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Noaptea min. 100C

Banii unui bătrân din Leurda, Banii unui bătrân din Leurda, 
sustrași de la CAR-ul pensionarilor sustrași de la CAR-ul pensionarilor 

din Motru! Plângere penală pentru furtdin Motru! Plângere penală pentru furt

Cămătar și trafi cant Cămătar și trafi cant 
de droguri de mare risc, de droguri de mare risc, 
arestat pentru 30 de zilearestat pentru 30 de zile

Ziua max. 23Ziua max. 2300CC tea min. 10tea min. 1000CC
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Apelul PER către toți politicienii, Apelul PER către toți politicienii, 

antreprenorii și factorii de decizie din administrația locală gorjeanăantreprenorii și factorii de decizie din administrația locală gorjeană

Proxenetul care aduna banii cu fărașul, Proxenetul care aduna banii cu fărașul, 
condamnat la 15 ani de închisoare!condamnat la 15 ani de închisoare!

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

Locul 1 - 4 masaje,

Locul 2 - 2 masaje,

Locul 3 - 1 masaj.
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Bucătăria Bucătăria 
lui Fabi, lui Fabi, 

plină de premii!plină de premii!

Regulamentul de Regulamentul de 
participare participare 
în pag. în pag. »5»5
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Un fost șef de parchet din Un fost șef de parchet din 
Gorj pleacă din magistraturăGorj pleacă din magistratură

Fostul prim-procuror al Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu 
iese la pensie. Camelia Caragea a so-
licitat eliberarea din funcție începând 
cu data de 1 decembrie 2022. 

SOCIETATE/ PAG. 11SOCIETATE/ PAG. 11

Omorâtă cu toporul și Omorâtă cu toporul și 
devorată de câinii maidanezi devorată de câinii maidanezi 
din Dănești!din Dănești!

Sfârșit cumplit pentru o gorjeancă din 
satul Brătuia, comuna Dănești, care a 
fost găsită fără suflare joia trecută, fe-
meia fiind descoperită nu doar moartă 
într-o tufă de mărăcini, ci și devorată 
de câinii fără stăpân din localitate. »3»3
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,,Lumea nu va fi  dist rusă de cei care fac fapte rele, ci de aceia care se uită la ei fără să facă nimic.” - Albert Einstein,,Lumea nu va fi  dist rusă de cei care fac fapte rele, ci de aceia care se uită la ei fără să facă nimic.” - Albert Einstein
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de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9237  +0,0007
Dolarul SUA        5,0045  -0,0389 
Gramul de aur                        265,0073  +1,4828 
Francul elveţian                         4,9941 +0,0045  
100 Yeni japonezi                     3,3493  +0,0085
Lira sterlină       5,6661  +0,0580 
Leva bulgărească      2,5124  +0,0004 
Leul moldovenesc                     0,2599  +0,0018     
100 Forinţi maghiari     1,1879  -0,0037

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

†) Sfinții Apostoli †) Sfinții Apostoli 
Apelie, Stahie, Apelie, Stahie, 
Amplie, Urban, Amplie, Urban, 
Aristobul și NarcisAristobul și Narcis
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Nepăsare și incompetență!
Motto: „Incompetența este cri-

za reală”. - James Cook

Citeam undeva că nu se 
știe de ce toată lumea 
atacă guvernul, întrucât 

nu a făcut nimic. Dar nici nu-i 
cazul să fim așa de răutăcioși. 
Ceva-ceva a mai mișcat Guvernul 
Ciucă, susținut în Parlamentul 
României de coaliția PSD, PNL și 
UDMR. A luat, ce-i drept, și unele 
măsuri sociale la inițiativa social-
democraților, Cum ar fi progra-
mul Sprijin pentru România, 
unele ajutoare bănești pentru cei 
neajutorați și cu pensii extrem de 
mici, dar și cu acordarea a 500 de 
euro odată la două luni celor care 
au venituri sub 1.500 de lei.

SĂPTĂMÂNĂ TENSIONATĂ. 
Așa se anunță săptămâna în care 
pășim astăzi. În sensul că va fi 
mai tensionată decât celelalte. 
Principala și spinoasa proble-
mă ce urmează a fi dezbătută în 
coaliția de guvernare este, desi-
gur, cea a stabilirii procentului cu 
care se vor majora pensiile de la 1 
ianuarie 2023. 

TENACELE BUDĂI, MINIS-
TRUL MUNCII. Atunci când, 
prin lunile iunie-iulie, ministrul 
Muncii, Marius Budăi, anunța că 
pensiile nu vor putea fi mărite cu 
mult peste 10%, cei mai mulți îi 
cereau demisia. Cu toate că, Ma-
rius Budăi s-a zbătut cel mai mult 
ca indicatorul de 9,4% din PIB, 

introdus de ex-ministrul USR(Uniunea 
Sabotați România!) în Planul Național 
de Redresare și Reziliență – ce urma, 
culmea, să fie neschimbat pentru 50 
de ani – să fie schimbat, lumea îl lua în 
răs. Bun profesionist și om de cuvânt, 
Marius Budăi, s-a dus la Bruxelles și 
a bătut la toate ușile. Ba la mai invitat 
în România și pe Comisarul european 
al Muncii, a profitat și de bunele relații 
pe care le are cu un lider de sindicat 
din Europa, care i-a pus o vorbă bună 
pe lângă mai marii Comisiei Europene 
și iată că a izbutit ceea ce părea impo-
sibil. Așa se face că, netezind terenul, 
Marius Budăi i-a oferit prilejul prim-
ministrului României, Nicolae Ciu-
că, să obțină acordul de principiu al 
președintei Comisiei Europene, Ursu-
la von der Leyen, ca indicatorul parcă 
blestemat de 9,4% din PIB pentru pen-
sii să fie înlocuit cu respectarea strictă 
a legalității. Ceea ce, Guvernul Ciucă 
va fi dator să ducă la îndeplinire.

NEMULȚUMIRILE PSD. Una ar fi 
că fostul ministru al Apărării, Vasi-
le Dâncu, unul ce se pretindea mare 
analist și sociolog era doar un părerist, 
schimbat din funcție nu de prim-mi-
nistrul României, Nicolae Ciucă, așa 
cum ar fi trebuit, ci de intervenția 
Preș. Klaus Werner Iohannis. Cert e că 
Vasile Dâncu a greșit grav, nesocotind 
poziția României și a Uniunii Europe-
ne cu privire la Ucraina. Care, firesc, 
va negocia cu agresorul Putin, dictato-
rul și președintele Rusiei, atunci când 
va găsi ea de cuviință și în condițiile 
pe care le va accepta. Președintele Io-

hannis l-a acceptat pe prim-ministrul 
Nicolae Ciucă, General în rezervă și 
fost Șef de Stat Major al Armatei, ba 
chiar și ministru al Apărării, să pre-
ia ca interimar funcția de ministru al 
Apărării. Partidul Social Democrat nu 
se grăbește să nominalizeze o persoa-
nă pentru postul de ministru al Apă-
rării, fiind nemulțumit că și acestă 
nominalizare ar putea sfârși la fel ce 
predecesorul Vasile Dâncu, la vremea 
respectivă o alegere total neinspirată.

NEDREPTĂȚI ÎN CAZUL COLEC-
TIV. Incendiul de la Clubul Colectiv, 
de acum 7(șapte!) ani, soldat cu pier-
derea a 65 de vieți omenești a fost co-
memorat cum se cuvine de preoțiu ai 
Bisericii Ortodoxe Române, dumini-
că. Din păcate, dintre multele dosare 
penale legate de Cazul Colectiv, doar 
unul s-a finalizat. Dar nici deciziile din 
acest dosar nu au fost duse la înde-
plinire, executorii judecătorești fiind 
blocați de legislația românească în a 
face efective despăgubirile materiale 
hotărâte de instanțele judecătorești.

Iar la 7(șapte!) ani, de la Incendiul 
din Clubul Colectiv, România încă nu 
are un Spital de Arși!

ION PREDOȘANU

Proiectul de amenajare a zonei pietonale din 
orașul Rovinari prinde viață, în sensul că lucră-
rile vor începe la data de 1 noiembrie. Anunțul a 
fost făcut de primarul Robert Filip, pe pagina sa 
de socializare, la sfârșitul săptămânii: ”Alături de 
proiectant, diriginte de șantier și responsabili din 
cadrul Primăriei Rovinari, am predat astăzi am-
plasamentul obiectivului de investiții “Amenajare 
Zonă Centrală Pietonală – Oraș Rovinari”

Astfel, începând de marți, 1 noiembrie 2022, 
constructorul va instala organizarea de șantier și 
se va apuca de treabă. 

Proiectul amenajării zonei centrale este unul de 
mare anvergură și la care eu țin foarte mult, așa că 
i-am transmis constructorului că nu ne dorim nici 
cea mai mică întârziere, iar pentru asta, noi, ca 
autoritate, îl asigurăm de tot sprijinul ca lucrurile 
să se miște în ritmul firesc.

Termenul de finalizare a lucrărilor este de 17 
luni, iar valoarea investiției se ridică la suma de 
aproximativ 7,6 milioane de lei, 98% fonduri euro-

Încep lucrările pentru amenjarea 
zonei pietonale din Rovinari

pene și 2 % bani de la bugetul local.
Cu siguranță, pe perioada desfășurării lu-

crărilor se va crea un oarecare disconfort loca-
tarilor și comercianților din zonă, lucru pentru 
care ne cerem scuze, însă îi asigurăm că efortul 
pe care îl vom depune cu toții va merita. 

Nu o să detaliez prea mult acum, dar tot ce 
vă pot spune, este că noua amenajare va dispu-
ne de zone cu verdeață, zone de promenadă, un 
mini amfiteatru cu un ecran gigant pe care vor 
putea fi proiectate filme sau meciuri de fotbal, 
terase și mobilier urban de ultimă generație.

Totul se va îmbina perfect cu platoul Casei 
de Cultură la care lucrăm acum.

Aveți alături și câteva fotografii 3 D ca să vă 
faceți o mică idee despre cum va arăta totul”, a 
mai comunicat primarul, adăugând și imaginile 
acestui proiect.

M.C.H.
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În urmă cu doi ani, un filmuleț cu ,,Brilian-
tul” din Drăguțești, care s-a filmat în timp ce 
aduna bani cu fărașul, a devenit viral pe in-

ternet. Peste numai câteva zile, Alexandru Daniel 
Chirculescu a fost arestat pentru trafic de minori, 
trafic de persoane și spălare de bani. Polițiștii l-au 
„ridicat” atunci de pe aeroport, când intenționa să 
plece în Dubai. Tot atunci a fost reținut și tatăl lui, 
Ion Gheorghe Chirculescu, acuzat de complicitate 
la unele din faptele fiului. Concret, îl ajuta să trans-
porte în străinătate tinerele pe care le ademenea 
prin așa numita metodă ,,lover boy”, iar mai apoi 
le oblige să se prostitueze. Potrivit procurorilor DII-
COT, din activitatea ilegală, „Briliantul” își cumpă-
rase locuințe în Ungaria și plasase banii în cutii de 
valori, în Elveția. Potrivit anchetatorilor, proxenetul 
strânsese în jur de 500.000 de euro de pe urma a 
trei victime, dintre care una minoră, care practicau 
prostituția, iar banii îi colecta Chirculescu.

De altfel, în sentința Tribunalului Gorj prin care 
a fost condamnat, ,,Briliantul” a primit pedepse de 
4 ani, 5 ani, respectiv 6 ani și 6 luni (ultima în cazul 
traficului de minori), pentru fiecare dintre victimele 
sale și 8 ani pentru proxenetism. Judecătorii l-au 
condamnat la 5 ani și 6 luni pentru 139 de acte ma-
teriale de spălare a banilor. După contopirea pedep-
selor a rezultat o condamnare de 15 ani de închi-
soare cu executare. ,,Briliantul” a fost obligat să le 
plătească daune morale la două din victimele sale, în 
cuantum de 10.000 de lei, respective 20.000 de lei. 
La momentul arestării, DIICOT a comunicat întrea-

Proxenetul care aduna banii cu fărașul, condamnat la 15 ani de închisoare!Proxenetul care aduna banii cu fărașul, condamnat la 15 ani de închisoare!
Alexandru Daniel Chirculescu, zis ,,Briliantul”, a fost condamnat, la finele săptămânii trecute, 
de Tribunalul Gorj la 15 ani de închisoare cu executare, pentru comiterea infracțiunilor de 
trafic de persoane, trafic de minori și spălare de bani. Tatăl acestuia, care i-a fost complice la 
unele infracțiuni, a primit o pedeapsă de 3 ani și 8 luni, pentru săvârșirea faptelor de compli-
citate la proxenetism și spălare a banilor. Judecătorii au decis să mențină sechestrul asigură-
tor asupra unor bunuri mobile și imobile ale acestora, printre care o limuzină Chrysler, două 
case și trei cutii de valori, până la concurența sumei de 405.000 de euro. Pedepse privative de 
libertate de 2 ani, respectiv 3 ani și 4 luni, au primit alți doi inculpați, trimiși în judecată în 
același dosar. O singură persoană a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare.

ga metodă infracțională a lui Chirculescu. „În cauză 
s-a reținut faptul că, începând cu anul 2015, unul 
dintre inculpați a recrutat mai multe tinere minore și 
majore, cu promisiunea unui viitor comun (metoda 
„lover boy”) şi a unor locuri de muncă bine plătite în 
străinătate și le-a transferat în Germania, Austria și 
Elveția, în scopul exploatării sexuale. Inculpatul pos-
ta anunțuri matrimoniale cu pozele persoanelor vătă-
mate, pe diferite site-uri, în scopul atragerii de clienți 
și închiria diverse imobile în care acestea practicau 
prostituția. Comunicarea cu clienții se efectua exclu-
siv prin intermediul rețelelor de socializare, inculpa-
tul fiind cel care identifica clienții și stabilea tariful, 
utilizând pentru fiecare tânără care se prostitua un 
singur terminal mobil, având în acest mod controlul 
absolut asupra acestora. În activitatea infracțională, 
inculpatul era ajutat de către tatăl său care transpor-
ta tinerele în vederea practicării prostituției și prelua 
sumele de bani rezultate în urma acestei activități. O 
parte din banii astfel obținuți au fost folosiți de către 
inculpați pentru achiziționarea unor bunuri imobile 
pe teritoriul Ungariei, a unui autoturism de lux și a 
unor vacanțe de lux, iar restul au fost plasați în cutii 
de valori în diverse bănci de pe teritoriul Elveției”, se 
arăta în comunicatul DIICOT.

Tatăl lui Chirculescu, care i-a fost complice la 
unele infracțiuni, a primit o pedeapsă de 3 ani și 8 
luni, iar alți doi inculpați au fost condamnați la 2 
ani, respectiv 3 ani și 4 luni de închisoare. Doar una 
din cele cinci persoane a primit o pedeapsă cu sus-
pendare. Trebuie notat că judecătorii au decis să 

mențină sechestrul asigurător asupra unor bunuri 
ale proxenetului, printre care o limuzină Chrysler 
și un autoturism Mercedes, două case și trei cutii 
de valori, până la concurența sumei de 405.000 de 
euro. Sentința judecătorilor de la Tribunalul Gorj 
nu este definitivă.

CLAUDIU MATEI

La momentul decesului 
pensionarului de 92 de ani, 
fiul s-a adresat CAR-ului din 
Motru pentru ridicarea fon-
dului avut de  ruda sa. Atunci 
a aflat cu stupoare că fondul 
nu mai exista fiind vorba de o 
sumă de aproape 8000 de lei. 

În mod șocant, fiul, după 
discuții în contradictoriul 
cu reprezentanții CAR-ului, 
primește actele care demon-
strează că în timp ce tatăl 
său era  la pat, din fondul 

Banii unui bătrân din Leurda, sustrași de la CAR-ul pensionarilor din Motru! Plângere penală pentru furt

CAR Pensionari din Motru face obiectul unui dosar pe-
nal de furt, cercetat de Poliția Municipală din localita-
te, după ce fiul unui beneficiar al casei de ajutor reci-
proc a depus o plângere penală pentru furt. Bărbatul 
este fiul lui Ion Mițaru, din Leurda, care a decedat pe 8 
octombrie 2022. Vârstnicul căzuse la pat pe data de 1 
octombrie 2021, rămânând paralizat și imobilizat. Fiul 
său a avut grija de el, pe toată această perioadă de un 
an, cât omul a mai supraviețuit bolii.

său sunt scoși bani, chiar de 
două ori în aceeași zi. 

Contactați de Gorjeanul, 
reprezentanții CAR Pensionari 
Motru nu văd nimic greșit că 
într-o singură zi,în timp ce 
beneficiarul era imobilizat la 
pat, i se scot respectivului din 
fond suma de 2000 de lei și 
apoi 3300 de ei, totul pe 21 
octombrie 2021. 

Tot în documente se mai 
văd două astfel de intervenții. 
O depunere este făcută în no-

iembrie de 100 de lei și o ridi-
care din fond de 1000 de lei 
în aceeași lună. În decembrie 
2021 Ion Mițaru are o ridicare 
din fond de 1500 de lei. 

Pus în fața refuzului de a 
rezolva problema, fiul deceda-
tului s-a adresat Poliției Mo-
tru cu o plângere penală pen-
tru furt, aceasta fiind depusă 
în urmă cu o săptămână. 

,,Am sesizat că sunt ne-
reguli când am cerut să ridic 
fondul și ajutorul de înmor-
mântare pentru tata. Am fost 
refuzat să ridic fondul de că-
tre reprezentanții CAR Pensio-
nari Motru și nici nu mi s-a dat 
inițial ajutorul de înmormânta-
re și niciun fel se explicații vi-
zavi de lipsa banilor. După ce 
au fost sunați de la Gorjeanul, 
cei de la CAR mi-au dat aju-
torul de înmormântare dar ni-
ciun fel de explicații vizavi de 
banii dispăruți din contul tată-
lui meu. Sigur este vorba des-
pre un furt și aștept că poliția 
să rezolve aceasta enigmă, iar 
cel vinovat să fie tras la răs-
pundere", a declarat fiul dece-
datului.

Ruda spune că în mod 
șocant, reprezentantul CAR-
ul l-ar fi amenințat cu plân-
gere penală daca depune se-
sizare la poliție, pe motiv că, 
în mod absurd, ar strica ima-
gine societății respective. 

,,A zis că mă dă in judeca-

tă că i-aș defăima instituția 
dar nu a spus nimic despre 
neregula care s-a petrecut sub 
acoperișul lor. Vreau dreptate 
și există un cerc de suspecți",  
a completat fiul decedatului.

Problema de la Motru este 
sub ancheta poliției, în timp 
ce reprezentanții CAR nu re-
cunosc că s-ar face vinovați 
de ceva.

A. STOICA
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Discipline opționale, ghide 
de bune practici

Proiectul este finanțat prin 
intermediul Programului  de 
educație, burse, ucenicie și 
antreprenoriatul  tinerilor în 
România, prin Granturile SEE 
2014-2021 și urmărește să 
crească calitatea stagiilor de 
practică oferite de cele două 
instituții gorjene, a anunțat 
Emi TV.

11 profesori și specialiști 
din domeniul tehnicii de cal-
cul de la cele două insituții 
vor participa pe durata unei 
săptămâni la stagii de forma-
re alături de specialiști din 
cadrul CINEL – Lisabona și 
a unor parteneri ai acestuia, 
pentru a obseva modele de 

ProfProfesori și specialiști din Gorj, într-un parteneriat de esori și specialiști din Gorj, într-un parteneriat de 
formare profesională în Lisabona!formare profesională în Lisabona!
Activitățile proiectului „Stagiile de practică – pașaport către piața muncii”, derulat 
în parteneriat de către Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, S.C. 
Centrul de Calcul S.A. Târgu-Jiu și Centro de Formacao Profissional da Industria 
Eletronica, Energia, Telecomunicacoes e Tecnologias de Informacao – CINEL, are loc 
în această perioadă, în Lisabona.

bune practici ce pot fi trans-
ferate cu succes în activitățile 
instituțiilor partenere.

De aemenea, alături de 
specialiști portughezi, pro-
fesorii și specialiștii gorjeni 
vor proiecta patru discipli-
ne opționale, care alături de 
un ghid de bune practici vor 
contribui la creșterea calității 
stagiilor de pregătire practică 
și a activităților de laborator 
oferite elevilor de la speciali-
zarea Tehnician operator teh-
nică de calcul.

Ateliere de lucru, dezbateri 
și bazele unei bune 
colaborări

În acest scop, pe durata 

unei săptămâni, aceștia vor 
participa la o serie de dezba-
teri, mese rotunde și ateliere 
de lucru alături de specialiști 
din domeniul educației din 
Portugalia, scopul fiind de a 
identifica cele mai bune soluții 
care pot contribui la creșterea 
calității actului educațional  
oferit de partenerii gorjeni – 
într-un domeniu tot mai soli-
citat pe piața muncii atât din 
județul nostru, dar și la nivel 
național.

De asemenea, cei trei par-
teneri, au convenit să dezvolte 
cooperarea dintre ei, și în anul 
școlar 2022-2023 – o grupă 
de elevi de la liceul gorjean, 
de la specializarea Tehnician 
operator tehnică de calcul să 
realizeze stagiul de practică 
în cadrul CINEL – Lisabona 
– într-un proiect Erasmus +, 
iar restul de elevi,  în cadrul 
a S.C. Centrul de Calcul S.A.  
sub coordonarea tutorilor de 
practică portughezi.

Dragoș Ionică și Marius 
Buzerea: Proiect unic în 
învățământul târgujian

Acest tip de cooperare ofe-
ră acces celor două instituții 

gorjene, acces la modele de 
bune practici recunoscute  
pentru rezultatele avute 
privind absorbția pe o piață 
a muncii tot mai competitivă, 
în care școlile și agenții 
economici trebuie să învețe 
să lucreze împreună pentru 
folosul comunității.

Așa cum au declarat, 
pentru Emi TV, coordonatorii 
celor două insituții, prof. 

Marius Buzera și inf. Dragoș 
Ionică,  așteptările de la acest 
proiect, unic în învățământul 
târgujian, sunt foarte mari, 
în special în ceea ce privește 
transferul de inovație și bune 
practici, dintr-un sistem 
educațional recunoscut 
pentru cooperarea dintre 
sistemul educațional și piața 
muncii.

M.C.H.
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Dacă vă puneți amprenta culinară pe un preparat pregă  t în Bucătăria lui Fabi, publicat de 
Gorjeanul sau pe pagina de Youtube Cooking Adventures in The Nature, este sufi cient să 
par  cipați la noul concurs pe care îl lansăm,  mp de patru săptămâni, în paginile publicației 
dumneavoastră de sufl et.  Mai trebuie să puneți puțină sare și ceva piper, să ne trimiteți 
preparatul vostru fotografi at pe adresele de email: publicitate@gorjeanul.ro, alinfabian62@
gmail.com, dar și ingredientul folosit în plus față de rețeta originală și gata, sunteți un chef 
de top! Dumneavoastră dați tușa fi nală a preparatului iar Fabi, premiile, pe care le expunem 
mai jos.  Prac  c, puteți câș  ga 4 masaje, 2 masaje sau 1 masaj din lista alăturată! Va urăm 
succes! Premianții vor fi  declarați peste patru săptămâni, pe data de 11 noiembrie.

Bucătăria lui Fabi, plină de premii!

abi, publicat de 
te sufi cient să
le publicației 
ne trimiteți

nfabian62@@
teți un chef 
e expunem 
ă! Va urăm 
rie.

Academia de masaj Crystal și PalmQ, împreună asigură masajele

Locul 1 - 4 masaje,
Locul 2 - 2 masaje,
Locul 3 - 1 masaj.

Un fost șef de parchet din Gorj pleacă Un fost șef de parchet din Gorj pleacă 
din magistraturădin magistratură

Camelia Caragea este în pre-
zent procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Gorj și are o vechime în 
magistratură de peste 25 de ani.

Secția pentru procurori a Consi-
liului Superior al Magistraturii a luat 
act de solicitarea procurorului gor-
jean. „Propune președintelui României 
eliberarea din funcție, prin pensiona-
re, începând cu data de 01.12.2022, 

Fostul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu 
iese la pensie. Camelia Caragea a solicitat eliberarea din funcție înce-
pând cu data de 1 decembrie 2022. 

a doamnei Caragea Camelia, procu-
ror în cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Gorj. Prezenta hotărâre se 
înaintează Președintelui României, în 
vederea emiterii decretului de elibera-
re din funcție”, a decis CSM în ședința 
din 25 octombrie.

Camelia Caragea a condus inclu-
siv Parchetul de pe lângă Judecăto-
ria Târgu-Cărbunești. În decembrie 
2014, magistratul a câștigat concur-

sul pentru funcția de prim-procuror 
adjunct al Parchetului de pe lângă Ju-
decătoria Târgu-Jiu. Din iulie 2017, 
Caragea a devenit prim-procuror al 

Parchetului Local, funcție pe care a 
deținut-o până la finele lunii aprilie a 
acestui an.

I.I.

Peste 300 de elevi gorjeni primesc „Bani de liceu”Peste 300 de elevi gorjeni primesc „Bani de liceu”
Bursa „Bani de liceu” va fi acordată în acest an școlar doar 

pentru 327 de elevi din Gorj. Liceenii ar urma să primească banii 
pe toată perioada cursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii 
și susținerii examenului de Bacalaureat sau de diplomă.

Spre deosebire de anii precedenți, cuantumul bursei sociale a 
fost majorat la 250 lei/lunar, iar venitul brut lunar pe membru de 
familie, realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii dosaru-
lui, este de maximum 500 de lei.

Trebuie spus că elevii care vor avea mai multe de 20 de absențe 
nemotivate vor rămâne fără această bursă.

Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” este 
derulat de Ministerul Educaţiei începând cu anul 2004. Prin in-
termediul acestui program, fiecare beneficiar primeşte lunar, pe 
toata durata cursurilor, suma de 250 lei ca formă de sprijin în 
vederea continuării sau finalizării studiilor.

I.I.
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Apelul PER către toți politicienii, antreprenorii și Apelul PER către toți politicienii, antreprenorii și 
factorii de decizie din administrația locală gorjeanăfactorii de decizie din administrația locală gorjeană

Liderul Partidului Ecologist Gorj, Dan Dumitru Miroiu, a 
lansat un apel către toți factorii decizionali din județ pentru 
ajutorarea CE Oltenia. ,,Vă rog pe toți, să lăsăm orgoliile, in-
teresele personale și de partid, să coalizăm colaborând cu toții 
în sprijinul și interesul cetățenilor din Gorj. Împreună, dacă ne 
unim forțele, putem sprijini CEO, salvând mineritul și energia 
în județ, păstrând mii de locuri de muncă care sunt vitale pen-
tru locuitorii județului", a menționat președintele Miroiu. ,,Să 
informăm și să sprijinim cetățenii sa facă proiecte și să acce-
seseze fonduri europene (sunt în vigoare la momentul actual 
foarte multe măsuri). Să creăm, pe plan local facilități fiscale 
și să sprijinim investitori care sunt interesați să facă investiții 
în județ (având în acest sens câteva exemple, cei drept puține 
dar demne de tot respectul nostru, gen Ion Ciocea din Bustu-
chin, Robert Dorin Filip din Rovinari, Adi Câmpeanu din Runcu). 
Dacă ne unim cu toți forțele putem realiza multe împreună", a 
mai menționat în calitate de antreprenor și lider al PER, Dan 
Dumitru Miroiu.

A.S.

Un angajat al SJU Târgu Jiu a ajuns în stare gravă la 
spitalul din Craiova, după explozia de la SJU Târgu-Jiu
Într-o clădire a spitalului de urgență din Târgu-Jiu a 
avut loc o explozie, iar un bărbat în vârstă, de 62 de 
ani, a ajuns la un spital din Craiova, după ce a suferit 
mai multe arsuri.

Totul s-a întâmplat sâmbătă seara, în jurul orei 19:00, în 
clădirea de pe strada Tudor Vladimirescu, a SJU din Târgu-Jiu 
iar acest eveniment intră în categoria accidentelor de muncă.  
SJU a comunicat: SJU Târgu Jiu: Un instalator, angajat al 
unității medicale, la intrarea într-o anexă din spatele spitalu-
lui, a aprins becul, imediat având loc o explozie neurmată de 
incendiu. Angajatul a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe față și 
mâini. A mers singur la UPU, era conștient. Aici a primit în-
grijirile medicale necesare, iar la ora 20:00 a fost transferat la 
SJU Craiova la Chirurgie plastică. Evenimentul a fost anunțat 
la ITM Gorj, iar un echipaj al ISU Gorj a venit la fața locului 
pentru asigurarea măsurilor de siguranță (asigurare măsuri 
PSI specifice). Presupunem că a fost vorba despre o acumulare 
de gaze, o posibilă pungă de gaze care s-a format sub un puț 
de apă forat cu ani în urmă. Anexa respectivă nu este racor-
dată la instalația de gaze. ,,A venit și un angajat al Distrigaz cu 
un aparat de măsurare a gazelor. Locul a fost izolat cu bandă, 
curentul la clădirea respectivă a fost decuplat”, a comunicat 
purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu.

M.C.H.

Un individ cu un palmares 
infracțional încă din 2019 
și care făcea trafic cu co-
caină  și dădea și bani cu 
camătă a fost  arestat pen-
tru 30 de zile. Alte 15 per-
soane au fost audiate.

IPJ Goprj: arată că la 
data de 26 octombrie 
a.c., polițiștii Serviciului 

de Combatere a Criminalității 
Organizate Gorj, împreună cu 
procurorii Direcției de Inves-
tigare a Infracțiunilor de Cri-
minalitate Organizată și Tero-
rism – Biroul Teritorial Gorj, 
au documentat activitatea 
infracțională a unui bărbat 

Cămătar și trafi cant de droguri de mare risc, Cămătar și trafi cant de droguri de mare risc, 
arestat pentru 30 de zilearestat pentru 30 de zile

bănuit de trafic de droguri de 
mare risc și camătă.

Din cercetări a reieșit că, 
în perioada ianuarie – oc-
tombrie a.c., bănuitul ar fi 
procurat droguri de mare 
risc (cocaină), pe care ulteri-
or le-ar fi porționat și vândut 
(contra sumei de 100 de euro 
pentru o doză), mai multor 
persoane din județul Gorj, 
cu preponderență din muni-
cipiul Târgu-Jiu. Totodată, 
în perioada ianuarie 2019 – 
octombrie a.c., bănuitul ar fi 
dat bani cu dobândă, ca în-

deletnicire, fără a fi autorizat 
în acest sens, mai multor per-
soane, percepând o dobândă 
în cuantum de 20% pe lună, 
pentru sumele împrumutate.

În urma punerii în aplica-
re a 4 mandate de percheziție 
domiciliară, au fost descope-

rite și ridicate 22,99 grame de 
cocaină, trei grindere și 550 
de euro şi 7.540 de lei.

La sediul Direcției de In-
vestigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și 
Terorism – Biroul Teritorial 
Gorj au fost aduse 15 persoa-
ne, în vederea audierii. Procu-
rorii Direcției de Investigare a 
Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism – Bi-
roul Teritorial Gorj au dispus 
reținerea, pentru 24 de ore a 
bărbatului cercetat sub as-
pectul săvârșirii infracțiunilor 

de trafic de droguri de mare 
risc și camătă. La data de 27 
octombrie a.c., judecătorul 
de drepturi și libertăți din 
cadrul Tribunalului Gorj a 
admis propunerea procuro-
rilor Direcției de Investigare 
a Infracțiunilor de Crimina-

litate Organizată și Terorism 
– Biroul Teritorial Gorj, dis-
punând arestarea preventivă 
a bărbatului, pentru 30 de 
zile. Acțiunea a beneficiat de 
sprijinul polițiștilor Brigăzii 
de Combatere a Criminalității 
Organizate Craiova, luptă-
torilor din cadrul Serviciului 
pentru Acțiuni Speciale Gorj 
și al jandarmilor din cadrul 
Inspectoratului Județean de 
Jandarmi „Tudor Vladimires-
cu” Gorj, a mai comunicat IPJ 
Gorj.

M.C.H.

Un tânăr șantaja o familie 
din Târgu-Jiu, amenințând 
că dacă nu va primi 10.000 
de lei va face publice poze 
compromițătoare. 

Acesta a fost reținut pe 
polițiștii din Tecuci.

IPJ Gorj: La data de 25 oc-
tombrie a.c., polițiști din ca-
drul Inspectoratului de Poliție 
Județean Gorj- Serviciul de 
Investigații Criminale au fost 
sesizați de către o femeie, de 
54 de ani, din municipiul Târ-
gu-Jiu, despre faptul că a fost 
contactată pe o pagină de so-
cializare de o persoană necu-
noscută care pretindea de la 
aceasta suma de 10.000 lei, 
pentru a nu face publice mai 
multe fotografii și înregistrări 
video cu fiica sa, în ipostaze 
indecente.

În urma investigațiilor 
efectuate, polițiștii Serviciu-
lui de Investigații Criminale 

Un tânăr de 18 ani din Galați a șantajat 
o familie din Târgu-Jiu și a ajuns după gratii

* Amenința că va publica poze compromițătoare cu 
fiica femeii care a sesizat Poliția

împreună cu polițiști din ca-
drul Poliției Orașului Tecuci 
- Biroul de Investigații Crimi-
nale, au organizat o acțiune 
de prindere în flagrant delict 
a bănuitului, stabilind că 
este vorba despre un tânăr 
de 18 ani, din  județul Galați.

La data de 28 octombrie a.c., 
polițiști din cadrul Serviciu-
lui de Investigații Criminale 
l-au reținut pentru 24 de ore 
pe tânărul de 18 ani, bănuit 
de săvârșirea infracțiunii de 
șantaj.Cercetările sunt conti-
nuate de polițiști pentru do-
cumentarea întregii activități 
infracționale a bănuitului.

M.C.H.
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Gorjul are mai mulți pensionari decât salariațiGorjul are mai mulți pensionari decât salariați
Numărul pensionari-

lor îl depășește pe cel al 
salariaților în județul Gorj, 

arată o informare a Direcției Județene 
de Statistică. Astfel, numărul mediu 
al pensionarilor în trimestrul II 2022 
a fost de 78.686 persoane, cu 0,5% 
mai mic faţă de trimestrul II 2021 
(79.053 persoane), iar pensia medie a 
fost de 2.013 lei, cu 239 lei mai mare 
faţă de pensia medie la nivel naţional 
și cu 11,4%  mai mare faţă de perioa-
da similară din anul precedent (1.807 
lei). Acest fapt ne plasează pe locul 4 
la nivel național. 

În schimb,  efectivul salariaţilor 
din economia judeţului Gorj, la sfârşi-
tul lunii august 2022, a fost de 77.732 
persoane, în scădere cu 13 persoane 
faţă de luna precedentă. 

Șomaj de 3%
În județ sunt și peste 4.000 de șomeri. 

„Numărul de şomeri înregistrați în județul 
Gorj la sfârțitul lunii august 2022, potrivit 
datelor furnizate de Agenția Județeană 
pentru Ocupare și Formare Profesională 
Gorj, era de 4.030 persoane, reprezen-
tând 1,8% din persoanele fără loc de 
muncă la nivel naţional”, anunță DJS 
Gorj. 

Din numărul total de șomeri 
neregistrați, femeile reprezintă 50%, iar 
din totalul șomerilor neindemnizați, fe-
meile reprezintă 46,5%. În raport cu ni-
velul şcolii absolvite,  din numărul total 
de şomeri înregistraţi, 5,7% sunt per-
soane cu studii superioare,  1,7% studii 
postliceale, 32,1%  studii liceale, 20,4% 
studii profesionale, 29,4% studii gimna-

Combaterea infecțiilor cu transmitere sexualăCombaterea infecțiilor cu transmitere sexuală

Actuala denumire de infecții cu transmitere sexu-
ală (ITS) înlocuiește vechiul termen de boli vene-
rice (de la Venera, zeița dragostei). ITS constituie 
o problemă de sănătate publică, mai ales în țările 
în curs de dezvoltare, cum este România. 

Prevalența ITS este diferită de la o țară la alta, pre-
cum și între diferite grupuri populaționale ale aceleiași 
țări: Chlamydioza este cea mai frecvent raportată ITS 
în Europa, gonococia este frecventă la bărbați și la ti-
neri sub 25 de ani, iar sifilisul înregistrează cele mai 
multe cazuri la sexul masculin. 

Din punct de vedere etiologic, ITS sunt determinate 
de:  agenți bacterieni (Treponema pallidum - agentul 
cauzal al sifilisului, Neisseria gonorrhoeae  - agentul 
cauzal al infecției gonococice, Chlamydia trachomatis 
- agentul cauzal al chlamydiozei – determină uretrite); 
agenți virali (virusul herpes simplex tip 1 și 2 determi-
nă herpesul oral, respectiv genital, virusul hepatitic B 
și C, human papilloma virus - HPV – determină leziuni 
cutanate benigne (vegetații veneriene sau condiloame 
acuminate) care, în anumite circumstanțe genetice 
și de mediu, pot evolua spre displazie/neoplazie ex. 
cancerul de col uterin), HIV;  agenți parazitari (Tri-
chomonas vaginalis - agentul cauzal al trichomonia-
zei, Phtirius pubis - agentul cauzal al ftiriazei pubiene, 
Sarcoptes scabiae - agentul cauzal al scabiei) și  agenți 
fungici (Candida albicans determină candidoza vagi-
nală și balanopostita candidozică). 

În cadrul Cabinetului de Planificare familială se 
desfășoară acțiuni de prevenție a ITS și de educare a 
populației cu privire la riscurile asociate acestor boli.

Prevenția ITS constă în:  prevenția primară (îm-
piedică apariția bolii prin eliminarea cauzei acesteia 
– vaccinarea anti-HPV; ajută pacienții să adopte un stil 
de viață sănătos – folosirea corectă a prezervativului; 
prevenirea la nivel comunitar – reglementări privind 
fumatul, anchete de laborator din medii specializate 
(școli etc.), prevenția secundară (detectează boala tim-
purie (asimptomatică) atunci când tratamentul poate fi 
eficient; este un proces în doi pași: test de screening și 
diagnostic și tratament de urmărire; prevenirea secun-
dară se face în spații medicale) și  prevenția terțiară 
(activități clinice care previn deteriorarea sau reduc 
complicațiile (locale – ex. strictura uretrală și sistemi-
ce – ex. boala inflamatorie pelvină) după identificarea 
unei boli; prevenirea terțiară este de fapt un alt termen 
pentru tratamentul cronic). 

Prezervativul este singura metodă de contracepție 
ce protejează împotriva transmiterii ITS.

Folosirea curentă și consistentă a prezervativelor 

din latex reduce riscul transmiterii ITS. Totuși, prezer-
vativele nu pot acorda o protecție absolută împotriva 
oricărei ITS. Cea mai de încredere metodă de a evita 
transmiterea ITS este abstinența ori o relație monoga-
mă cu un partener neinfectat. Totuși, multe persoa-
ne infectate pot să nu fie conștiente de faptul că sunt 
infectate deoarece ITS adesea sunt asimptomatice și 
nerecunoscute. 

Prezervativele pot să nu acopere toate zonele infec-
tate sau zonele care pot deveni infectate. Deci, prezer-
vativele cel mai probabil vor oferi o protecție superi-
oară împotriva ITS care se transmit doar prin fluide 
genitale (ITS precum gonoreea, chlamydioza, tricho-
moniaza și infecția HIV) decât împotriva infecțiilor care 
sunt transmise în mod primar prin contactul cutaneo-
cutanat, care pot sau nu infecta zonele acoperite de 
un prezervativ (ITS precum herpesul genital, infecția 
cu HPV, sifilisul). 

Dacă pacientul are alergie la latex, prezervativele 
sintetice din poliuretan pot fi folosite. Dar, este impor-
tant de subliniat faptul că prezervativele din poliure-
tan au rate mai mari de rupere decât prezervativele 
din latex. 

Anamneza și examenul clinic sunt cruciale în di-
agnosticul ITS deoarece unele patologii sunt dificil de 
diagnosticat. De exemplu, sifilisul, denumit și “marele 
imitator”, este caracterizat de stadii de evoluție și prin 
perioade de latență. Netratat, sifilisul poate parcurge 
următoarele stadii: primar, secundar (este contagios 
și durează 2-4 ani), latent (manifestări clinice absente 
- durează 5-50 de ani) și terțiar (25-30 % din pacienți 
dezvoltă terțiarism). 

Consultul epidemiologic este foarte important în 
ITS. În sifilis, acesta contă în: ancheta în focar; toți 
pacienții cu sifilis, precum și contacții acestora, vor 
fi monitorizați serologic 1-2 ani pentru confirmarea 
eficienței tratamentului. 

ITS determinate de agenți bacterieni sunt tratate 
cu antibiotice. În ultima vreme însă a apărut fenome-
nul de rezistență la antibiotice, rezultatul supradozării 
și utilizării neadecvate a antibioticelor și a biocidelor 
la oameni, animale și culturi de plante. Rezistența la 
antibiotice este considerat cel mai mare și urgent risc 
global.

Neisseria gonorrhoeae a dezvoltat mecanisme de 
rezistență la antibiotice. Este necesară administra-
rea controlată a antibioticelor, creșterea nivelului de 
cunoștințe, sporirea gradului de conștientizare și pro-
movarea de bune practici, precum și încurajarea de 
abordări inovatoare ce utilizează alternative la antibio-
tic și noi tehnologii pentru diagnostic. 

ITS – principii terapeutice: tratament pentru toate 
ITS prezente (deoarece la același pacient ITS se asoci-
ază frecvent), tratamentul partenerului, control la 30 
zile. Obiectivele managementului partenerilor sunt: 
întreruperea lanțului de transmitere a ITS, prevenirea 
reinfecției pacientului sursă (cazului index), identi-
ficarea și tratarea persoanelor ce au fost infectate și 
promovarea unui comportament sexual responsabil la 
persoanele aflate la risc de infectare. 

Infecții care necesită managementul partenerilor: 
sifilisul, gonoreea, infecția cu Chlamydia trachomatis, 
hepatitele B și C, infecția HIV, trichomoniaza, infecția 
cu Phtirius pubis, scabia etc. 

Infecții care nu necesită managementul parteneri-
lor: vegetațiile veneriene și infecția cu herpes simplex 
1 și 2. Perioada retrospectivă: este dificil de apreciat 
momentul exact al infectării cazului index (momentul 
infectării poate varia de la două luni în cazul scabiei, 6 
luni în cazul Chlamydiei trachomatis și până la 30 de 
ani în cazul sifilisului latent și terțiar, necesitând sau 
nu tratament epidemiologic). Identificarea partenerilor 
se face ținând cont de tipul de infecție, de anamneză și 

de testele de laborator. 
Combaterea ITS este o problemă de stat, care pre-

supune cunoașterea tendințelor evolutive ale fenome-
nului și o politică sanitară bazată pe o legislație clară 
în domeniu. 

Consecințele ITS asupra sănătății publice justifi-
că cu prisosință continuarea luptei împotriva acestor 
afecțiuni. Responsabilitatea privind educația sanitară 
antiveneriană revine nu numai rețelei dermatoveneri-
ce, ci și medicului de familie, medicului școlar, servici-
ilor de planificare familială etc.

Noi, personalul de la Cabinetul de planificare fami-
lială, vă așteptăm cu interes!

Material informativ realizat de 
dr.CORNOIU CRISTINA, medic specialist medicină 

de familie - Cabinet Planificare familială din 
cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu

ziale, 10,7% studii primare.
Rata șomajului a fost de 3,0% 

pe total (3,2% pentru femei şi 2,8% 
pentru bărbaţi), plasând judeţul 
Gorj pe locul 17 în clasamentul ju-

deţelor ordonate descrescător, fiind 
mai mare cu 0,4 puncte procentuale 
faţă de rata şomajului înregistrată la 
nivelul ţării (2,6%).

I.I.
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Elevi din Târgu-Jiu, în Columbia, 
la Olimpiada Internațională de 
Științe pentru Juniori

Doi elevi din Târgu-Jiu vor participa la Olimpi-
ada Internațională de Științe pentru Juniori. Am-
bii sunt elevi în clasa a noua la colegiile „Tudor 
Vladimirescu” și „Ecaterina Teodoroiu”.

„Felicitări și maxim succes mai departe elevilor 
Vlad-Dorian Vulpe (9A) – CNTV și Mario Scurtu 
(9) – CNET! În urma susținerii probelor de ba-
raj desfășurate în București (26-28 octombrie 
2022), s-au calificat la Olimpiada Internațională 
de Științe pentru Juniori, ce se va desfășura în 
Columbia, decembrie 2022. Felicitări profeso-
rilor coordonatori (fizică, chimie, biologie), de la 
Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, Colegiul 
Național „Ecaterina Teodoroiu”, Școala Gimnazi-
ală „Sfântul Nicolae”, Școala Gimnazială „Pompi-
liu Marcea”, care au sprijinit evoluția acestora”, a 
anunțat CNTV. După doi ani de pauză, România 
va participa fizic la Olimpiada Internațională de 
Științe pentru Juniori, ce se va desfășura în Bo-
gota – Columbia, în perioada 2-12 decembrie. 

I.I.
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Documentele medicale referitoare la injectarea în antebraț a unei substanțe necunoscute și traseul între spitale, Spitalul de Urgență Iași, adus în urgență la 
Institutul Cantacuzino, respectiv Spitalul de Boli infecțioase Colentina. Substanța conținea o bacterie rusească. În acele zile trebuia să participe, fiind invitat 

de Mircea Druc, fostul premier al Republicii Moldova, să conferențieze la Primul Congres Mondial al Românilor Refugiați de Pretutindeni. A lăsat ca fiind 
rezervat titlul comunicării sale și foarte probabil s-a crezut că subiectul ar fi putut să fie adevărul despre Razboiul din Transnistria. 

Cornel Nistorescu: M-am gândit să avem o 
discuţie depre un subiect care foarte probabil va 
începe să ne afecteze într-o anumită progresie, 
influenţată de mai mulţi factori, cauze internaţi-
onale, dar şi interne, care ţin strict de noi, de pri-
ceperea sau nepriceperea clasei noastre politice. 
Eşti singurul combatant din România în Războiul 
din Transnistria, din 1992. Ai luptat în linia întâi 
în acel război. De ce te-ai dus, care era statutul 
tău, pentru că, ştiu foarte bine, România şi-a de-
clarat, la vremea respectivă, la cel mai înalt nivel, 
neimplicarea în conflict.

Marius Marian Şolea: Vă voi răspunde cât se 
poate de sintetic. Acel război a coincis cu o perioadă 
în care eram foarte preocupat de istorie și cultură, în 
general. Cu precădere, ale țării mele. Fiind pe finalul 
adolescenței, cu siguranță că și toate sentimentele pe 
care le trăiam erau mai intense. Apoi, urmăream cu 
interes emisiunile despre Basarabia și despre con-
flictul din Transnistria, realizate de un jurnalist din 
TVR, Virgil Tatomir. La puțin timp, acesta a murit 
fulgerător, în urma unui infarct. Ulterior, când eram 
la Chișinău, am aflat că infarctul a fost cauzat de o 
substanță ingerată într-una dintre deplasările sale 
acolo. Și metoda, și substanța respectivă erau clasici-
zate în spațiul sovietic. Străbunicul care mă crescuse 
luptase împotriva rușilor în ultimul război mondial, 
fusese chiar prizonier, evadase, acasă a ajuns mult 
mai târziu. Poate că au contat și cele povestite de 
el când eram copil. Basarabenii ne cereau continuu 
ajutorul, declarau că sunt români, entuziasmul lor 
pentru a veni lângă țară era enorm. Într-un conflict 
cu un imperiu, fie acesta și în destrămare, firește că 
șansele unei rezistențe sunt infime. Nu aveau arma-
tă, luptau cu niște contingente formate din polițiști, 
după care au apărut voluntarii. Aflasem că aceștia 
sunt foștii combatanți din diferite războaie purtate 
de URSS, cu precădere în Afganistan. Acum, veneau 
să lupte pentru a-și apăra țara împotriva Armatei a 

Marius Marian Șolea: Ar trebui să avem cMarius Marian Șolea: Ar trebui să avem c

* Nu mai există fondul uman care favori-
zeaza rezistența și lupta

* ,,Reprezentanţii noştri în funcţii publice, 
pentru că ei sunt, într-adevăr, reprezentanţi, 
nu ar putea niciodată admira sau respecta 
luptătorii liberi, condiția, în marea lor majo-
ritate, de slugi, de oameni așezați cu scopuri 
personale şi de grup în acele posturi, nu îi 
relevă unor astfel de reprezentări”

XIV-a, chiar fosta lor armată. Deja înțelesesem dezas-
trul nostru, atunci incipient, provocat de clica lui Ion 
Iliescu, știam cum se realizaseră în teritoriu struc-
turile Frontului Salvării Naționale și cu ce oameni. 
Structurile partidului comunist se repliaseră şi-au 
confiscat puterea şi resursele. Opoziţia nu a putut 
avea puterea de organizare a comuniştilor. Pe acest 
teren se mima aproape orice, dezbaterea politică, pri-
vatizarea, liberalizarea, democraţia cu totul. Era un 
start furat, opoziţia era cu naivitatea şi comuniştii cu 
organizarea. Avuseseră loc mineriadele, fenomenul 
Piața Universității, înțelesesem că țara va fi acapara-
tă pentru mulţi ani. Ceva mai devreme îmi dădusem 
seama și de farsa cu Revoluția din 1989. Iubeam și 
uram cu intensitate, repet, foarte probabil ținea și 
de vârstă. România nu făcea nimic în legătură cu 
integritatea Republicii Moldova, președintele Iliescu 
era foarte rezervat, mima echilibrul, la fel cum făcuse 
perioada de dinaintea fiecărui scrutin. Mai târziu, în 
front, urma să aflu și de ce, totul fusese pus la cale şi 
acolo, Ion Iliescu ştia şi acceptase intervenţia ruşilor 
în Moldova. Aceasta era o trădare, ca multe altele. 
Cu un an înainte, în loc să proclame Unirea, a ieșit 
cu recunoașterea independenței Republicii Moldo-
va. Ion Hadârcă mi-a spus prin 2005 că a avut două 
declarații pregătite pentru a fi citite, una de unire cu 
țara și alta de independență. Au aşteptat răspunsul 
României, Atunci li s-a refuzat unirea şi basarabenii 
au declarat independența. Ion Iliescu şi-a justificat 
opţiunea prin acea continuă expresie „Nu era mo-
mentul”, însă, atunci când nu ai de gând să faci un 
anumit lucru, nu e niciodată acest moment, pentru 
că nu îl conţii în tine însuţi…  Ceea ce vedeam era că 
noi ca stat nu făceam nimic pentru românii desprinși 
de Uniunea Sovietică din trupul țării lor, doar am 
alimentat romantisme, făceam poduri de flori şi hore. 
M-am gândit mult, nu eram un copil, înțelegeam ce 
înseamnă o asemenea decizie, de a pleca pe front ca 
voluntar, într-un război care nu avea nici o legătu-
ră cu statul al cărui cetăţean eram, ce riscuri și ce 
complicații poate să aducă. Mă impresionaseră și ba-
sarabenii, luptau în condiții precare, fără tehnică și 
vorbeau o limbă română haioasă, în care ne cereau 
mereu ajutorul, iar acesta nu venea, statul român 
nu făcea nimic, am simțit nevoia să compensez, să 
merg acolo, să suplinesc într-un fel, cel puţin la ni-
vel simbolic, absenţa României şi să cunosc în mod 
direct un eveniment istoric, să ştiu exact ceea ce se 
întâmplă şi să nu mai aştept relatări şi interpretări 
subiective. Am înţeles că pentru spaţiul românesc 
acela este cel mai important eveniment de la cel de-
al Doilea Război Mondial încoace. Conflictele pentru 
pământ sunt cele reale. Restul, țin mai mult de ide-
ologie, schimbă ideologii, regimuri politice, nu au ca 
miză spațiul vital de existență al unui popor. A fost 
o decizie foarte grea, nu atât pentru mine, cât pen-
tru familie. Strabunicii mei avuseseră o singură fată, 
aceasta doar pe tatăl meu și eu eram tot singur, toți 
aveau, de fapt, un singur copil, pe mine. Făcusem 

greșeala să le spun înainte, așa mi se păruse corect. A fost 
greu, mai ales pentru mama, a avut o viaţă foarte chinuită 
din cauza atitudinilor şi reacţiilor mele chiar şi ulterior ace-
lui eveniment. Tot ce am avut eu curaj ea a avut spaimă. În 
Transnistria, statutul meu a fost de voluntar, am pătruns 
cu greu pe linia frontului, a fost posibil doar alături de alți 
voluntari, foști luptători ai Uniunii Sovietice în Cuba, re-
spectiv în Afganistan. În prealabil, odată ajuns la Chișinău, 
încercasem să trec linia frontului în mod oficial, aveam 
legitimație de jurnalist, colaboram la două ziare locale, din 
Târgu Jiu. Nu se putuse, eram minor, eram român. Toți 
ridicau din umeri, îmi povesteau ororile făcute de cazaci, 
mai ales despre tratamentul pe care îl aveau de îndurat cei 
care le cădeau prizonieri. Apoi, România nu trebuia să aibă 
cetățeni români pe front. La vremea respectivă, o țară era 
considerată ca fiind parte în conflict, în cazul în care exis-
ta forță combatantă în respectivul conflict, adică dacă avea 
cetățeni în luptă. Acum, lucrurile sunt diferite, implicarea 
oficială a unei țări are alte considerente. Deși nu era cazul, 
asta era realitatea, eram cetățean roman, chiar dacă încă 
un copil. Bineînțeles, propaganda rusească, cu precădere 
Radio Preniztrovia dar și Postul tv Ostankino o țineau una și 
bună, că România avea detașamente întregi, că la Plazdar-
mul Coșnița, la linia întâi, era un luptător care făcuse parte 
din trupele de elită ale lui Ceaușescu. Din când în când, 
eram considerat inclusiv fascist român, mă amuzam. Când 
a fugit Ceaușescu de pe Comitetul Central eram în vacanță 
la țară și mai dădeam vacilor câte o pală de fân din fânar. 
Am publicat acum 15 ani un prim volum dintr-un roman, o 
primă parte a unei trilogii despre acea perioadă. 

Cornel Nistorescu: Aș putea să te taxez de o anume 
inconștiență. Ai merge încă o dată într-un asemenea 
război?

Marius Marian Şolea: Nu. Este exclus. Cu o singură 
excepție. Tot pentru Basarabia. Nu pentru ce se întâmplă 
acolo din punct de vedere politic, este un circ total, de altă 
natură, diferit de circul din dreapta Prutului. Nici pentru că 
aș mai avea aceeași implicare afectivă, ci strict pentru ce 
mi-a oferit acel război. De fapt, acolo a fost un fel de naştere. 
Pentru mine, inclusiv Dumnezeu este basarabean, pentru 
că acolo, pe pământurile Barabiei L-am întâlnit. Aşa cum, 
ulterior, am simţit datoria de a studia despre El, inclusiv să 
merg la Teologie, alegând o secţie de restaurare-conservare 
obiecte de artă, deşi nu aveam aptitudinile necesare pentru 
acest lucru. Încă mai resimt nostalgia Basarabiei, a acelor 
momente, sunt alte motive, dar mai am acest vag sentiment. 
Acolo, în mijlocul morții, am înțeles şi viața reală, rostul ei. 
Din acel moment, nu m-a mai interesat aproape nimic din 
ce au oamenii ca orizont de viață. Miracolul a devenit pentru 
mine un fapt obișnuit, iar relațiile dintre oameni în situații 
de limită sunt incomparabile cu tot ceea ce cunoaștem noi a 
fi prietenie. Trasnistria a fost pentru mine un loc al revelației 
și al formării. O situație limită și o alegere într-o secundă 
trăită în luptă maturizează cât sute de cărți și poate cât zeci 
de ani. Sunt alte percepții și alte trăiri. Sufletul și corpul 
trăiesc experiențe absolute diferite, poate că a coincis şi cu 
adolescenţa, nu ştiu. Cert este că inclusiv simțurile s-au 
dezvoltat atunci impredictibil și chiar amuzant, pe alocuri. 
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Cererea pentru transfer de la Scoala Normală Spiru Haret 
din Targu-Jiu la Liceul Teoretic Vasile Alecsandri din 

Chișinău, aprobată în capitala Republicii Moldova și la 
ministerul învațământului de la ei, la intervenția scriitorilor 

Nicolae Dabija și Grigore Vieru. Adrian Gorun, directorul 
de atunci al Liceului Pedagogic,s-a opus cu înversunare 
acestui transfer, lucru care l-a facut pe Marius Marian 

Șolea să renunțe la liceul de la noi. După încă un an, s-a 
înmatriculat la Liceul Teoretic Ioan Nistor din județul 

Suceava, aproape de Mănăstirea Putna, ,,lânga Ștefan". Așa 
se explică plecarea sa din oraș și admiterea la Facultatea 

de Teologie din Iași, secția Restaurarea și conservarea 
obiectelor de patrimoniu, a fost practic un refuz al Secției 

pastorale.

 conducători apți combatanți (I) conducători apți combatanți (I) 
Pe lângă numele din front, Marin Românul, îmi mai puse-
seră unul, al unui animal de pradă, extrem de agil, pentru 
că văzul, auzul și mirosul au avut parte de o dezvoltare 
care m-a surprins continuu. Dar nu m-am perfecţionat, am 
rămas doar cu ce am dobândit atunci. De pildă, când am 
făcut stagiul militar, ofiţerii mă luau pentru a regla armele 
cu care colegii mei urmau să tragă, deşi era vorba de prima 
perioadă, însă prin serviciul de contra-informaţii al Armatei 
Române se cunoştea istoricul meu şi, în consecinţă, am avut 
o armată lejeră dar cu multe evenimente. Auzul m-a ajutat 
ocazional la muzică. De pildă, aud falsarea instrumente-
lor muzicale, indiferent cât de mare este acea orchestră. A 
vocilor într-un cor, fără a avea absolut nici o legătură cu 
muzica. Şi în acest domeniu sunt simfonic cu mine însumi, 
aud foarte bine, fără să şi reproduc. Nici măcar nu am voce, 
cânt ca ligheanul pe scări. Sau o altă curiozitate, rămasă 
probabil tot de atunci: îmi dau seama instantaneu de ceea 
ce se doreşte a fi ascuns sau altfel prezentat, în funcţie de 
inflexiuni. Când cineva vrea să spună anumite lucruri, eu 
ştiu ceea ce nu vrea să spună. Aproape nici nu contează ce 
spune. Nu este vorba de un alt tip de pricepere, ci în primul 
rând de auz. Toate acestea pot părea un avantaj, nici vorbă, 
sunt o povară, cu care mă obişnuiesc încă.  

Cornel Nistorescu: Cum era atunci armata Moldovei? 
Din partea noastră nu a existat nici un fel de sprijin 
pentru frații moldoveni?

Marius Marian Şolea: Nu exista o armată. Când a înce-
put războiul, după ce în prealabil fuseseră câteva provocări, 
inclusiv clasica blocare a unei căi ferate, premierul Mircea 
Druc a format contingente de polițiști, primul front propriu-
zis a fost la Tighina, acolo a cerut situația. La început, am 
fost câteva zile în acel oraş, la început pe nişte dealuri lângă 
o pădure, nu am avut timp de cercetări, aproape trei zile a 
fost totul la modul foarte alert, am plecat dintr-o unitate 
militară din Chișinău, situată dincolo de Grădina Botanică. 
Acolo am primit echipament şi primul armament. Bineînţe-
les, nu ştia nimeni că sunt român, în afara voluntarilor care 
mă luaseră cu ei din faţa statuii lui Ştefan cel Mare. Abia la 
Coșnița am văzut și arme românești, în toate liniile, de la 
intrarea în front, care se făcea la Vadu’ lui Vodă, și până în 
prima linie. A fost un ajutor, însă minor, armele erau rare, 
inclusiv muniția. Mai făceam noi rost, în urma unor ata-
curi. Între noi şi tranşeele ruşilor/cazacilor erau cel mult 
250-300 metri. Ei se fixaseră chiar în aliniamentul făcut 
de Ion Antonescu. Sprijinul României a fost unul minor, 
doar pentru a face o dovadă formală că le suntem frați… 
Însă realitatea aceasta era, a existat un anumit sprijin. Au 
fost PM calibru 7.62, de producție românească, fabricate 
la Cugir, iar muniţia era chiar din oraşul meu, de la Sadu, 
câteva AG-7, foarte rar AG-9, câteva transportoare blinda-
te, câteva mitraliere. Dar, bineînţeles, dacă avem în vedere 
toată linia frontului, se poate aduna o cantitate oarecare 
de armament. Am mai văzut câte una, doua amfibii pen-
tru fiecare localitate prin care am trecut. PM-urile erau de 
o calitate inferioară celor de producție rusească, metalul 
din care era făcută țeava se înroșea la câteva încărcătoare 
trase la foc automat, nu rezista. Noaptea nici nu puteam să 
tragem cu ele pentru că deveneau lanterne de semnalizare. 
La fel, când arma cădea în apă sau nu era curățată, dădea 
rateuri. Condițiile de război sunt diferite, nu seamănă deloc 
cu cele din cazarmă, unde nu se întâmplă nimic rău cu 
arma, când tragi câteva gloanţe în aplicaţii sau la tragerile 
din programul de pregătire al soldaţilor. Kalașnikov-ul ru-
sesc, de calibru 5.45, este într-adevăr o armă foarte bună, 
simplă, ușor de întreținut și extrem de precisă, eu n-am 
avut niciodată nevoie de lunetă.

Cornel Nistorescu: Ce s-a ales de combatanții mol-
doveni din Transnistria? S-au împrăștiat? S-au dus să 
lupte pe aiurea? Sunt uniți? Se bucură de respectul 
autorităților de la Chișinău?

Marius Marian Şolea: Au trecut 30 de ani, câţiva nu 
mai sunt, foarte mulți au fost nevoiți să plece din Basara-
bia. Puterile care s-au succedat la Chișinău s-au temut de 
ei, i-au izolat, le-au refuzat accesul la locuri de muncă, la 
posturi de conducere nici nu poate fi vorba. Au fost şi câ-
teva asasinate, mascate în diverse întâmplări. Guvernările 
au fost în marea lor majoritate proruse. Cei cu răni gra-

ve au avut de suferit cel mai mult, nu a existat o 
asistență reală din partea statului. Există un centru 
de recuperare pentru cei cu răni grave, însă acce-
sul acolo mai are şi alte criterii decât cele care vin 
din obiectivitatea unei realităţi. Veteranii unui război 
știu lucruri care fuseseră ascunse până atunci, au 
curaj, au atitudine, nu mai sunt ușor de mințit, pot 
fi respectați de mase. Acum, în general, este un tip 
de organizare socială care nu are nevoie de eroi în 
viață, eroii trebuie musai să fie morți pentru a li se 
acorda atenție și respect, acestea fiind, bineînțeles, 
o ipocrizie a celor care conduc. Respectul este unul 
de natură formală, conjunctural. Reprezentanţii noş-
tri în funcţii publice, pentru că ei sunt, într-adevăr, 
reprezentanţi, nu ar putea niciodată admira sau res-
pecta luptătorii liberi, condiția, în marea lor majori-
tate, de slugi, de oameni așezați cu scopuri personale 
şi de grup în acele posturi, nu îi relevă unor astfel 
de reprezentări. Acum, eroi devin doar cei care luptă 
oficial, acolo unde îi trimite conducerea ţării, condu-
cere înstrăinată de popor şi care face servicii unor 
puteri străine. Eroii nu mai sunt cei care luptă real, 
ci cei care calcă pe mine când ies din corturi să se 
urineze, cei loviţi în misiuni de patrulare şi de menţi-
nere a… păcii. Câţi dintre noi mai gândesc dacă ţara 
asta chiar are interese naţionale pe toate coclaurile 
lumii, prin deşert sau prin jungle. Nimeni nu mai 
gândeşte nimic în legătură cu aceste misiuni, dacă 
au sau nu legătură cu interesele reale ale statului, 
unii bifează o agendă politică, alţii merg pentru bo-
nusuri salariale, în regim de mercenari. Şi se întorc 
eroi din patrulare… Revenind la veteranii din Basa-
rabia, au fost înființate mai multe organizații ale foş-
tilor combatanţi, tocmai pentru a nu exista unitate, 
a fost același tipar aplicat și la noi cu revoluționarii 
din decembrie 1989. Partidele și-au făcut organizații 
de veterani satelit, tocmai pentru a nu exista unita-
te. Între ei, veterani reali sau impostori, există multă 
zâzanie, în funcție de cine le-a nășit organizarea. Ce 

este cel mai grav este atitudinea Republicii Moldova 
ca stat, indemnizațiile lunare sunt ridicol de mici, 
deși oamenii aceeia s-au jertifit pentru acel stat, 
pentru neamul lor, pentru teritoriu. În ultima vreme, 
există un departament pentru veteranii din Trans-
nistria, în structura guvernului, dar nu știu foarte 
bine în ce scop, probabil este mai degrabă un punct 
de lucru al unei florării, care trimite coroane atunci 
când mai moare câte unul.

Cornel Nistorescu: S-ar mai putea alcătui 
asemnea grupuri de luptă și de rezistență româ-
nească?

Marius Marian Şolea: Nu. Nu mai există fondul 
uman care favorizeaza rezistența și lupta. Pentru 
asta, este nevoie de o anumită genetică, apoi de o 
anumită formare şi de capacitatea de a te sacrifica 
pentru idei sau pentru binele celuilalt. Aceste lucruri 
sunt istorie deja. Popoarele sunt decimate în relația 
cu originea și cu istoria lor, educația este deja non-
educație, modelele tinerilor sunt astăzi doar niște 
măscărici mediatici, maneliști, piţiponci și curve. Ti-
nerii, în proporţie covârşitorare nu înțeleg nimic din 
personalitatea unor figuri istorice, care au trăit și 
au murit pentru ca ei să locuiască aici, să vorbeas-
că această limbă, să fie români, să urce pe munţi 
româneşti. Bărbații de astăzi se pensează, merg la 
manichiură, își rad cefele, își dau cu spray colorant 
pentru părul albit şi cu pudră colorată pentru estom-
parea începutului de chelie, sunt preocupaţi doar de 
aparenţe corespondente piţiponcului, au fluierele 
picioarelor mai lungi ca pantalonii și sunt convinși 
că toate acestea reprezintă dovada faptului că se 
îngrijesc de sine. Se fotografiază goi pușcă și trimit 
inamicului pozele pe internet cu armamentul din do-
tare, pentru că, oricum, prezentarea tacticii de luptă 
ar fi puțin mai greu de realizat ca o fotografie-(auto)
portret, cu telefonul. Şi pentru a fi piţiponc ai nevoie 
tot de nişte date particulare, de un aluat, însă, este 
adevărat, mai contează şi mediul pentru firile slabe. 
Dar cine are predispoziţia de a maimuţări omul are o 
șansă enormă pentru dezvoltare în cultura socială de 
astăzi. La noi, de exemplu, sunt în jur de zece bărbați 
vizibili, care se opun valurilor care vin să acopere un 
popor, doar atât, la o populație de 20 de milioane. 
Adică, nu există masă critică pentru o rezistență re-
ală, cu rezultate, cu șanse de a întoarce o realitate în 
favoarea unui popor. În fond, dacă poporul nu mai 
există, nu are cum să existe nici forma de rezistență 
despre care vorbiţi.

A consemnat MIHAELA C.HORVATH

Așa cum am anunțat, astăzi redăm prima 
parte a interviului tulburător acordat de scriitorul 
gorjean Marius Marian Șolea jurnalistului Cornel 
Nistorescu, directorul publicației Cotidianul. A 
doua parte, în ediția de mâine !
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Darurile de suflet ale domnului Acad. şi Prof. univ. dr. DAN ILIE MOREGA

,,Eu, înainte de a fi  un membru al unui partid politic, am fost, în 
primul rând, un observator neutru şi un critic foarte exigent şi 
obiectiv al scenei politice şi al societăţii”!
Printr-un gest de aleasă nobleţe sufletească şi 

de evlavioasă credinţă dreptmăritoare, Dom-
nul Acad. şi Prof. univ. dr. DAN ILIE MORE-

GA, Prorector al Universităţii Libere Internaţionale 
Moldova (ULIM) de la Chişinău, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhi-
episcopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a dăruit 
şi dăruieşte în aceste zile episcopilor de frunte ai Ol-
teniei şi sfintelor mănăstiri de pe meleagurile gorje-
ne, cele mai alese daruri ale sufletului domniei sale, 
cărţile în care şi-a deschis către oameni sufletul plin 
de trăiri emoţionale, pentru a face cunoscut gestul 
de recunoştinţă faţă de Atotputernicul şi Preaînaltul 
Dumnezeu, deoarece domnia sa dăruieşte cărţile ca 
un semn de preţuire şi ca o dovadă că preţul vieţii 
noastre, numai Bunul Dumnezeu îl ştie cu adevărat, 
mai ales că exigenţa şi spiritul critic al acestui om 
care se respectă pe sine, respectându-i pe alţii, pur 
şi simplu explodează uneori cu un curaj debordant, 
când spune: ,,Tot timpul, cred că am avut încredere 
în oameni, nu în cei care încearcă să arunce cu no-
roi în toate direcţiile pentru a se face ei remarcaţi. 
Cei care au drept misiune să dezbine comunităţile 
de oameni în favoarea unor grupuri de interese, de 
cele mai multe ori prezintă minciuna drept adevăr, 
ipocrizia ca sinceritate, şi îşi ascund dispreţul prin-
tr-o falsă apropiere faţă de oameni şi faţă de nevoile 
lor. În realitate, nu fac decât să se preocupe doar 
de propriile interese meschine şi egoiste. Se ia omul 
după fapte, precum pomul după roade!”, un text care 
ne fascinează şi ne îndeamnă la o meditaţie atentă şi 
la o reflecţie profundă, pentru că o carte bună te lasă 
întotdeauna ca să-ți alegi singur o parte din gânduri, 
pentru a-ţi desluşi sinele, iar, tot ceea ce poate fi 
învățat în lumea aceasta este scris în cărțile bune ale 
unui om bun! Domnul Dan Ilie Morega ne dovedeşte 
că tot ceea ce suntem noi ca persoane private sau ca 
persoane publice, se datorează în mare parte cărților 
pe care le scriem şi ni le asumăm prin faptele pe care 
le judecă numai Dumnezeu! 

,,Tot timpul, cred că am avut încredere în oa-
meni, nu în cei care încearcă să arunce cu noroi 
în toate direcţiile, pentru a se face ei remarcaţi”! 

Aşadar, Pachetul cu daruri de suflet al domnului 
Dan Ilie Morega, pentru episcopi şi pentru sfintele 
lavre ale Gorjului, conţine câte o diplomă de onoare 
cu Ordinul «Tudor Vladimirescu», câte o medalie cu 
Ordinul Militar Tudor Vladimirescu», împreună cu 
cărţile alese şi scrise de către domnia sa: «Dan Ilie 
Morega – O viaţă în slujba gorjenilor», «ROMÂNISM 
şi PATRIOTISM – viaţa mea, 2020», «Sărăcie, corupţie 
şi poliţie politică, 2014», «Corupţie şi sărăcie, 2021», 
«România – între prăbuşire şi relansare economică, 
2000» şi «Bicentenarul Revoluţiei lui Tudor Vladimi-
rescu, 2021», pentru a sublinia faptul că aceste cărţi 
exprimă activitatea de o viaţă a domnului Academi-
cian, Prof. univ. dr. Dan Ilie Morega, manifestată cu 
deschidere şi cu sinceritate în relaţiile cu oamenii, 
pentru că numai domnia sa o poate spune în acest 
sens, cu o limpezime şi cu o sinceritate care înlătură 
orice îndoială speculativă: ,,O mai mare satisfacţie 
nu există pentru mine, ca atunci când venea omul 
la mine şi îmi spunea că vrea să facă o întreprinde-

re sau o asociaţie cu scop lucrativ, că aşa se che-
mau atunci! Mă întrebau: «Îmi spuneţi şi mie cum se 
face?!...Şi cum vedeţi dumneavoastră că ar trebui să 
fac pe viitor?!». Eu îi îndrumam corespunzător, pen-
tru că ştiam cum se face asta din practică, nu din 
teorie! Am muncit mult pentru cooperaţie la Gorj! Mă 
bucur că am reuşit şi am adus-o pe locul întâi pe 
ţară, dar, îmi parte rău că acei care au venit după 
mine au distrus-o, iar, oamenii şi copiii lor, acum 
nu mai au unde să se angajeze”! Asemenea cuvinte 
reverberează cu ecouri profunde în viaţa şi în sufletul 
unui om ca domnul Dan-Ilie Morega, când sună ca o 
profesiune de credinţă a faptului că oamenii educați 
care muncesc mult şi scriu cărţi, trebuie să țină cont 
în mod constant de faptul că legătura cu ceilalţi, şi 
mai ales ajutorarea oamenilor pe care îi conduc sunt 
părţi ale algoritmului fiinţei umane şi ale unui suflet 
nobil, fiindcă literatura este un lucru, iar viața este 
cu totul altceva! Fără nici o îndoială că citind şi stu-
diind cărţile acestea, cuvântul capătă greutate, nu-
mai dacă-i sacrificăm viaţa noastră cu un sentiment 
patriotic profund, şi ea ar trebui să reprezinte mai 
mult decât o autobiografie, deoarece o carte de genul 
acesta stimulează apetitul de dezvoltare personală 
pentru toți cei care au dificultăți în relația cu sine-
le sau cu percepţia unei anumite conştiinţe de sine, 
mai ales atunci când trăiesc prin dragostea de a dă-
rui cărţi! Am putea spune că fiecare pagină lecturată 
din aceste cărţi reprezintă o fărâmă care face parte 
din marele discurs al lumii, care este zămislit la rân-
dul său din milioane de alte pagini de cărţi istorice, 
filosofice, ştiinţifice, artistice, tehnice sau social-eco-
nomice, pentru că nu putem accede la marea cultură 
a lumii decât cu un mănunchi de cărţi care vorbesc 
despre viaţa unui om care a scris şi cărţi de referinţă. 
Prin mijlocirea acestor cărţi strângem în jurul nostru 
lucrurile, locurile natale, oamenii şi vremurile care 
au fost, care sunt şi care vor mai veni după noi în 
succesiunea generaţiilor! Cărţi ca acestea, parcă te 
îndepărtează de ispitele vieţii, iar, cărţile de acest fel, 
ne pun de acord cu noi înşine, fiindcă ne îndrumă să 
privim înainte, luând aminte la ceea ce a fost cândva 
o viaţă trăită cu demnitate! Spre exemplu, referindu-
se la activitatea sa de parlamentar, Domnul Morega 
spune tranşant într-una dintre aceste cărţi: ,,În Par-
lament, m-am preocupat, îndeosebi, de legile pentru 
care m-am angajat faţă de alegătorii din Colegiul I al 
judeţului nostru, la Camera Deputaţilor şi pe care, 
în mare parte, le-am rezolvat. Excepţia a constituit-o 
proiectul de lege privind acordarea unor pensii soci-
ale celor din zonele necooperativizate care au peste 
70 de ani, proiect de lege care a fost respins de patru 
ori de cître PSD şi de către PDL”, iar, cuvintele dom-
niei sale, având acoperire în fapte, demonstrează că 
atunci când trecem şi prin momente grele şi pline 
de promisiuni înşelătoare, Dumnezeu ne ajută să ne 
exprimăm iubirea ca şi atunci când ne îndrăgostim 
şi ne sunt dascăli fideli şi exigenţi oamenii de bine, 
oamenii cu suflet mare, dar, mai ales, atunci când ne 
propunem să evoluăm în planul Creaţiei. 

,,Se ia omul după fapte, precum pomul 
după roade”!

Merită ca întotdeauna să spunem că trebuie să Îl 
iubim cel mai mult pe Dumnezeu, dar, uneori, ado-

răm să ne afundăm cu mintea şi cu sufletul 
printre paginile cărţilor tipărite şi de către dom-
nul Dan-Ilie Morega, deoarece, prin lectură, re-
uşim să scăpăm de povara existenţei noastre 
cotidiene, mai ales în ziua de azi, când suntem 
prinşi în vâltoarea unui ocean de informaţii 
de dimensiuni globale, multe dintre ele fiind 
numai forme de manipulare, pentru că numai 
cărţile adevărate ne ridică în sfera spirituală şi 
ne smulg din valurile mediocrităţii informaţio-
nale, pentru a deschide un drum spre inimile 
şi minţile cititorilor. Desigur, întotdeauna, am 
perceput cărţile bune ca pe nişte balsamuri 
ale sufletului şi m-am hrănit cu convingerea 
că ele au fost şi vor continua să rămână pes-
te vremuri adevărate surse sigure şi extreme 
de valoroase de consolidare spirituală şi inte-
lectuală în templul de aur al credinţei dumne-
zeieşti! Este o mare onoare să scrii cărţi, aşa 
cum este o cinste să fii un cititor al cuvântului 
scris! Arta cititului şi a lecturii pasionale poate 
lua locul acelei experienţe privilegiate care ne 

lămureşte şi ne convinge în legătură cu virtuţile in-
finite ale lecturii. Mai mult, chiar citind aceste cărţi 
ale domnului Morega, putem înţelege lectura ca pe 
un act de mântuire existenţială, dacă e să comparăm 
cărţile cu cei mai buni prieteni ai sufletului nostru, 
piedestalul care ne sprijină în singurătate, ne ajută 
să uităm asprimea oamenilor şi a patimii lucrurilor, 
mai ales dacă ne potolesc patimile şi grijile pentru 
a ne îndepărta de plictiseala, stresul şi anxietatea 
unei lumi care e bântuită de crize! De fapt, citeşte şi 
fă ce vrei, aşa cum sună legea fundamentală a lec-
turii, dar, mai presus de toate, citeşte şi deşteptă-ţi 
mintea cu atenţie, cu ideile înalte, cu teoriile profun-
de, cu legile drepte, cu sfaturile, cugetările şi opere-
le marilor spirite ale istoriei şi ale culturii naţionale 
şi universale, pentru că fiecare carte bună care este 
citită, e o fărâmă din marele discurs al lumii, care 
este edificat la rândul său din milioane de alte dis-
cursuri literare, istorice, filosofice, ştiinţifice, artis-
tice, tehnice sau social-economice. Spre exemplu, o 
carte cum este cea intitulată: «ROMÂNISM şi PATRI-
OTISM – viaţa mea, 2020», ne demonstrează faptul 
că nu putem trece prin marea cultură a lumii, fără 
a ne gândi la patria în care ne-am născut, mai ales 
că prin mijlocirea unei cărţi care îţi dă aripi, cum se 
spune, strângem în jurul nostru lucrurile, locurile, 
oamenii şi vremurile, dincolo de ceea ce văd unii în-
tr-o vizită turistică în România a celui mai bogat om 
din lume, Elon Musk, cel care a venit la noi în ţară, 
pur şi simplu, să epateze bogăţia lui uriaşă, dar, nu 
oricum, ci, închiriind Castelul Bran şi dezvoltând în 
minţile aburite ale bogaţilor lumii că România este 
o ţară de vânzare! Domnilor cu pungile mari cât o 
planetă, altfel spus, PUNG-AŞI, luaţi aminte bine, 
cărţile pe care oamenii buni le scriu, aşa cum se do-
vedeşte şi domnul Dan Ilie Morega prin cărţile sale, 
ne îndepărtează de ispitele vieţii, ne pun de acord 
cu noi înşine, ne îndrumă, atunci când trecem prin 
momente înşelătoare şi ne ajută să ne exprimăm 
iubirea de ţară, atunci când cărţile ne sunt dascăli 
fideli şi exigenţi, atunci când ne propunem să evolu-
ăm. Tot ceea ce e omenesc se găseşte în cărţile bune, 
iar, înţelepţii care au lăsat mărturii scrise ne apar ca 
nişte drumeţi care au străbătut căile suferinţelor şi 
ne întind mâna, chemându-ne lângă dânşii atunci 
când ne simţim în restrişte! Cu siguranţă, vom reveni 
asupra acestui gest nobil al Domnului DAN ILIE MO-
REGA, ca şi asupra cărţilor domniei sale, pentru că 
tot ceea ce e omenesc se găseşte în cărţile valoroase, 
iar, o carte care se numeşte: «O VIAŢĂ ÎN SLUJBA 
GORJENILO», ca să dăm numai un singur exemplu 
grăitor, ne dovedeşte că nu doar înţelepţii care au 
lăsat mărturii scrise reprezintă nişte «drumeţi» care 
au străbătut înaintea noastră căile suferinţelor şi ne 
întind o mână de ajutor, chemându-ne lângă dânşii, 
atunci când ne simţim în restrişte, dar, mai ales, oa-
menii de acţiune, oamenii faptelor bune pe care îi iu-
beşte Dumnezeu şi care sunt plăcuţi lui Dumnezeu, 
demonstrează că sunt o chintesenţă a bunătăţii de 
care trebuie să dăm dovadă cu prisosinţă în această 
perioadă frământată a istoriei noastre! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Omorâtă cu toporul și devorată de câinii maidanezi din Dănești!

Anchetatorii au avut nevoie de 
o zi întreagă pentru a strânge 
probe cu care să dovedească 

crima, vineri fiind prezentate oficial 
primele informații despre acest omor 
deosebit de grav. Faptele s-au petre-
cut în gospodăria unui bărbat de 54 
de ani, termenul de gospodărie fiind 
mult prea pretențios pentru felul în 
care se prezintă casa și curtea acestu-
ia. Omul nu avea nici gard pentru de-
limitarea proprietății și nici geamuri la 
locuința șubredă. Inițial individul s-a 
dat și el mort în camera în care a fost 
găsit, reușind inițial să îi păcălească 
pe primii polițiști veniți la fața locului, 
mai ales că era plin de sânge pe mâi-
ni. Ulterior, a fost consultat medical 
și s-a dovedit că nu prea avea nimic. 
În plus, omul a început să tremure în 
timp ce stătea întins și nemișcat pe 
pat, intrând în sevraj pentru că nu 
mai consumase alcool de câteva ore. 
Nenorocirea de la Brătuia s-a produs 
pe fondul consumului de alcool, atât 
victima cât și agresorul având acest 
viciu. Localnicii spun că de două zile 
nu o mai văzuseră pe femeie pe stra-
dă și atunci și-au dat seama că ceva 
este în neregulă. „De marți seara a 
lipsit, de atunci nu am mai văzut-o și 
nu am mai auzit-o. N-am mai știut ni-
mic de ea până joi dimineața când am 
aflat că a fost găsită moartă. Era într-o 
tufă de mărăcini, acolo a dat cu ea”, a 
spus o localnică. Oamenii au fost șocați 
când au aflat că trupul femeii a fost de-
vorat de maidanezii care reprezintă o 
problemă nerezolvată de ani de zile de 
autoritățile din tot județul. „Cum era, 
dar era om, nu să aibă soarta asta, să 
fi murit de moartea ei, mai ales că era 
și necăjită. O mai vedeam pe aici pe 
uliță, dar nu ne așteptam la asta. Câi-
nii dacă au simțit sângele vă dați sea-

Sfârșit cumplit pentru o gorjeancă din satul Brătuia, comuna Dănești, 
care a fost găsită fără suflare joia trecută, femeia fiind descoperită 
nu doar moartă într-o tufă de mărăcini, ci și devorată de câinii fără 
stăpân din localitate. 

ma că au devorat-o. Sunt câini aduși pe 
aci prin sat tot timpul, nu mai știm ce 
să facem să scăpăm de ei. Dar e păcat 
de ea”, a spus o apropiată a victimei. 
Imaginea femeii devorate de câini l-a 
șocat până și pe edilul Mădălin Paliță, 
primarul având anul acesta o campa-
nie de sterilizare a câinilor din comună 
tocmai în speranța că numărul celor 
abandonați va fi redus. „A fost găsită 
în gospodăria bărbatului, a lui Popa, 
că așa îl cheamă pe el. Probabil a fost 
ceva timp, ore sau poate chiar o noap-
te, se va stabili asta, de au avut timp 
câinii s-o desfigureze. Primarul nostru 
a fost acolo și era foarte afectat de ima-
ginea de acolo. Prima dată în sat s-a 
auzit că amândoi ar fi fost morți și ne 
și gândeam ce s-o fi întâmplat de sunt 
doi morți. El are ceva tăieturi pe mâi-
ni, probabil a încercat să se sinucidă, 
cine știe ce-o fi făcut, de era și el plin de 
sânge”, a declarat viceprimarul Marcel 
Bâzu. La locul crimei anchetatorii au 
stat aproape toată ziua de joi. Au gă-
sit un topor cu care victima ar fi fost 
lovită în cap, dar au ridicat și imagini 
de pe camere de supraveghere. „Este o 
crimă. Am fost cu anchetatorii la margi-
nea pârâului și acolo am găsit un topor 
cu sânge pe el. Am rămas și eu uimit de 
cum au ajuns criminaliștii până acolo 
și l-au descoperit că e ceva distanță de 
la casă până în locul respectiv. I-am și 
întrebat, mai ales că erau numai mără-
cini pe acolo. Noi nu știm ce s-a întâm-
plat acolo, dar sunt camere aici și pe 
imagini ar apărea că au fost trei indivizi 
care ar fi fost implicați în asasinarea 
victimei”, a menționat un localnic. 

Individul suspectat de comite-
rea crimei a ajuns mai întâi la spital, 
el sperând că dacă face pe mortul și 
este plin de sânge scapă de cătușe. 
„La Unitatea de Primiri Urgențe a Spi-

talului Județean de Urgență Târgu Jiu 
a fost adus un pacient în vârstă de 54 
de ani care prezenta o plagă tăiată prin 
autoagresiune. A primit îngrijirile me-
dicale necesare la Unitatea de Primiri 
Urgențe, după care, fiind vorba de o 
tentativă de suicid, s-a solicitat un con-
sult intraspitalicesc la secția psihiatrie. 
Pacientul nu a avut nevoie de internare, 
fiind externat după efectuarea controlu-
lui la secția psihiatrie”, a precizat Mi-
haela Țicleanu, purtătorul de cuvânt 
al SJU Târgu Jiu. În cele din urmă, 
criminaliștii au strâns suficiente do-
vezi pentru a-l putea încătușa pe sus-
pect, Parchetul de pe lângă Tribuna-
lul Gorj confirmând vineri acuzația de 
omor care îi este adusă acestuia. „Din 
materialul probatoriu administrat până 
în prezent rezultă suspiciunea rezona-
bilă că, urmare a unui conflict spontan 
avut la locuința sa din satul Brătuia, 
comuna Dănești, județul Gorj, suspec-

tul P.R. a lovit victima C.V. cu un corp 
dur în zona capului, producându-i ast-
fel un traumatism cranio-cerebral acut 
deschis cu fractură cominutivă de boltă 
și bază craniană, leziune  care a con-
dus la decesul acesteia. Prin ordonanța 
din data de 27.10.2022, procurorul a 
dispus efectuarea în continuare a ur-
măririi penale faţă de suspectul P.R. 
pentru săvârşirea infracţiunii de omor, 
faptă prevăzută de art. 188 alin. 1 Cod 
penal. Suspectul P.R. a fost reţinut pre-
ventiv în cauză, de către procuror, pe o 
perioadă de 24 de ore, începând cu data 
de 27.10.2022, ora 21:30. Cercetările 
continuă, pentru stabilirea adevărului 
pe bază de probe, în vederea tragerii la 
răspundere a persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni, urmând a 
fi dispuse măsuri legale în cauză”, au 
menționat anchetatorii.

GELU IONESCU

Simpozion dedicat Zilei Armatei Române desfășurat la Cercul Militar Târgu-Jiu

În prezența unui număr restrâns 
de militari rezerviști, domnul col. (r.) 
Emanuel Bărbulescu, președintele 
Filialei Județene Gorj „General Ioan 
Culcer” a Asociației Naționale a Cadre-
lor Militare în Rezervă și în Retrage-
re „Alexandru Ioan Cuza” a prezentat 
un scurt istoric al Armatei României, 
susținut cu documente și imagini pre-
zentate cu ajutorul unui videoproiector 
manipulat de domnul Marcel Brînzan. 
Materialul a fost bine documentat iar 
cei prezenți au fost mulțumiți de in-
formare. 

Marți, 25 octombrie 2022, începând cu ora 11, Filiala Județeană Gorj 
„General Ioan Culcer” a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Re-
zervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” în colaborare cu Centrul 
Militar Județean Gorj au organizat și desfășurat un simpozion dedicat 
sărbătoririi Zilei Armatei Române. 

În continuare, domnul Lt. col. Edu-
ard Constantin DINUȚĂ, comandan-
tul Centrului Militar Județean Gorj a 
transmis un scurt mesaj: „Aș vrea ca 
acest Cerc Militar în care ne găsim, să 
fie deschis tuturor militarilor, activi, 
în rezervă sau în retragere pentru re-
laxare și destindere, pentru petrecerea 
timpului liber alături de foștii cama-
razi, pentru realizarea unor expoziții 
de artă (pictură, desen sau foto) cum 
este și aceasta realizată de Asociația 
«Arca Lex», lansări de carte, simpozi-
oane etc, jocuri de sală gen, șah, table, 

remy, tenis de masă”. Dânsul ne-a asi-
gurat că ne va fi mereu alături și ne va 
sprijini cu tot ce-i stă în putință.  

La finalul activității, domnul col. 
(r.) Ion Viorel Vîlceanu reprezentantul 
Asociației «Arca Lex», înființată în 2019 
având ca scop promovarea culturii de 
securitate în rândul tinerilor, ne-a in-
format că în perioada iulie – noiembrie 
2022, Asociația derulează un proiect 
de educație civică, denumit, sugestiv, 
„Viața printre deșeuri”, care se dorește 
a fi un manifest împotriva aruncării 
deșeurilor în natură, iar proiectul este 
cofinanțat de Consiliul Județean Gorj, 
prin programul de finanțare „Gorjul 
Implicat”. „Prin acest proiect, ne pro-
punem următoarele:

- identificarea 
locurilor poluate cu 
deșeuri de pe câm-
purile, pădurile, 
spațiile verzi și ape-
le din județul Gorj;

- realizarea unei 
expoziții itinerante 
de fotografie în care 
sunt imortalizate 
aceste locuri polua-
te din natură;

- conștientizarea 
gorjenilor asupra 
riscurilor pe care 
poluarea mediului 
înconjurător le are 
asupra sănătății și 
calității vieții.

O componentă 
importantă a pro-
iectului este im-

plicarea comunității, prin apelul de a 
contribui cu fotografii din zonele po-
luate descoperite de cetățeni. În acest 
context, vă adresăm rugămintea de a 
ne trimite imagini (foto-video) cu locu-
rile în care observați deșeuri aruncate. 
Puteți să le și postați direct pe pagina 
noastră, cu condiția să indicați, cât 
mai exact, locația în care sunt arunca-
te deșeurile iar fotografiile să fie sufi-
cient de clare și edificatoare. Rețineți: 
un mediu curat e un mediu sănătos 
iar copiii și nepoții noștri trebuie să 
se bucure de el!”, a precizat domnul 
colonel Vîlceanu, apoi ne-a prezentat 
expoziția foto aflată în sala de ședințe 
a Cercului Militar.  

Col. (rtr.) GHEORGHE BUȘE
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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 casă cu teren 
în suprafață de 1100 mp cu 
toate utilitățile în zonă foar-
te liniștită. Preț negociabil. 
0768019898

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 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 foarte 
mare, complet utilat și mo-
bilat, în bloc supravegheat 
video, cu lift. Preț negocia-
bil la fața locului. Rog seri-
ozitate. 

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 fos-
tului 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 parcare 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 teren intravilan 

împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-

tier Iezureni, suprafață 3000 

mp, deschidere 30 m, parce-

labil. 0726.232.195
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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 familie 
serioasă, cu copii sau nu. Preț 
negociabil. 

Telefon: 0739352688.

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

Telefon: 0727351514. 

Caut  femeie pentru în-
grijire persoană bolnavă (feme-
ie), în Bârsești. 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 atractiv 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-urile 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 sala-
riu 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)

DiverseDiverse
Execut și repar urmă-

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

Vând 3 porci în greuta-
te de 100-120 kg. 

Telefon: 0761890450.
 Vând 2 vițele Angus, 

vârstă 5 – 9 luni, preț 6500 lei 
ambele. 0722814556.
Vând teren săliște, des-

chidere 30m în satul Crețești, 
oraș Târgu-Cărbunești 
și cazan de țuică. Tel.: 
0766192811.
 Vând apartament 2 

camere + bucătărie 24m2, 
cămară + beci + gradină + 
bucătărie de vară afară fără 
subsol, fără asociație, vizavi 
de somaj, CAM. 

Telefon 0765980764.
 Vând casă și toa-

tă averea pe care o posed 
în comuna Dănești, satul 
Trocani, județul Gorj. Sunt 
pensionar, fără familie. Tel.: 
0766870282.

 S.C. NOVARA T IM-

PEX  S.R.L. angajează:  

- fierari- betoniști;                                          

- dulgheri; 

- zugravi;                                                    

- zidari ;                                                                    

-  lăcătuși;                                           

- faianțari;  

- rigipsari;   

- tâmplari lemn și PVC; 

- instalatori sanitari;

- electricieni;

- muncitori necalificați.

- șoferi profesioniști ca-

tegoria B, C, D.

Telefon contact: 

0737735151; 0720541700; 

0720547887

E-mail:  novaramarket-

ing@yahoo.com

CumpărăriCumpărări
 Cumpăr 5 capre rasa 

Carpatină, de bună calita-
te. Ofer preț rezonabil. Tel.: 
0764415812

Nr.369868/27.10.2022

Anunț prealabil privind afișarea publică
a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ
Denumire: UAT TÂRGU JIU
Plan parcelar tarlaua nr.184
 

 OCPI GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale 

cadastrului pentru parcela tarlaua 184 pe o perioadă de 60 

zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 

cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 31 octombrie 2022

Data de sfârșit a afișării: 20 ianuarie 2023

Adresa locului afișării publice: sediul Serviciului regis-

trul agricol, cadastru.

Repere pentru identificarea locației: municipiul Târgu 

Jiu, str.Iosif Keber, nr.1, județul Gorj.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor pu-

tea fi depuse la sediul Primăriei municipiului Târgu Jiu, 

județul Gorj - municipiul Târgu Jiu, Bulevardul Constantin 

Brâncuși, nr.19, județul Gorj.

 Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-

VINERI între orele 09.00-14.00.

 Informații privind Programului național de cadastru și 

carte funciară 2015 -2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la 

adresa http://www.ancpi.ro/pnccf. 

OBȘTEA DE MOȘNENI MÂNDRA ȘI ȚĂPUȘORU anunță 

elaborarea primei versiuni a ,,AMENJAMENTULUI SILVIC”  

și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului 

de mediu.

Consultatrea primei versiuni a planului se poate realiza 

la:

-sediul Obștii de Moșneni Mândra și Țăpușoru la adresa 

loc. Săcelu, județul Gorj zilnic între orele 09:00 – 15:00;

-sediul APM Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, 

județul Vâlcea zilnic între orele 09:00 – 12:00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la se-

diul APM Vâlcea, localitatea Rm. Vâlcea, str. Remus Bel-

lu, nr. 6, în termen de 15 zile calendaristice de la data 

anunțului. 

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină 
probleme în ceea ce 
privește  distribuirea 
cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze 

nr. de telefon:  
0253-218 552  

Ofi ciul Județean 
de Poștă Gorj 

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, rate, 
diplome recunoscute, sprijin angajare. 

Căutăm colaboratori, 2000 lei /clasa. 
Telefon:   0751855929; secretariatsnm@

yahoo.com
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Informare meteorologică - Vreme deosebit 
de caldă pentru această perioadă din an, în 
primele zile din luna lui ,,Brumar”

Debutul săptămâ-
nii {31 Octombrie - 6 
Noiembrie} va menține 
transportul de aer cald 
dinspre sud vestul Eu-
ropei, către teritoriul 
nostru, valorile ter-
mice păstrându-se cu 
mult peste cele potrivite 
acestei perioade, discu-
tând în continuare de 
anomalii termice poziti-
ve de până la +10°C în 
spațiul geografic gorje-
nesc, cu un maxim de 
până la +12°C, la nord 
de țara noastră!

Astfel, pe parcursul 
zilelor de luni, marți și 
miercuri, vremea se va 
menține caldă și fru-
moasă, cu tempera-
turi maxime cuprinse 
în general între: 10°C 
{ la altitudini de peste 
2500 m - Vf. Parângu 
Mare}...23-24°C { în zo-
nele de deal si podiș}, 
cerul păstrându-se 
predominant senin, cu 
puțini nori!

 De asemenea, la 
orele dimineților din 
intervalul menționat, 
în zonele joase de reli-
ef, în depresiunile din județ, 
în văile montane, cât și de-a 
lungul râurilor, aerul cețos 
și ceața se pot semnala, pu-
tând reduce semnificativ vizi-
bilitatea, mai ales în zona de 
confluență a Jiului cu râul 
Tismana, în apropiere de Ro-
vinari, fiind o zonă frecventa-
tă de aceste fenomene, ce pot 
să devină periculoase! 

Totodată, nopțile și 
diminețile vor fi în continuare 
răcoroase și reci pe alocuri, 
cu minime ce se vor încadra 
per ansamblu între: -2°C { la 
peste 2500 m}...9°C { la al-
titudini mici}, însă nu sunt 
excluse inversiunile termice, 
putând să fie mai cald la al-
titudini mai mari și mai rece 
în zonele joase, în funcție de 

factorii locali! 
• Vântul va sufla slab în 

general, cu posibile intensi-
ficari mai puternice pe du-
rata zilei de miercuri { 2 No-
iembrie 2022}, în jumătatea 
sudică a Gorjului, dar si la 
munte! 

Pe scurt, atmosferă de 
primăvară și în următoarele 
zile, însă rămâne de urmă-
rit situația ce se conturează 
pentru cea de a doua parte 
a săptămânii, când  masele 
de aer rece vor începe treptat 
să se extinde și în celelalte 
zone, la nivelul continentu-
lui! Voi reveni la momentul 
oportun cu noutăți! O săptă-
mână liniștită cu mult spor! 

Analiză, text & editare 
foto 1,2: DARIUS NOROCEA 

Foto: Wx.charts

I. Bustul marelui scriitor pedagog Pompiliu 
Marcea

Fost-am într-o nouă asumată misiune la 
Scoarța, comună cu sate strânse la un loc 
într-un spațiu mioritic, de legendă și istorie 
dramatică, de datorie față de imperativele pa-
triei și față de pacea sufletului și dezvoltarea 
minții creatoare, pedagogice, politice, sociale, 
religioase.

În fiecare an, poposit-am pe plaiurile 
Scoarței, cu prilejul simpozionului Național 
„Pompiliu Marcea” dimpreună cu tovarășii 
mei de cărturărie și sacră preocupare pentru 
autenticitatea și rigurozitatea actului de cul-
tură, cel mai presus de toate cele trecătoare 
„Căci rămâne Stânca, deși moare valul”.

Un prim obiectiv a fost de a face Căminului 
Cultural „Pompiliu Marcea” o donație de carte 
de literatură și știință (câteva zeci de titluri), 
strânsă de mine în ultimii ani, primită prin 
poștă sau direct de la autorii care mi le-au 
dăruit ca să le comentez în pagini de revistă 
literară ori de ziar (precum „Gorjeanul”). Aș 
vrea să menționez de exemplu o trilogie a lui 
Marin I. Arcuș, o alta a lui Mircea Pospai, încă 
una a mea, la care s-o adaug pe a lui Ion Că-
pruciu și pe a lui Silviu Doinaș Popescu ori pe 
a lui Radu Cârstoiu.

Directorul actual al C.J.C.P.C.T. Gorj Pom-
piliu Ciolacu a difuzat cel mai proaspăt număr 
din revista, „Portal Măiastra” scoasă special 
pentru Festivalul Național „Ion Cănăvoiu” și 
simpozionul Național „Scoarța - Izvor Nesecat 
de Spiritualitate”. M-am simțit ca participant 
la seria de evenimente ca peștele-n apă, încer-
când bucuria confruntării cu un public recep-
tiv care a umplut până la refuz sala căminului 
cultural „Pompiliu Marcea” din Scoarța.

După cuvenitul ceremonial religios, a fost 
dezvelit bustul marelui profesor universitar, 
critic și editor al operei lui Mihai Eminescu, 
Pompiliu Marcea. Au fost prezente o echipă 
a P.S.D. Gorj, au onorat invitația alți primari 
de-ai preajmei ori de mai de departe. Ne-am 
convorbit în „poiana” din fața instituției-gazdă 
cu Cosmin-Mihai Popescu, președintele Con-
siliului Județean Gorj, cu subprefectul Mihai 
Istrate, cu Mihai Weber, deputat de Gorj, cu 
Ion-Grigore Stamatoiu, primarul  comunei or-
ganizatoare a unui „calup întreg” de manifes-
tări, pe parcursul cărora mi-am notat câteva 
aspecte edificatoare.

Încep reportajul propriu-zis cu cel care 
a fost moderatorul simpozionului: colonel 
doctor Bebe Ghe. Dobre. După ce-a deschid 
oficial, mi-a dat mie însumi cuvântul ca să 
schițez, succint, un portret al personalității 
excepționale a magistrului și a scriitorului 
Pompiliu Marcea. Care mi-a fost profesor la 
Universitatea din București pe perioada a 
trei ani când am urmat cursurile de vară în 
vederea susținerii examenului de definitivat. 
Făcea parte dintr-o echipă redutabilă: Nico-
lae Manolescu, Al. Piru, Eugen Simion, Mihai 
Zamfir, Ov. S. Crohmălniceanu, Mircea Mar-
tin, George Munteanu, Pompiliu Marcea ș.a.

Mi-am început pledoaria pentru manifes-
tarea ilustrei și eroicei sale figuri de tragică 
experiență intelectuală și morală cu transmi-
terea salutului Filialei Alb-Hunedoara a Uni-
unii Scriitorilor din România și 
a Consiliului Director al U.S.R., 
dar și al actualei conduceri a 
revistei „România Literară”, al 
cărei colaborator a fost, ani la 
rând, Pompiliu Marcea. Posed o 
colecție din acea epocă și zilele 
astea am răsfoit-o preocupat de 
redactarea lucrării mele dedi-
cată simpozionului, care anul 
acesta s-a bazat pe evocarea în 
speță a lui Mihai Eminescu vă-
zut și reconsiderat de Pompiliu 
Marcea.

Simpozionul „Scoarța - Izvor Nesecat de 
Spiritualitate” de la Scoarța / 27 octombrie 2022

Rolul meu în acest context a trebuit să 
acopere o plajă mai largă: începând cu două 
trei informații la ordinea de zi și terminând 
cu lecturarea propriului meu text. Prima 
informație: că în volumul din „Un dicționar al 
scriitorilor români contemporani (IX), ediția a 
II-a revizuită) coordonat de Ioan Holban, Au-
rel Ștefanachi și de mine pe zona Olteniei – 
n.m.) l-am publicat pe Pompiliu Marcea (vezi 
pp. 173-182), portretele fiind semnate de Ion 
Marcea, Valeriu Râpeanu și de Ion Popescu-
Brădiceni).

A doua informație că în „Portal Măiastra” 
nr.3 / 2022, scriitorul Zenovie Cârlugea a co-
mentat romanul lui Pompiliu Marcea: Pacient 
în Galapagos (vezi pp. 20-26), roman scris în 
1983, cu doar 1 an și 3 luni înaintea morții 
sale, o scriere-mărturisire, oarecum terapeu-
tică, esopică, poliedrică, având un motto scos 
din Nicolae Iorga; „Să nu crezi în poveștile de 
vitejie ale ostașului care nu le poate pecet-
lui cu rănile sale”. Un „homo novus” al epo-
cii sale, Pompiliu Marcea (cu o stea pe aleea 
celebrităților Târgu-Jiu), dedublat romanesc 
de filosoful, colonelul, părintele și naratorul 
Adrian Ionescu își susțin propriile concepții, 
nelipsindu-le acel demon al contradicției, ve-
nind vorba despre dictatori și tirani (ca de pil-
dă cei din „Toamna patriarhului”, al lui G.M. 
Marquez din Racul, capodoperă a lui Al. Iva-
siuc din 1976.

Mi-am închis cochetul discurs, savant de  
bună seamă, de-o manieră hermeneutică, cu 
reamintirea despre cartea „Pompiliu Marcea – 
90 de ani de la naștere” apărută la Editura 
Pim de la Iași (autori: Mircea Ganea, Ion Mar-
cea, Constantin Ganea, Ion Popescu-Brădi-
ceni) având pe coperta IV un moto iarăși spe-
cific lui Pompiliu Marcea: „Condiția supremă 
a marilor realizări este martirajul. În fiecare 
mare creator trăiește un Meșter Manole”.

Între 1961 și 1985 lui Pompiliu Marcea i 
s-au tipărit 14 cărți apoi altele două i-au apă-
rut postum. Destule articole au rămas risipi-
te prin presa literară din cele două decenii de 
„liberalizare” a epocii lui Nicolae Ceaușescu. 
După cum se știe el a fost omorât, cu mârșăvie, 
precum Marin Preda, Ion Lotreanu ș.a. Ope-
ra lui, deloc vastă, nu s-a bucurat îndeajuns 
de prestigiul pe care l-ar merita. Încet-încet a 
fost pus la index de istoriile literare contem-
porane. Păcat. Greu păcat. Și de neiertat.

Primarul Scoarței, Ion-Grigore Stamatoiu, 
este iubit de populația pe care cu vrednicie o 
păstorește, cu generozitate, cu atenție la de-
talii, aparent mărunte, dar care-l mențin în 
simpatia tuturor locuitorilor acestor așezări, 
care știe să-și cinstească eroii, strămoșii, in-
telectualii și politicienii veacului trecut și ai 
veacului de dinainte despre care va fi vorba în 
episodul următor. (va urma)

Un reportaj 
de ION POPESCU-BRĂDICENI,
Scriitor, doctor în filologie
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Gorjeanul Dan Vasilică 
ar putea părăsi echipa FCU 
Craiova după patru ani. 

Preparatorul fizic este foar-
te apreciat de către Adrian Mi-
titelu, dar finanțatorul trupei 
doljene susține că cel dintâi 
este dorit la alte formații. 

În plus, Vasilică a fost de-
ranjat după ce s-a speculat 
că este ,,informatorul” patro-
nului din vestiar și ar fi făcut 
mai mulți antrenori să plece, 
lucru pe care l-a negat, re-
cent, în presa centrală.

„Vasilică mai are câteva 
luni de contract și nu știu dacă 
mai pot să-l țin, pentru că are 
foarte multe oferte. Vor vedea 
suporterii cine e Vasilică peste 
câteva luni, când va lucra la 
alt club. 

Sunt convins că atunci când 
va rămâne liber, va primi ofer-
te foarte, foarte mari, pentru 
că e cel mai bun meseriaș din 
domeniu. Pe el îl judecă Pelu-
za Sud, ‘Gogoașă’  îi analizea-
ză munca și îl etichetează. 

În schimb, Marius Croitoru 
era zeu pentru ei. Sunt 
consternat de jignirile aduse 
lui Dan Vasilică. Ca să vedeți 
cum e viața... Marius Croitoru 
a fost ridicat în slăvi, aplaudat 

Vasilică ar putea pleca de la FCU: Va primi oferte foarte mari
și iubit de peluză, dar el a 
avut echipa pe mână, el a ad-
ministrat-o. Și totuși, vedeți, 
că după două săptămâni de 
antrenament cu Vasilică, echi-
pa începe să-și revină. Iar cel 
care a contribuit la revenirea 
echipei este înjurat, jignit!”, 
a spus Mititelu după meciul 
dintre FCU Craiova și Farul, 
pierdut de olteni cu 1-2.

,,Patronul Adrian Mititelu 

poate să spună de ce are în-
credere în mine, în calitățile 
mele de preparator. Eu cred 
că vorbim pe rezultate. Am 
promovat la pas din Liga 3, 
apoi promovare succesivă din 
Liga 2 în Liga 1, cred că am 
contribuit și eu cumva. Acum 
încerc să-mi fac treaba cât mai 
bine. Nu vreau să mă laud eu, 
dar dacă eu nu mă laud, văd 
că mă critică alții. Nu țin 

cu dinții de post. Dacă viitorul 
antrenor spune că vine cu sta-
ff-ul lui și nu dorește să cola-
boreze cu mine îi strâng mâna 
și îl felicit. 

Pe Băsescu dacă l-au eti-
chetat ca informator au venit 
cu niște bilețele, cu niște dosa-
re, cu ceva concret. Și instanța 
a hotărât că a fost informator. 

Despre mine, doar bârfe. 

Contractul meu se termină cu-
rând, nu mai am mult. Să nu-
și facă probleme cei care mă 
vorbesc”, a declarat Vasilică 
în Gazeta Sporturilor.

Până să ajungă la FCU, 
Dan Vasilică a mai activat ca 
preparator fizic la Csikszereda 
și la FC Argeș.
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Viitorul Târgu Jiu a 
reușit un succes 
spectaculos și foar-

te necesar împotriva lideru-
lui din liga secundă, Steaua 
București. Gazdele s-au im-
pus, meritat, cu 4-3, după un 
deznodământ greu de antici-
pat. Golgheterul militarilor, 
Bogdan Chipirliu, a lovit de 
două ori până în pauza (11, 
44-penalty), dar, înainte de 
a se intra la cabine, Adrian 
Stoian a redus din handicap 
după o lovitură de colț (45). 
Gorjenii s-au prezentat mult 
mai bine la revenirea pe te-
ren și au exercitat o presiune 
constantă la poarta lui Din-
că.  Dominarea s-a concreti-
zat prin trei reușite după faze 
bine lucrate. Claudiu Dragu 
(50), Gabriel Dodoi (72) și 
Alexandru Dulca (84) și-au 
trecut în cont golurile ce pă-
reau că vor oferi amfitrionilor 
un final liniștit de meci. I-a 

În sfârșit le-a ieșit! Viitorul a dat cu un gol În sfârșit le-a ieșit! Viitorul a dat cu un gol 
mai mult ca adversarulmai mult ca adversarul

Viitorul Târgu Jiu – Steaua București: 4-3 (1-2)

Viitorul: Krupenschi - Dănescu (‘75 Chelariu) ,Stoian, 
Rogac, Băican - Țegle, Brînzan (‘68 Mitrică) , Toma (‘85 
Godja) , Răsdan - Dodoi (‘85 Paulian Banu) , Claudiu Dragu 
(‘75 Alexandru Dulca). Antrenor: Florin Stîngă. 

Steaua: Dincă - Drăghici, Adrian Ilie, Sabău, Corbu (‘78 
Buștea) - Adrian Popa, Balgiu (‘54 Mihăescu) , Ștefan Pacionel 
(‘54 Enceanu), Sima (‘64 Darius Oroian) - Chunchukov (‘78 
Atanas Trică), Chipirliu. Antrenor: Daniel Oprița.

contrazis Atanas Trică-Balaci 
(88), care a marcat pentru 
prima oară în acest sezon. A 
fost însă singura sclipire tar-
divă a bucureștenilor, care au 
cedat la Târgu-Jiu după opt 
partide fără eșec. În schimb, 
Viitorul a câștigat după o se-
cetă de patru etape.

Fără îndoială, la finalul jo-
cului, stările de spirit au fost 
total diferite în cele două tabe-
re. Florin Stîngă și-a felicitat 
jucătorii pentru succes, deși 
greșelile din defensivă persis-
tă, în timp ce Daniel Oprița a 
blamat lipsa de concetrație a 
fotbaliștilor săi. 

,,A fost un meci frumos pen-
tru spectatori, dar greu pentru 
noi ca antrenori. A fost o vic-
torie a suferinței, care a venit 
după o lună de zile în care am 
muncit. Echipa a practicat un 
joc bun, chiar dacă am pierdut 
meciurile, iar asta mi-a dat în-
credere. Cred, în continuare, 

că putem face rezultate bune, 
chiar dacă în ultima perioa-
dă nu am arătat acest lucru. 
Din păcate am primit goluri pe 
care puteam să le evităm dacă 
eram puțin mai atenți. Am luat 
și astăzi două goluri din faze 
fixe, dar, una peste alta, e im-
portant că am câștigat și sper 
ca această victorie să le dea, 
în continuare, jucătorilor mo-
ral, încredere și plăcerea de a 
juca fotbal. 

Le-am spus înainte de meci 
că nu mai accept scuze, că to-
tul stă în puterea noastră și 
că dacă ne dorim să ieșim de 
aici, numai prin atitudine și 
concentrare putem face acest 
lucru”, a spus Stîngă. 

,,Trebuie să accept realita-
tea, asta e! Am pierdut un meci 
pe care l-am avut în mână, dar 
nimic nu anunța ce s-a întâm-
plat. Când nu respecți fotba-
lul și nu tratezi așa cum tre-

buie până la final, pățești ce 
am pățit noi azi. Le-am spus 
să conștientizeze și ei ceea ce 
au făcut azi. Unii dintre ei și-
au bătut joc de munca altora, 
pentru că alții și-au făcut trea-
ba. 

La 2-0, au început să mear-
gă pe teren, li s-a urcat la cap. 
Relaxare, clar, la pauză le-am 
și zis să intre bine, pentru că 
Pandurii a marcat gol înainte 
de pauză, are moral, încrede-
re și va veni peste noi. A in-
trat mingea în poarta noastră, 

după niște cadouri pe care le 
faci numai când nu ești con-
centrat. Analizăm, vedem 
unde am greșit. Nu îmi găsesc 
cuvintele, sunt foarte supărat, 
nu trebuia să pierdem. Trebu-
ie să le fie rușine jucătorilor!”, 
a declarat Oprița. În runda 
următoare, Viitorul Târgu 
Jiu se deplasează la Gloria 
Buzău. Steaua a rămas lider 
în liga secundă după remiza 
dintre Unirea Dej și Concordia 
Chiajna.
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Atletele gorjence Ali-
na Eremia, Andreea 
Chivoiu și Mihaela 

Cepoi au terminat pe podium 
în finala pe echipe a Campi-
onatului Național de Cros. 
Competiția s-a desfășurat, 
în weekend, la Botoșani, iar 
sportivele noastre au cucerit 
medaliile de bronz. 

Cursa de 8.000 m pe echi-
pe a fost adjudecată de CSM 
Vaslui, iar pe locul 2 a venit 
echipa CSU Poli Timişoara. 

Cele trei fete sunt pregăti-
te de antrenorii Ionuț Dragoș 
Bură și Ion Bură și reprezintă 
cluburile CS Pandurii și CSM 
Târgu Jiu.

,,A fost un traseu frumos 
de alergat. Am încercat să scot 
un timp cât mai bun, pentru o 
clasare pe podium cu echipa. 

Am reuşit să ne clasăm 
pe locul 3. Acum urmează să 
mă antrenez pentru următorul 
concurs, ultimul din acest an, 
care se va desfășura la Bra-
şov”, a declarat Alina Eremia

,,Traseul a fost organizat 
bine, vremea a ținut cu noi. 
Chiar dacă a fost o cursa des-
tul de scurtă, având în vede-
re ce am alergat până acum, 
m-am simțit bine și mă bucur 
pentru acest rezultat”, a pre-
cizat Andreea Chivoiu.

,,Prezența mereu pe podi-
um la probe diferite demon-
strează buna pregătire atleti-
că și, pentru viitor, realizarea 
de performanțe internaționale 

Bronz la Botoșani pentru Bronz la Botoșani pentru 
atletele din Gorjatletele din Gorj

la competiții importante. De 
remarcat că două dintre fete, 
Andreea și Mihaela, deși fac 
parte din categoria Tineret, au 
alcătuit echipa de senioare îm-
preună cu Alina și au dovedit 
că pot fi  sportive de mare va-

loare”, a apreciat antrenorul 
emerit Ion Bură, cel care re-
cent a fost desemnat, pentru 
performanțele sale, Gorjeanul 
anului 2021”.
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Un sfert nu a 
fost sufi cient

CSM Târgu Jiu a înregistrat a patra înfrângere consecutivă 
în Liga Națională de Baschet Masculin. La debutul lui Porter 
Troupe ca antrenor principal, echipa vizitatoare a cedat, la 
mare luptă, confruntarea de la CSM Ploiești, scor 92-86. 

Alb-albaștrii au câștigat la 10 puncte ultima perioadă de 
joc, s-au apropiat la 3 puncte în ultimul minut, dar prahovenii 
și-au salvat pielea după aruncarea lui Funderburk din afara 
semicercului. 

Deși oaspeții au ,,ars” aproape 16 puncte pentru a reveni 
în partidă, începutul foarte slab de meci s-a dovedit decisiv. Pe 
sferturi, scorul a fost 33-21, 21-20, 22-19, 16-26. Xavier Can-
nefax a fost cel mai bun marcator al grupării gorjene, cu 25 de 
puncte. L-a secondat Shamiel Stevenson cu 19 puncte. Pe de 
altă parte, Porter Troupe și-a acordat aproape 22 de minute pe 
parchet, timp în care a izbutit 10 puncte. 

Dintre gorjeni, au evoluat Camil Berculescu (16:42) Alex 
Berca (11:25) și Octavian Ilie (5:34). Primul a reușit 5 puncte 
și 2 pase decisive. 

Dylan Frye a terminat confruntarea cu 5 puncte, Andriy 
Agafonov și Michael Creamer, cu câte 8, iar Bogdan Penciu și 
Andrei Gheorghe cu câte 3.

În etapa următoare, CSM Târgu Jiu se depasează pe tere-
nul campioanei U-BT Cluj Napoca.
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