
grăbit câteva acțiuni care s-au 
dovedit a fi decisive în favoa-
rea actualului lider din Liga 
Florilor. Katarina Pavlovic a 
terminat meciul cu 5 goluri, 
iar Alecsandra Gavrilă, Ira 
Zinatullina și Oana Bucă au 
marcat de 4 ori. ,,Scorul nu 
este în avantajul nostru, dar 
am avut o prestație solidă și 
am pus probleme echipei din 

CSM i-a pus mari probleme Buzăului, dar CSM i-a pus mari probleme Buzăului, dar 
a cedat pe fi nala cedat pe fi nal

Buzău. Am avut determinare 
atitudine și ambiție, iar acest 
lucru contează foarte mult. 
Avem numai de câștigat, orice 
joc împotriva ptimelor 7-8 echi-
pe din Liga Florilor este un bo-
nus și vrem să ne ridicăm la 
valoarea lor. Astăzi, am arătat 
că suntem o echipă solidă pe 
teren propriu”, a declarat an-
trenorul Liviu Andrieș.

,,Diferența a făcut-o plusul 
lor de experiență, dar sunt fe-
ricită că echipă noastră a fost 
tare până în ultima secundă 
și a dat tot ce a putut. Nu am 
fost eu cea mai bună, suntem 
o echipă. Fără apărare, nu pu-
team face nimic.  Am luat deci-
zia bună să vin la CSM și sper 
să ne îndeplinim obiectivul”, a 
spus portărița Dzhukeva.

,,Liga Florilor are un nivel 
foarte ridicat, știm lucrul aces-
ta și încercăm să ne luptăm 
în fiecare meci. Experiența ju-
cătoarelor  adverse și-a spus 
cuvântul, dar am avut atitu-

dine bună, am luptat până la 
capăt. Publicul ne-a susținut 
foarte mult și asta s-a simțit 
pe teren”, a adăugat Ira 
Zinatullina.

CSM Târgu Jiu: 
Cristina Popovici, Ekaterina 

Dzhukeva, Elena Marica 
Bercu – Bianca Chiriţă, Oana 
Bucă  4g, Vanessa Predescu, 
Alexandra Gavrilă 4g, Angela 
Puşcaş 2g, Valentina Toader 
Trică, Daniela Necula 1g, Ira 
Zinatullina 4g, Pal Ceandani 

3g, Florenţa Ilie, Ana Ciolan 
2g, Cristina Boian 1g, Katarina 
Pavlovic 5g. Antrenori: Liviu 
Andrieş şi Andrei Enache. 
Antrenor portari: Gore 
Albici.

CĂTĂLIN PASĂRE

Universitatea Craiova și Farul Constanța se întâlnesc în 
această seară la Severin, în ultimul meci din etapa a noua. 
Dacă ,,marinarii” sunt pe cai mari după victoriile cu CFR 
Cluj și FCSB, ,,juveții” vin după cea mai slabă prestație 
sub bagheta lui Mirel Rădoi, eșecul cu FC Hermannstadt. 
Totuși, antrenorul doljenilor speră să-și învingă unul din-
tre maeștri, pe Gică Hagi. Fostul selecționer a recunoscut 
însă că Farul are cel mai frumos joc din Superligă, iar 
oltenii vor avea de tras din greu pentru succes. ,,Este o 
ambiţie a mea să înving unul dintre profesorii mei, pe Gică 
Hagi, care şi-a creat o echipă puternică, una care poată să 
câştige titlul anul acesta. Întâlnim cea mai puternică echipă 
din campionat, Farul merita chiar mai multe puncte. Este 

Rădoi vrea să-l bată pe Hagi: E o ambiție a meaRădoi vrea să-l bată pe Hagi: E o ambiție a mea
o echipă pozitivă, agresivă, poate face presing, marchează 
mult. Este un semnal de alarmă pentru noi, am văzut cum 
Farul a câştigat cu campioana şi vicecampioana. Sper să 
fim pregătiţi şi să demonstrăm că eşecul cu Hermannsta-
dt a fost un accident. Şi noi încercăm să jucăm ca Farul, 
nu pârjolim terenul, încercăm să recuperăm sus, dar sper 
să eliminăm greşelile individuale, măcar treptat. Obiectivul 
meu personal este să luăm trei puncte luni, nu mă gândesc 
la alte meciuri”, a declarat pirncipalul din Bănie. Gică 
Hagi a anunțat că atacantul Denis Alibec s-a accidentat 
și va lipsi în acest meci. În aceeași situație se află și vârful 
Craiovei, Elvir Koljic. Partida începe la ora 21.30.

CĂTĂLIN PASĂRE


