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Copii cu gripă internați la Copii cu gripă internați la 
Spitalul JudețeanSpitalul Județean

Peste 40 de copii diagnosticați cu 
afecțiuni respiratorii au fost internați, 
în primele zece zile din acest an, în 
Secția Pediatrie a Spitalului Județean 

de Urgență din Târgu-
Jiu. Au apărut și pri-
mele cazuri de gripă. 
Cei mai afectați sunt 
micuții cu vârste până 
în 6 ani. Pentru a fi 
evitată aglomerarea 

Camerei de Gardă 
Pediatrie, con-
ducerea spita-
lului a decis 
în f i in ța rea 
celei de a 
doua ture 
în Cabine-
tul Pediatrie 
din Policli-
nica Târgu-
Jiu.

Membrii CS și ai Membrii CS și ai 
Directoratului CEO Directoratului CEO 

și-au dat BONUSURI și-au dat BONUSURI 
NESIMȚITE! NESIMȚITE! 

Microbuzul școlar din Vladimir, pe butuci! Microbuzul școlar din Vladimir, pe butuci! 
Autoritatea locală a apelat la un privat neautorizat Autoritatea locală a apelat la un privat neautorizat 
pentru transportarea elevilor la școalăpentru transportarea elevilor la școală

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!
0, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Tensiuni majore în Coaliție!?
Motto: „Când cărțile se vând 

greu, oamenii se vând ușor, iar 
țara se dă pe degeaba.”

           Tudor Mușatescu

Îmi notasem un alt afo-
rism, de fapt un proverb 
chinezesc, spre a-l folosi 

drept motto: „Sărăcia, modestia, 
tristețea și durerea sunt de mare 
ajutor în obținerea marilor succe-
se.” Și el se justifica aflând, luni 
seară, o analiză a agenției Reuter 
despre România. În care se spu-
nea că, și în anul 2022, țara noas-
tră a avut o creștyere economică. 
Nu foarte mare, ci probabil în jur 
de 4%. Și în Bugetul pe anul în 
curs, adică 2023, se preconizea-
ză încă o creștere economică ceva 
mai mică. 

REUTERS, VEȘTI BUNE 
PENTRU ROMÂNIA! Cei de la 
agenția Reuters susțin că Româ-
nia va ajunge și chiar va depăși 
țări vecine, din punct de vedere  
economic. Și că, astfel, România 
va deveni un pol de dezvoltare în 
rândul țărilor din centrul și Estul 
Europei, apropiindu-se de mode-
lul pe care-l reprezintă Polonia.

Evident, ideile din motto-ul 
ales de mine ar merita o dezbate-
re mai amplă. 

Ca să dau numai un singur 
exemplu, chiar în ziua în care 
Austria ne închidea ușa în nas 
la încercarea – nepregătită din 
punct de vedere diplomatic și al 
politicii externe a României, de 
care răspund președintele Klaus 
Iohannis și ministrul de Externe 
Bogdan Aurescu – chiar în Gorj, 
Complexul Energetic Oltenia 
semna un act cu firma austria-
că OMV Petrom, total defavorabil 

A FOST ŞI ESTE 
VREMEA LOR
Din scumpul jilţ în care stau,
Destui aleşi, stârnind mirarea,
În mintea lor, atât cât au,
E-un singur gând: acumularea.

O lume-ntreagă se cruceşte,
Îşi face semne, dă din coate,
Că, verbul zilei, nu-i „ciupeşte”,
Ci… fură! Fură cât se poate!

Te umflă râsul, uneori,
Ba poţi rămâne fără glas,
Când, zilnic, hoţii fac furori,
Şi-i râd justiţiei în nas !

Cât timp e-n vogă fenomenul,
Pe hoţi îi poţi vedea plângând,
Sau râd de-i doare abdomenul,
Când sunt şi juzii prinşi furând !

Oricât de mult ai căuta,
Pentru miloşii noşti ciocoi,
Mai sigur pentru a fura,
Nu-i nicăieri cum e la noi !

Atâţi experţi în astă artă,
Formaţi în ţara românească,
Migrează pe a lumii hartă,
Ca şi pe alţii să-i şcolească !

GEO FILIŞ

României. CEO vine cu banii, în 
proporție de 70%, cu terenul pe 
care se va dezvolta un parc foto-
voltaic, OMV Petrom cu mai ni-
mic dar va avea același porofit, de 
50%, ca și partea română, adică 
CEO!

NATO, ACORD CU UNIUNEA 
EUROPEANĂ. Marți, s-a semnat 
un tratat între NATO, reprezen-
tată de Secretraul general Jens 
Stoltenberg, de către Ursula von 
der Leyen, președintele Comisi-
ei Europene și de către Charles 
Michels, președintele Consiliului 
European, în contextul conflictu-
lui provocat de Rusia în Ucraina.

În toată această vreme, România 
are de luptat cu scumpiri, rate marite 
pentru cei care și-au luat credite în 
lei cu dobândă variabilă, cu epidemie 
de viroze combinate cu noua formă 
de Coronavirus. Ceea ce nu este toc-
mai ușor, ci de-0a dreeptul extrem de 
greu.

Tot marți, ziua cu cele trei ceasuri 
negre, a avut loc și prima ședință din 
acest nou an a Coaliției de guverna-
re. Exact în anul în care va avea loc 
rotativa prim-miniștrilor în luna mai. 
Actualul premier, Nicolae Ciucă, va 
trebui să-și dea demisia, conform 
acordului semnat la crearea Coaliției, 
și va veni ca prim-ministru Marcel 
Ciolacu, președintele Partidului Soci-
al Democrat.

Mai sunt patru luni până atunci, 
dar social-democrații vor trebui să 
renunțe la portofoliile de la Finanțe și 
Transporturi, deși PSD nu vrea acest 
lucru, iar cei din pretinsul Partid 
Național Liberal să predea Justiția și 
Ministerul Investițiilor și Fondurilor 
Europene, deținut de Marcel Boloș, 
care-i foarte apreciat inclusiv de lide-
rul PSD, Marcel Ciolacu.

ȘEDINȚA COALIȚIEI, TENSIO-
NATĂ? Aceste ar fi suficiente moti-
ve ca ședința să fi fost tensionată, 
deși nici nu știm dacă acest subiect 
s-a dezbătut. Mai sigur, s-a discu-
tat depre un proiect de lege privind 
interzicerea exportului animalelor 
vii, propus de Partidul Național Li-
beral, dar cu care social-democrații 
nu sunt de acord.

NEVOIA DE STABILITATE. De-o 
fi una, de-o fi alta vom afla abia 
spre seara zilei de marți. Un singur 
lucru este sigur: în crizele multiple 
pe care le traversează România, la 
care se adaugă și războiul la granițe, 
țara noastră are nevoie de stabilita-
te guvernamentală. O stabilitate pe 
care și PSD și PNL și-o doresc. Cât 
privește rotativa prim-miniștrilor, 
stabilită pentru luna mai, conform 
acordului, doar Preș. Klaus Werner 
Iohannis s-ar putea să nu-l agreeze 
pe Marcel Ciolacu.

Deocamdată, nimic nu este sigur 
și rămâne de văzut ce se va petrece 
în următoarele luni și, mai ales, în 
luna mai!

ION PREDOȘANU
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Poem fără ţintă
nu pot să fiu frumoasă în fiecare zi
când te gândeşti la mine
nici măcar poetă nu pot să fiu
îmbrăcată în cuvinte
să apar
din senin
la uşa ta
nu
nu pot să fiu ceea ce ar trebui să fiu
o femeie care intră şi iese din mintea 
ta
ca dintr-o casă de amanet
unde a lăsat o parte din suflet

nu 
nu-mi cere să fiu frumoasă în fiecare 
zi
nu-mi cere să pun într-o parte mi-
nutele
când te iubesc mai mult
şi să apar 
aşa din senin
cu ochii plini de neînţelegere
în faţa ta

nu-mi cere nimic
mai bine dă-mi înapoi
ce mi se cuvine
dacă ai suflet
sufletul meu

ANY DRĂGOIANU, 
Țânțăreni, județul Gorj
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Situație ingrată în comuna Vladimir, după ce al doilea 
microbuz școlar s-a defectat în luna decembrie și nu a 
fost reparat, ci abandonat la poarta unui mecanic auto 
din localitate. Luni, elevii nu au putut fi transportați și 
cu acest microbuzul școlar la unitățile de învățământ 
din comună, pentru că mașina în cauză, nici în prezent 
nu a ajuns să fie verificată într-un service specializat. 
Viceprimarul interimar al comunei, informat din scurt 
de situația microbuzului, a apelat la un privat pentru 
a duce toți elevii la școală. În ciuda situației de com-
promis, microbuzul, cu nouă locuri pentru transportul 
școlarilor și preșcolarilor navetiștim nu este pretabil 
pentru acest gen de transport. Inspectoratul Școlar 
Gorj, informat ieri de situație, a intervenit și a cerut re-
gândirea schemei de transport a elevilor din Vladimir. 

Microbuzul școlar din Vladimir, pe butuci! 
Autoritatea locală a apelat la un privat neautorizat 
pentru transportarea elevilor la școală

Într-o reclamație trans-
misă Gorjeanul se pre-
cizează că vina pentru 

situația în cauză i-ar aparține 
șoferului de pe microbuzul 
școlar, Vijulan Gabriel. Asta, 
deoarece șoferul respectiv știa 
încă de luna trecută că mi-
crobuzul s-a defectat. El și-a 
anunțat superiorul, aflat pe 
picior de plecare din primărie, 
că microbuzul este defect dar 
a preferat să facă prezența 
la munca, și aia sporadic, în 
loc să anunțe și înlocuitorul 
edilului că elevii vor reveni la 
școală iar un singur mijloc de 
transport nu poate face toate 
cursele.  

Microbuzul abandonat în 
Vladimir! 

Deși este rudă cu vicepri-
marul actual, șoferul Vijulan 
Gabriel, a preferat să parche-
ze microbuzul la poarta unui 
mecanic din comună și să îl 
lase acolo. De altfel, și în pre-
zent, mijlocul de transport se 
află în același loc, în timp ce 
timp de aproape o lună șoferul 
a fost pontat la serviciu fără 
să aibă obiectul muncii. 

,,Șoferul nu a stat opt ore 
la muncă în zilele respective. 

Pleca la vânătoare dar era 
pontat", se arată în sesizarea 
ajunsă la Gorjeanul. Profi-
tând de situația din primă-
rie, cu fostul primar demis, 
șoferul s-a culcat pe o ure-
che, conștient că situația nu 
se va rezolva prea repede iar 
el poate șoma liniștit. Pentru 
că școala a început însă luni, 
viceprimarul Vijulan a trebuit 
să găsească o soluție rapidă 
pentru transportul elevilor și 
a apelat la microbuzul celui-
lalt șofer al primăriei. De pe 9 
ianuarie, șoferul Vijulan con-
duce acest microbuz privat 
până la o dată necunoscută, 
deși mijlocul de transport 
este autorizat pentru trans-
port persoane și nu pentru 
transport copii.

Viceprimarul cu atribuții 
de primar: Eu am plătit din 
buzunar combustibilul!

Marius Vijulan, viceprima-
rul cu atribuții de primar din 
Vladimir, a explicat situația, 
subliniind că el nu a aflat 
că microbuzul școlar respec-
tiv este defect, cu puțin timp 
înainte de revenirea elevilor 
la școală, din vacanță. ,,Al 

doilea microbuz școlar din 
Vladimir, adevărat, este de-
fect din 6 decembrie de când 
localitatea îl avea primar pe 
Ianăși. Eu am preluat pe 14 
decembrie primaria și nu am 
știut situația, adică faptul că 
microbuzul este defect, elevii 
fiind și vacanță. Am aflat cu 
o zi înainte de a reveni elevii 
din vacanță. Am găsit rapid 
o soluție, apelând la un sala-
riat care are un microbuz de 
transport persoane. Nu am 
făcut contract iar motorina o 
plătesc din buzunarul meu. De 
două zile, pentru transportul 
elevilor avem două microbu-
ze, cel școlar și cel privat. Altă 
soluție nu am avut. Vom duce 
pe platformă microbuzul de-

fect la un service specializat, 
cu speranța sa fie reparat cât 
mai repede. 

Dacă avem alte soluții vom 
apela și la acestea”, a decla-
rat viceprimarul cu atribuții 
de primar, Marius Vijulan. 

Marcela Mrejeru: Se 
modifi că programul elevilor!

În cauză a intervenit și in-
spectorul școlar general Mar-
cela Mrejeru. Șefa IȘJ Gorj a  
menționat că situația trebuie 
clarificată dar este bine că nu 
au avut de suferit școlarii. 

,,Elevii au ajuns în 
siguranță, și luni și marți, la 
unitățile de învățământ din 

Vladimir. De miercuri, cei din 
autoritatea locală și conduce-
rea școlii vor regândi situația, 
se va modifica programul ele-
vilor ca microbuzul funcțional 
să facă mai multe curse pentru 
a aduce toți elevii la cursuri. 

Vrem ca transportul sa 
fie legal și mă bucur că nu 
s-a ajuns la oprirea micro-
buzului privat în trafic și la 
sancționarea proprietarului și 
a primăriei. 

Se va reveni la programul 
normal de școală, decalat cu 
câteva minute, după ce micro-
buzul școlar defect se va repa-
ra", a declarat Marcela Mreje-
ru, inspector școlar general al 
IȘJ Gorj.

A.STOICA

Spitalul Județean de Urgență din 
Târgu-Jiu are doi medici alergologi. 
De la începutul acestei săptămâni, 
în Ambulatoriul Integrat al spitalului 
funcționează a doua tură la Cabinetul 
de Alergologie (tura I - 07:00 – 14:00 
și tura a II-a - 14:00 – 21:00). 

Cele două ture sunt asigurate de 
doctorițele Simona Coleașă și Simona 
Țîrcă, ultima revenind la serviciu la 
începutul acestei săptămâni din con-
cediul de creștere copil.

„Dr. Simona Maria Țîrcă este me-
dic specialist alergolog, absolventă a 
Universității de Medicină și Farmacie 
„Victor Babeș” din Timișoara, promoția 
2006-2012, rezidențiatul făcându-l în 
Capitală. 

În anul 2017 s-a angajat la princi-

Doi medici alergologi la spitalul din Târgu-Jiu
pal unitate medicală din județul Gorj, 
fiind un specialist apreciat de pacienții 
săi”, anunță spitalul.

La cabinetul de Alergologie din ca-
drul Ambulatoriului SJU Târgu-Jiu 
se prezintă zilnic pacienți cu diverse 
afecțiuni: astm bronșic alergic, rinite 
alergice, urticarii, alergii alimentare, 
dermatite de contact, dermatite ato-
pice. 

Adresabilitatea la cabinetul de 
alergologie este destul de mare, fiind 
binevenită cea de-a doua tură. 

Pacienții se pot programa pentru 
un consult, de luni până vineri, în in-
tervalul orar mai sus amintit, în baza 
unei trimiteri de la medicul de familie 
sau contracost. 

I.I.
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În aceste zile se împli-
nesc trei ani de când 
omul, familistul, speci-

alistul, veteranul de război, 
prietenul și scriitorul, Ge-
neral locotenent Constantin 
Ispas a părăsit această lume 
și a luat calea îngerilor.

Astfel, am apreciat că este 
un moment  potrivit pen-
tru de a ne reaminti de per-
sonalitatea celui care a fost 
Gral(r) Constantin Ispas, una 
dintre cele mai proeminente 
personalități militare pe care 
le-a dat Gorjul de-a lungul 
anilor și care a slujit nația 
română cu devotament, pa-
triotism și la cele mai înalte 
virtuți, 

În acest context dorim 
să scriem și să reluăm câ-
teva rânduri, așternute în 
timp, pentru a rememora cu 
pioșenie fapte, acțiuni, preo-
cupări, munca și rezultatele 
muncii de-o viață ale respec-
tabilului General locotenent 
Constantin Ispas.

Domnul general Constan-
tin Ispas s-a născut la 23 
august 1925 în Turcinești, 
județul Gorj.  într-o familie de 
oameni harnici și truditori ai 
pământului, unde are o copi-
lărie grea, în care a cunoscut, 
așa cum afirmă și domina sa 
,,necazul și sărăcia, durerea 
și rareori bucuria”.

În viață a trudit din greu, 
dar învățat din familie cu 
munca, cinstea și onoarea a 
reușit în viață să depășească 
numeroase momente extrem 
de dificile.

Primele clase primare le 
urmează în satul său na-
tal, dar greutățile familiei îl 
determină ca la vârsta co-
pilăriei, fiind cel mai mare 
dintre cei 5 copii ai familiei, 
să meargă argat la un să-
tean înstărit. Fiind un copil 
harnic, inteligent și price-
put i s-a dus repede vestea 
în sat, iar la acei ani are un 
mare noroc. O întâmplare 
providențială ce s-a petrecut 
pe data de 15 august 1938 
avea să-i schimbe cursul și 
traiectoria vieții. De Sfânta 
Mărie Mare, la poarta casei 
familiei oprește o trăsură 
cu un ofițer chipeș îmbră-
cat, fost bun prieten de co-
pilărie cu tatăl său, Trai-
an Diaconescu, care îi cere 
copilul cel ,,oacheș” să-l ia 
cu el la București și să se 
îngrijească de viitorul său. 
Cu lacrimi în ochi familia 
l-a dat, în cele din urmă, 
pe Constantin care în câte-
va zile ajunge la București. 
Aici protectorul său Traian 
Dumitrescu îl duce la Regi-
mentul de Gardă ,,Mihai Vi-
teazul” din București unde 
este încadrat copil de trupă. 
Copilul Constantin Ispas se 
acomodează repede cu viața 
din armată și în paralel cu 
școala. Apoi este admis la 
Academia Regală de Mu-
zică și Artă Dramatică – și 
începe o carieră muzicală 
promițătoare în cadrul ar-
matei, ca trompetist. Carie-

In Memoriam. Trei ani fără General locotenent 
(r.) Constantin Ispas (23.08.1925 - 14.01.2020)

ra i-a fost întreruptă brusc 
după ce în timpul cutremu-
rului din 1940 a fost prins 
sub dărâmături de unde a 
fost scos după două ore cu 
dantura făcută praf.

Rămâne copil de trupă și 
asistă la evenimentele premer-
gătoare și apoi la declanșarea 
celui de-al doilea război mon-
dial. În iunie 1941 pleacă pe 
frontul de est, fiind încadrat 
în Regimentul de Gardă 6 Mi-
hai Viteazul – Compania de 
Cercetare. În primăvara anu-
lui 1944, la împlinirea vârstei 
de 19 ani și la cererea sa, este 
admis ca voluntar în arma-
ta română, iar în iulie 1944 
este grav rănit și depistat ca 
fiind bolnav și de TBC, ceea 
ce face ca tânărul Constantin 
Ispas să fie reformat și lăsat 
la vatră. 

În 1948, ca prin minu-
ne,  este complet vindecat și 
încorporat din nou pentru 
completarea stagiului mili-
tar. Ajunge la Regimentul 5 
Artilerie Grea Brașov de unde 
este selectat pentru Școala de 
subofițeri politici din Breaza. 
Este șef de promoție și avan-
sat la gradul de locotenent și 
repartizat la Marele Stat Ma-
jor – unde se specializează în 
probleme de mobilizare.

În 1953 este admis la 
Academia Militară – Facul-
tatea de arme întrunite,  iar 
la absolvire în anul 1956,  pe 
baza rezultatelor sale foar-
te bune obținute pe parcur-
sul celor 3 ani de studii este 
selecționat și oprit în calita-
te de cadru didactic. Ocupă 
pe rând funcțiile de lector, 
conferențiar și apoi pe cea de 
profesor.

În anul 1966 este mu-
tat din nou la marele Stat 
Major al Armatei și i se 
încredințează responsabilități 
speciale cu automatizarea în 
cadrul Secției de Cercetări 
Științifice unde se ocupă de 
organizarea acesteia și de 
stabilirea obiectivelor pentru 
următorii ani. Era perioada în 
care se punea accentul pe de-
finirea și crearea sistemului 
informatic al armatei, pe baza 
noilor tehnologii ale momen-
tului.  În aceste circumstanțe 
Constantin Ispas urmează 
cursuri post academice de ci-
bernetică și de management.

Predă în continuare la 
Academia Militară în cadrul 
Catedrei de Automatizarea 
Conducerii Trupelor, unde 
împreună cu un colectiv de 
specialiști elaborează prima 
lucrare destinată pregătirii 
cadrelor militare în domeniul 
științei conducerii intitulată 
,,Probleme ale Științei Condu-
cerii cu aplicații în domeniul 
militar”, urmată de o alta apă-
rută în cursul anului 1974 – 
în același domeniu.

După anul 1980 i s-a ofe-
rit posibilitatea de a conti-
nua activitatea la Moscova 
sau la Târgu-Jiu și alege să 
se întoarcă spre locurile na-
tale. Vine la Târgu-Jiu unde 
îndeplinește funcția de Co-

mandant al Centrului Militar 
Gorj, până în anul 1986 când 
se pensionează.

Se retrage la Turcinești, 
dar după evenimentele din 
1989, locuitorii comunei l-au 
dorit și l-au votat primar al 
localității, unde a activat cu 
mare pricepere și unde a lu-
crat fără a fi remunerat.

Dar Domnul general se 
simțea încă în putere și decide 
să se dedice unei cauze nobi-
le în folosul  camarazilor săi. 
Astfel din anul 1990 se dedică 
cu tot sufletul veteranilor de 
război, fiind  ales președintele 
Filialei Gorj a Asociației Ve-
teranilor de Război, calitate 
pe care a deținut-o până la 
sfârșitul său pământean, la 
14 ianuarie 2020. În această 
calitate, a militat şi a depus 
eforturi considerabile pentru 
punerea la punct a evidenței 
veteranilor şi văduvelor de 
război,  precum și pentru 
acordarea drepturilor aces-
tora conform legislației în vi-
goare. 

Totodată s-a străduit și 
a reușit să asigure editarea 
periodică şi la nivel calitativ 
deosebit a revistei „Onoare și 
jertfă”. 

D-l G-ral locotenent (r.) 
Constantin Ispas s-a dove-
dit a fi și un redutabil om de 
știință și cercetător în dome-
niul militar, sub semnătura 
sa apărând 11 titluri de cărți 
de specialitate și de cercetare 
istorică, apreciate atunci dar 
și acum pentru calitatea și 
rigoarea științifică cu care au 
fost redactate.

Despre munca de redutabil 
istoric a Domnului General, 
grăitoare sunt cuvintele aca-
demicianului Florin Constan-
tiniu, care afirmă că este ,,un 
împătimit al istoriei, dar și un 
împătimit de plaiurile gorjene 
și de oamenii minunați care le 
locuiesc. Din această dragoste 
întreită – de pământ, de om și 
de istorie – a răsărit acest mi-
nunat florilegiu de biografii ale 
gorjenilor care și-au dedicat 
viața slujirii Patriei (n.a. – este 
vorba de volumele din seria 
”Nemuritorii”).  De asemenea 
Prof. dr. Gheorghe Gorun 
afirmă despre scrierea isto-
rică a D-lui g-ral Constantin 
Ispas că  acesta scrie ,,o isto-
rie specială, un alt fel de isto-
rie decât cea cu care suntem 
obișnuiți. O istorie aflată, ade-
sea, în conflict cu cea oficială”, 
iar Conf. univ. dr. Gheorghe 
Nicolescu de la Centrul de 
Studii și Păstrarea Arhivelor 
Militare Pitești, afirmă faptul 
că a ,,fost impresionat de te-
nacitatea și vioiciunea minții 
sale, de deosebită probitate 
profesională, de dragostea de 
neam și de țară afirmată fără 
ostentație”.  Cuvinte frumoa-
se de recunoaștere a muncii 
și a valorii unui om.

Subscriu întru totul 
afirmațiilor de mai sus și com-
pletez faptul că Domnul gene-
ral Constantin Ispas a fost o 
personalitate a domeniului 
său, un militar adevărat și un 

om de știință de excepție care 
merită să primească toată 
considerația noastră.

Am încercat să sintetizez 
în acest material doar câteva 
aspecte din activitatea impre-
sionantă și viața Domnului 
General, cu scuzele de rigoare 
pentru eventualele lipsuri.

Personal l-am văzut pe 
Domnul general în cadrul 
unor evenimente publice 
pe perioada când a îndepli-
nit funcția de Comandant al 
Centrului Militar Gorj și care 
mi-a creat atunci imaginea 
unui om puternic, sigur pe 
sine, ordonat și foarte ferm. 
L-am revăzut ulterior după 
1990, fiind nelipsit la eveni-
mentele comemorative și evo-
catoare ale istoriei neamului 
românesc. Vitalitatea sa, ide-
ile sale, dorința de a oferi mai 
mult pentru semenii săi, ca-
maraderia, patosul și capaci-
tatea de a aduce și alți oameni 
care să se alăture eforturilor 
sale m-au impresionat.

L-am cunoscut mai mult 
pe Domnul General în ul-
timul deceniu al vieții sale, 
când preocupările noastre 
comune  în ale scrisului ne-
au apropiat.  Eforturile Dom-
niei Sale s-au canalizat foar-
te mult spre a scrie și a lăsa 
moștenire o operă de invidi-
at despre eroii neamului, în 
general, dar mai ales despre 
eroii știuți și neștiuți din dife-
rite localități ale Gorjului.

Printre activitățile și 
calitățile Domnului General 
Constantin Ispas, remarc cu 
mare plăcere și pe aceea de 
foarte bun istoric militar cu 
viziune și aplecare spre fapte 
și evenimente așa cum le-a 
descoperit Domnia Sa în vas-
tele cercetări și documentări 
pe care le-a efectuat în ultimii 
25 de ani. M-a impresionat o 
discuție pe care am avut-o cu 
Domnia Sa  în cadrul căreia 
l-am întrebat despre surse-
le atâtor informații detaliate 
despre ostași, comandanți și 
faptele lor de arme pe care le 
avea și le publica. Din răs-
punsul primit am reținut,  în 

sinteză, faptul că dumnealui 
se deplasa frecvent la centre-
le armatei unde sunt arhivate 
documentele speciale plătind 
din banii săi șofer care să-l 
ducă până acolo și să-l aducă 
acasă, materiale xeroxate, de-
plasări la centrele de veterani 
de război din județ.

Aceste fapte impresionea-
ză prin mărinimia lor și prin 
dorința Domnului General 
de a aduce la lumină eroi ai 
neamului, veterani anonimi 
care mai trăiesc sărăcăcios în 
câte un sat uitat de Dumne-
zeu, dar cărora cărțile scrise 
pe cheltuiala proprie le dau 
viață și le readuc în memoria 
noastă a celor de azi ca eroi 
și fapte necunoscute, sau cu-
noscute în mod trunchiat.

Este de menționat și faptul 
că în anul Centenarului Marii 
Unirii, în cadrul ședinței fes-
tive a Consiliului Local din 
data de 21 mai 2018, D-l g-
ral Constantin Ispas a fost  
declarat Cetățean de Onoare 
al Municipiului Târgu Jiu, 
un gest onorabil care reflectă 
aprecierea comunității față de 
munca și viața unui general 
al armatei române.

Domnul general Constan-
tin Ispas a luat calea îngerilor 
în data de 14 ianuarie 2020.

În final doresc să reamin-
tesc faptul că D-l General 
Constantin Ispas a fost  mem-
bru  și al Asociației Cercetăto-
rilor și Autorilor de Carte Gor-
jeni ,”Al. Doru Șerban” Tg-Jiu 
în cadrul căreia s-a implicat 
în numeroase evenimente și 
ne-a arătat ce înseamnă cer-
cetarea istorică militară.

Personal îi păstrez o vie și 
trează amintire D-lui Gene-
ral, care mă animă și mă mo-
tivează să duc la bun sfârșit 
un proiect gândit împreună 
și rămas în lucrarea mea, 
pe care sper să-l finalizez în 
acest an.

Cu pios omagiu!
dr. VICTOR TROACĂ, 
Președinte  al Asociației 

Cercetătorilor și Autorilor 
de Carte Gorjeni ,,Al. Doru 
Șerban”
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Copii cu gripă internați la Spitalul JudețeanCopii cu gripă internați la Spitalul Județean

În acest an, la Camera de Gardă 
Pediatrie s-au prezentat 300 de 
copii cu diverse afecțiuni res-

piratorii, marea majoritate cu viroze 
respiratorii, dar și cu pneumonii și 
bronșiolite, și mai puțini cu afecțiuni 
digestive. 

În aceeași perioadă, 42 de copii au 
fost internați la Pediatrie. Marți, în 
secție se aflau internați 26 de copii: 
cinci copii diagnosticați cu gripă, 20 
cu afecțiuni respiratorii și un copil di-
agnosticat cu COVID-19.

„Cei mai mulți dintre pacienții 
internați au vârste cuprinse între câte-
va luni și 6 ani. La internare, toți copi-
ii sunt testați PCR pentru a afla dacă 

Peste 40 de copii diagnosticați cu afecțiuni respiratorii au fost 
internați, în primele zece zile din acest an, în Secția Pediatrie a Spi-
talului Județean de Urgență din Târgu-Jiu. Au apărut și primele cazuri 
de gripă. Cei mai afectați sunt micuții cu vârste până în 6 ani. Pentru 
a fi evitată aglomerarea Camerei de Gardă Pediatrie, conducerea spi-
talului a decis înființarea celei de a doua ture în Cabinetul Pediatrie 
din Policlinica Târgu-Jiu.
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sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2 și 
testați pentru a depista dacă au gripă. 
În medie, copiii au avut nevoie de cinci 
zile de internare în Secția Pediatrie 
pentru a se face bine”, a anunțat Mi-
haela Țicleanu, purtătorul de cuvânt 
al Spitalului Județean.

A doua tură la Pediatrie

Pentru a fi evitată aglomerarea Ca-
merei de Gardă Pediatrie, conducerea 
Spitalului Județean de Urgență Târ-
gu-Jiu a decis înființarea celei de-a 
doua ture în Cabinetul Pediatrie din 
Ambulatoriul Integrat. 

„Din data de 05.01.2023 
funcționează a doua tură în Policlini-
că. Astfel, părinții pot aduce micuții 
la consult, de luni până vineri, în in-
tervalul orar 07:00 – 14:00 și 14:00 – 
21:00, în baza unui bilet de trimitere 
de la medicul de familie și a certifi-
catului de naștere al copiilor”, a mai 
spus Mihaela Țicleanu. 

Medicii îi sfătuiesc pe părinți să 
evite zonele aglomerate, dar și con-
tactul cu persoanele bolnave (răcite) 
și, de asemenea, le recomandă să se 
adreseze și medicilor de familie sau 
celor din centrele de permanență 
înainte de a veni la Camera de gardă 
din spital. Luni au început din nou 
cursurile școlare, în condiții de aler-
tă epidemică de gripă, iar medicii se 
așteaptă la o creștere a cazurilor de 
infecții respiratorii.

Internați cu Covid

De asemenea, la Secția Boli 
Infecțioase sunt internați șase pacienți 
cu gripă (5 cazuri tip A și 1 caz tip B), 
dar și patru pacienți cu viroze și cinci 
cu COVID-19.

„Virusul gripal, dar și alte tipuri de 
virusuri se răspândesc cu ușurință 
în aerul pe care îl respirăm de la un 
simplu strănut sau tuse. Protejează-i 
pe cei din jur punând pliul cotului la 
gură sau strănutând, tușind într-un 
șervețel, după care igienizează-ți mâi-
nile”, transmit medicii.

În spațiile aglomerate sau neventi-
late este recomandată purtarea măștii 
medicale.

I.I.

Gorjenii, interesaţi să devină tehnicieni de turbine eolieneGorjenii, interesaţi să devină tehnicieni de turbine eoliene

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a apro-
bat, la finalul anului trecut, înregistrarea a trei noi 
ocupaţii care se referă la energia eoliană: tehnici-
an instalare turbine eoliene, tehnician mentenan-
ţă turbine eoliene şi tehnician inspecţii şi reparaţii 
pale de turbine eoliene. 

Introducerea acestor noi meserii a avut loc la 
propunerea RenewAcad - Academia de Consiliere 
şi Pregătire Profesională pentru Surse Regenerabile 
de Energie. 

În acest moment, RenewAcad are două centre de 
pregătire, în Constanţa şi Petroşani, şi se pregătește 
să deschidă un al treilea centru. 

„Din statistici reiese faptul că primele cinci jude-
ţe unde s-a arătat un interes major către speciali-
zarea în domeniile energiilor regenerabile sunt: Hu-
nedoara, Gorj, Caraș-Severin, Tulcea şi Constanța. 
Astfel, ca şi rezultat intermediar al proiectului care 
se va finaliza în septembrie 2023, putem spune ca 
avem peste 2.400 de persoane înscrise, din care 400 
pe lista de aşteptare suplimentară, înscrişi care au 

participat deja la partea de orientare şi consiliere in 
carieră 700 din maxim 700 finanţaţi prin proiect, 
580 de persoane care au finalizat deja cursurile de 
specializare din maxim 700 finanţaţi prin proiect. 
Totuși, peste 140 de participanți și-au găsit noi

locuri de muncă în industria regenerabilă in 
baza cursurilor absolvite și au obținut beneficii sa-
lariale suplimentare”, potrivit RenewAcad.

Salariile pornesc de la 4.000 de lei net pe lună. 
I.I.
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Pledoarie pentru cultura arbuștilor fructiferi în grădinile familiale (II)
14 - Merișorul – este o plantă înrudită cu afi-

nul, sub aceleași condiții de cultură și aceeași uti-
lizare. Frunzele – conțin: arbutină, hidrochinonă, 
taninuri, flavonoide și au efect diuretic, energizant, 
litontriptic, antidiareic, antiseptic al căilor urinare, 
în litiaza renală, infecții urinare, cistite, reumatism, 
gută, diaree, enterocolită, colici intestinali, hemo-
ragii menstruale, balonări. Fructele – de mărimea 
și forma afinelor, dar de culoare roșie, se coc în 
septembrie – octombrie și conțin: vitaminele B, C, 
retinol, acid ascorbic, tocoferol, niacină, piridoxină, 
săruri minerale de potasiu, fosfor, calciu, fier, man-
gan, taninuri, substanțe antibacteriene, antimico-
tice, fibre digestive, flavonoide, saponine, fenoli, 
acizii grași Omega 3, 6, 9, uleiuri volatile, zaharuri, 
antioxidanți, glucoză, fructoză, antocianine, proan-
tocianidină, resveratrol, piceatanol, pirostilbenzen,  
quercitină, miricetină, peonidine, acid salicilic, 46 
cal/100 gr fructe ș a. Au efect în anemii, litiaze re-
nale, în eliminarea calculilor renali, antibacterian 
intestinal, astringent, în normalizarea tranzitului 
intestinal, prevenirea infecțiilor renale, în tubercu-
loză, alte afecțiuni pulmonare, în combaterea He-
licobacter pylori și eColi, în combaterea cistitei 
bacteriene, antioxidant (de 20 de ori mai mare de-
cât al vitaminei C), inhibă creșterea celulelor cance-
roase, îmbunătățește sistemul imunitar, în răceli, 
tuse, afecțiuni gingivale, împiedică formarea plăcii 
bacteriene și a tartrului pe dantură, previn căderea 
dinților, întăresc sistemul osos, combat reumatis-
mul, guta, afecțiunile glandei tiroide, stimulează 
producerea hormonilor tiroidieni F 13 și F 14, a aci-
dului ursolinic. Au efect antiinflamator, diaforeic 
(provoacă transpirația), în cistitele acute și cronice, 
uretrite, leucemie, pielonefrită, reduc mirosul uri-
nei, cariile dentare, previn gripa, guturaiul, întârzie 
îmbătrânirea, pierderea memoriei, combat cancerul 
de sân, previn acumularea toxinelor în corp, com-
bat diabetul, motiv pentru care sunt supranumite 
„insulina verde”, cresc colesterolul bun și reduc 
pe cel rău, previn tromboza, ateroscleroza, previn 
alergiile, scad tensiunea arterială, previn bolile car-
diovasculare, provoacă eliminarea surplusului de 
apă din corp, previn abcesele. Se consumă ca ata-
re, confiate, sub formă de suc, sirop, gem, lichior 
și alte preparate de cofetărie. Consumate în exces, 
mai mult de 200 gr/zi, pot produce reflux gastroe-
sofagian, diaree, mai ales copiilor mici, gravidelor, 
alergicilor la acidul acetilsalicilic (aspirină).

15 - Murul - crește bine în Europa și Orientul 
mijlociu și mai este numit și „rug de munte”. Hi-
pocrate, în secolul al IV-lea îHr, îl menționează pen-
tru virtuțile sale medicinale. Se cunosc acum peste 
100 de specii și 1.000 de varietăți hibride, cu sau 
fără țepi, de la care se folosesc în scop alimentar și 
terapeutic frunzele și fructele. Frunzele – conțin: 
tananți, flavonoide, vitamina C, acid malic, oxalic, 
tartric, lactic, inozitol ș a și se folosesc sub formă 
de ceai în gargare contra inflamațiilor gingiilor, ale 
cavității bucale și gâtului căci au efect astringent, 
tonic. Fructele, murele – conțin: vitaminele A, C, 
proteine, pectide, acid salicilic, citric, mucilagii, 
flavonoide, și ca suc protejează capilarele vascu-
lare, reduc febra, calmează, iar ca infuzie se folo-
sesc pentru gargară în stomatite, faringite. Se pot 

consuma și ca atare și au rol vitaminizant, tonic 
general, revigorant, răcoritor căci sunt aromate, au 
gust dulce-acrișor, plăcut. Nu sunt contraindicații 
în consumul de mure. Murele sunt de diferite forme 
și mărimi, de culoare negru-intens sau albăstrui, 
perisabile.

16 - Scorușul negru, aronia – este considerat 
„cea mai eficace armă naturală contra cance-
rului”, deoarece scorușele conțin cei mai puter-
nici antioxidanți naturali și de aceea sunt inclu-
se în meniul cosmonauților ruși. Este  un arbust 
de talie medie, 1,5 – 3, 0 m, decorativ prin flori, 
fructe și frunze, rezistent la ger, puțin pretențios la 
condițiile de cultură și poate da producții de 20 to 
fructe și 30 kg miere/ha căci este o plantă puternic 
meliferă. Se poate cultiva pe terenuri scheletice, cu 
pantă sub 15%, dar se vor evita cele sărăturate și 
cu apă stagnantă, fără drenaj, până la altitudinea 
de 1.200 m. Se înmulțește prin semințe, drajoni, 
marcote sau altoit pe păducel. Se plantează toam-
na sau primăvara, după toate regulile pomilor și 
arbuștilor fructifer, în schemă de 2,8 – 3,5 x 1,2 
– 1,5 m și se conduce preponderant sub formă de 
tufă cu 5 – 8 tulpini multianuale, cărora li se apli-
că anual tăieri de rărire. Terenul plantației poate fi 
înierbat sau ogor negru și necesită o ușoară ferti-
lizare sau udare în anii secetoși. Scorușele – sunt 
bace de culoare neagră sau roșu-maronie, se coc 
în iulie – august, conțin: antociani - cei mai puter-
nici antioxidanți din natură, taninuri, vitaminele A, 
complex B, C, E, Q, acizi organici, săruri minerale 
de potasiu, sodiu, mangan, fier, iod, fosfor, zaha-
ruri, carotenoide, fibre digestive, proteine, grăsimi, 
acid folic și sunt considerate  unele dintre primele 
10 superfructe ale lumii. Consumate ca atare, 
congelate sau sub formă de suc, sirop, gem, mar-
meladă, compot, dulceață, ceai etc au efect antioxi-
dant, anticancerigen, detoxifiant, de îmbunătățire 

a sistemului imunitar, de combatere a radiațiilor 
cosmice și solare, de creștere a capacității cognitive 
a creierului, întărire a vederii, de reglare a tensiu-
nii arteriale, antibacterian, în curele de slăbit, de 
prevenire a cancerului, a bolii Alzheimer, în trata-
mentele arterosclerozei, de întârziere a îmbătrâni-
rii, de combatere a stresului, oboselii, de prevenire 
a pierderii memoriei, a bolilor de piele, antialergic, 
combate rinitele, de îmbunătățire a metabolismu-
lui, de prevenire a infecțiilor virale, bacteriene, a 
bolilor contagioase la copii, de curățire a colonului, 
de combatere a constipației, de mărire a elasticității 
vaselor de sânge și a vascularizării creierului, în 
buna funcționare a ficatului, a aparatului urinar, 
în prevenirea cardiopatiilor, în întărirea imunității, 
antihistaminic, antiinflamator, antialergic, de puri-
ficare a sângelui. Sunt indicate mai ales gravidelor, 
hipotensivilor, diabeticilor și fără contraindicații tu-
turor oamenilor. Din scorușe se extrag și pigmenți 
alimentari, se prepară creme de protecție solară și 
alte medicamente.

17 - Smochinul - Se cultivă ușor în grădinile 
familiale, în partea de sud a construcțiilor sau gar-
durilor spre a beneficia de cât mai multă lumină și 
de protecție contra vânturilor reci, dar și în ghivece 
și spații protejate, caz în care toamna frunzele nu 
cad așa rapid ca la plantele din câmp, sau dacă 
au căzut sunt imediat înlocuite de altele noi. Deși 
suportă bine seceta nu strică să-l și udați pentru 
a spori cantitativ și calitativ recolta. Smochinele -  
pot avea culoare neagră, roșie, galbenă, mov, verde, 
maro. La noi sunt pretabile a fi cultivate soiurile cu 
smochine roșii, galbene sau verzi deoarece acestea 
au timp să se coacă. Soiurile cu fructe verzi pot da 
chiar trei recolte pe an iar cele cu fructe galbene 
sau roșii dau două recolte pe an. Ele conțin: inver-
tină, proteine, glucide, substanțe azotate, celuloză, 
pectide, colagen, vitaminele A, B, C, PP, energie – 
70 kcal, tiamină, riboflavină, niacin, folac, beta-ca-
roten, licopen, luteină, latex, lipodiastroză, amila-
ză, protează, fier, fosfor, sodiu, calciu, magneziu, 
brom etc și au efect emolient, calmant, tonifiant, vi-
taminizant, laxativ, hemostatic, antiinflamator, de 
încetinire a îmbătrânirii, antirid, de revitaminizare 
a pielii uscate, reparator și restaurator cutanat, de 
eliminare a celulelor de piele moarte, protector al 
inimii, de combatere a hipertensiunii, a cancerului 
de colon, de sân, de întărire a tranzitului intestinal, 
de combatere a eczemelor, vitiligo, acnee, psoriazi-
sului, protector în transmiterea bolilor venerice, de 
întărire a imunității, de reducere a riscului de Al-
zheimer, reduce colesterolul rău din sânge, obezita-
tea, în bronșite, astm respirator, anemie, în reglarea 
funcției sexuale, de întărire a memoriei, Se consumă 
crude, uscate, sub formă de infuzie, pasate, ca vin, 
lichioruri, distilate. Fierte în lapte grăbesc vindeca-
rea abceselor, a plăgilor, bătăturilor, furunculelor, 
negilor. Sunt contraindicate copiilor mici deoarece 
scot calciul și fierul din sânge și îl elimină prin sca-
un, anemicilor. Gravidele nu trebuie să consume 
cantități exagerate de smochine.  Frunzele – sub 
formă de decoct au efect în infecțiile aparatului cir-
culator, ale rinichilor,  în cistite, amigdalite, angi-
nă, în astenie fizică și psihică, bronșite cornice, în 



economieeconomie www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»77Miercuri, 11 Ianuarie 2023Miercuri, 11 Ianuarie 2023

reglarea ciclului menstrual, colite, constipații cro-
nice, gastrite, guturai, inflamații pulmonare și ale 
gâtului, insomnii, iritații gastrointestinale, nefrite, 
puseuri de răceală, febră acută, stomatite, gingivi-
te, tuse, viermi intestinali. Ramurile tinere – prin 
latexul lor diminuează petele de vitiligo, negii. Ra-
murile și frunzele verzi rupte secretă un latex 
iritant al pielii și ochilor. 

18 - Socul - un arbust de înălțimea variabilă, 
de la pitic de 1,0 m la înălțime de 10 m, de la care 
se folosesc în scop alimentar, medicinal sau gospo-
dăresc rădăcinile, tulpinile, scoarța, frunzele, flo-
rile și fructele, practic întreaga plantă. Este puțin 
pretențios la condițiile de cultură, poate cere doar 
ceva mai multă lumină, și crește spontan bine în 
toată Europa, nord-vestul Africii, sud-estul Asi-
ei, de la cele mai joase altitudini până la poalele 
munților, pe soluri neutre până la puternic acide, 
pH-ul 5 – 7, freatic umede. Se poate cultiva sub 
formă de tufă individual sau în schema 3,5 x 3,0 m 
și are o mare putere de drajonare. Solul plantației 
poate fi întreținut ca ogor negru sau înierbat, caz 
în care poate fi cosit sau pășunat căci ierbivore-
le nu-l distrug. Se înmulțește prin drajoni, butași, 
despărțirea tufei, Atenție – având o mare putere 
de drajonare poate ocupa ușor tot spațiul și de 
aceea trebui lichidați anual drajonii. Pe dura-
ta exploatării sunt necesare foarte puține tăieri, 
acestea vizând mai ales igiena și aerisirea coroanei, 
tufei, precum și înlocuirea ramurilor bătrâne de 
schelet. Fructele socului – conțin: vitaminele A, B, 
C, rutoid, izocvercetină, zaharuri, antociani, săruri 
minerale de calciu, potasiu, magneziu, uleiuri vola-
tile, mucilagii, glucide, glucozizi, flavonoizi, amine, 
etilamină, izobutilamină, bioflavină, colină, acizii 
grași Omega 3 și 6, pectine, tanin,  și au acțiune 
detoxifiantă, laxativă, antiseptică, diuretică, de fa-
vorizare a transpirației, de slăbire, contra răcelii, 
gripelor, anticonstipație, de întărire a sistemului 
imunitar, a sistemului osos, pielii,  în tratarea aler-
giilor, rujeolei, scarlatinei, obezității, hemoragiilor, 
diabetului, întărirea sistemului imunitar, tulbură-
rilor respiratorii, sinuzitei,  a bolilor degenerative, 
antireumatică, au efect galactogog – stimulează 
producerea laptelui. Se consumă proaspete sau 
uscate, sub formă de suc, sirop, vin, tinctură, li-
chior, ceai, decoct. Atenție – fructele necoapte și 
semințele celor coapte sunt toxice producând 
vomă, diaree, tulburări gastrice. Fructele se mai 
folosesc și la tratamente externe în caz de abcese, 
furunculoze, urcior, acnee, conjunctivită degene-
rativă, arsuri de gradul 2 și 3, în hrana albinelor. 
Consumate în cantitate mare pot provoca greață, 
vomă, arsuri stomacale, convulsii, respirație grea. 
Se recomandă în cure repetate de 10 zile urmate de 
câte o pauză de 5 zile. Florile de soc -  sunt mult 
mai bogate în principii active decât fructele și au 
și o utilizare mai mare decât acestea, atât singure 
cât și în amestec cu fructe, scoarță, atât proaspete 
cât și uscate. Socata – o băutură răcoritoare din 
flori proaspete și lămâie are un puternic efect re-
vigorant, pe lângă multe altele. Ceaiul de flori de 
soc are efect diuretic, depurativ, sudorific, diafore-
tic, emolient, laxativ, purgativ, antiseptic, cicatri-
zant, antinevralgic, antialergic, în afecțiunile renale 
și urinare, în dizolvarea nisipului și calculilor re-
nali, în mărirea cantității de urină, în gripă, gutu-
rai, răceli, răgușeli, tuse, sinuzită, faringită, astm 
bronșic, TBC, rujeolă, scarlatină, inflamații ale plă-
mânilor și bronhiilor, gingivită, reduce colesterolul 
rău din sânge, în calmarea durerilor reumatisma-
le, artroze, artrite, sciatică, nevralgii de trigemen și 
intercostale, ochi iritați, în stimularea aparatului 
imunitar. Se folosește și în uz extern pentru pie-
le scorțoasă, furunculoză, abcese, degerări, arsuri, 
urticarie, conjunctivite, blefarită, orgelet (urcior) 
etc. Scoarța – conține, pe lângă altele, substanțe 
diuretice, oxalat de calciu și se folosește în scopuri 
terapeutice singură sau în mestec cu flori, frunze și 
fructe de soc, potențându-și reciproc efectele.

19 - Trandafirul de dulceață - Trandafirii de 
dulceață se conduc cel mai bine sub formă de 
tufă, dar unele soiuri pot fi conduse și ca pom pe 
trunchi de înălțime mică-medie, caz în care nece-
sită tutorare în primii ani, ori ca trandafiri urcători 
pe pereți, garduri, șpalieri. Agrotehnica trandafiri-
lor de dulceață este cea comună tuturor arbuștilor 
fructiferi și este dictată mai ales de vigoarea plante-
lor și de importanța decorativă pe care o acordăm. 
Unele soiuri, mai sensibile la ger și cu tufă pitică 
trebuie protejate peste iarnă prin mușuroirea tu-
fei care se desface primăvara, înainte de pornirea 
în vegetație. Florile de trandafir – conțin: uleiuri 
eterice, acid malic, citric, pectine, taninuri, vitami-
nele A, B 2, C, K, PP, săruri minerale de calciu, fier, 
magneziu ceea ce le imprimă un important rol în 
industria medicamentelor. Se știe că au efect an-
tipiretric, antiinflamator, antiseptic, astringent, iar 
ca aplicare externă au efect decongestionant, de re-

ducere a temperaturii în stările febrile, antiinflama-
tor, antimicrobian, hemostatic, anticongestiv. Sunt 
recomandate în caz de diaree cronică, dizenterie, 
hemoptizie, afecțiuni bucale și ale amigdalelor, fa-
ringelui, glosită, afecțiuni oculare, vaginale, în gri-
pe etc sub formă de infuzie, ceai, tinctură, miere 
de trandafir de dulceață. Florile trandafirilor de 
dulceață sunt estetice și ca flori tăiate, de glastră, 
iar plantele sunt extrem de frumoase și decorative 
oriunde se află.se cultivă o mulțime de soiuri de 
trandafir, de diferite arome și culori.

20 - Zmeurul - Este un arbust fructifer util și 
prin aspectul său decorative, prin forma tufei, cu-
loarea și mărimea frunzelor dar și prin mărimea, 
culoarea și abundența fructelor a căror culoare va-
riază de la galben lucios, portocaliu, roșu până la 
violet și albastru-negricios la hibrizii zmeur x mur. 
Tehnologia de cultură este cea specifică arbuștilor 
fructiferi căci se poate conduce ca tufă sau pe 
trunchi scurt, ca plantă individuală sau în garduri 
fructifere ori plantații comerciale, liber sau susținut 
pe spalier. 

Cu cât tufele sunt mai rare, aerisite, cu atât 
producția este mai mare și de calitate mai bună. 
Poate crește înalt de 1 – 5 m, în funcție de vigoarea 
soiului și de ceea și schema de plantare este vari-
abilă. De asemenea se poate cultiva și în ghivece, 
soiurile cu talie sub 1,5 – 2 m și predispoziție de 
formare a tufei. Poate fi cultivat cu rezultate remar-
cabile și în grădinile familiale de la oraș, în teren 
sau ghivece (anumite soiuri), Se înmulțește prin 
drajoni, butași, marcote sau altoire în procesul de 
ameliorare. Zmeura, fructul – conține:  pectine, 
acid citric, malic, salicilic, succinic, galic, elagic, 
fenoli, antioxidanți, quercitină, zaharuri, mai ales 
levuloză, fragarină, acizi liberi, carotene albumino-
ide, taninuri, ciamină, săruri minerale de cupru, 
calciu, fier, iod, potasiu, fosfor, magneziu, vitami-
nele A, B, C E, oxalați etc motiv pentru care au efect 
diuretic, laxativ, depurativ, astringent, antidiareic, 
dezinfectant, tonic, stomatic, revitaminizant. 

De aceea sunt indicate în tratamentele căilor 
respiratorii, rinite, afecțiuni ale tractului digestiv, 
combaterea menstruației dureroase, gastritelor 
hiperacide, faringitelor, laringitelor, diareii, ane-
miei, asteniei, febrelor, afecțiunilor ginecologice, 
tiroidiene, amigdalitelor, arsurilor gastrice, ciclu-
lui menstrual neregulat, cistitelor, colicilor renali, 
congestiei pulmonare, constipației, diabetului, dis-
menoreei, hipotensiunii, nefritelor, obezității, pieli-
telor, piroxisului, prostatitei, reumatismului, spas-
melor gastrointestinale, arderii grăsimilor din corp, 
consolidării imunității, întăririi vederii și sănătății 
ochilor, combaterii răcelii, răgușelii, cancerului, 
mai ales cel de colon, a ulcerelor gastrointestinale, 
candidozei digestive, obezității, a ridurilor, a tenu-
lui gras, a seboreei, acneei, punctelor negre. Este 
totuși nerecomandat consumul exagerat și înde-
lungat de zmeură, este interzis suferinzilor de litia-
ză renală sau biliară, gravidelor în primele luni de 
sarcină, în alăptare căci poate reduce secreția de 
lapte, suferinzilor de hepatite, ciroză hepatică, liti-
ază urinară, afecțiuni cardiace sau colite. Frunzele 
de zmeur - sub formă de infuzie, decoct sunt bune 
ca gargară contra nevralgiilor dentare, erupțiilor te-
gumentare, abceselor, furunculozei, dermatitelor, 
rănilor, conjunctivitei, stomatitelor, faringitelor, la-
ringitelor, altor infecții ale gâtului, pentru diminu-
area ridurilor etc.

Acum, după ce ați citit cele de mai sus, sper că 
v-ați convins că este mult mai bine să vă tratați, 

preventiv, dar și curativ, cu aceste produse natu-
rale preparate chiar în grădina și/sau bucătăria 
dumneavoastră. Pe lângă faptul că organismul 
nostru suportă mult mai bine produsele naturale 
comparativ cu cele industriale, și faptul că astfel 
economisiți și sume uriașe de bani, mai beneficiați 
și de încântarea ochiului, căci aceste plante sun 
și decorative prin ele însele, dar și a minții, știind 
că sunt produse și preparate de dumneavoastră 
înșivă, pentru dumneavoastră înșivă. O ultimă re-
comandare însă: dacă v-ați decis să cultivați une-
le sau altele dintre aceste minunate plante, nu vă 
rezumați doar la o singură plantă sau un singur 
soi, ci plantați cel puțin două exemplare, mai ales 
de soiuri diferite pentru a le facilita lor polenizarea 
și dumneavoastră asigurarea fructe proaspete pe o 
perioadă mai lungă de timp. Și apoi, diversitatea 
combate eficient monotonia, plictiseala. 

Pentru explicații mult mai amănunțite și 
o mai bună înțelegere a acestor tehnologii 

consultați cartea mea  
  

 Ghidul fermierilor mici și mijlocii: 
- vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumi-

cole - ediția 2020,
- vol. 2 – Viticultură și vinificație - ediția  

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția  2022

Telefon: 0765 622 623 – luni - vineri 
      între orele 08.30 – 16.00, 

        sau - 0764 471 206 - permanent  
 
Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 

de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe 
acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca 
pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță 
dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, 
spuse în loc de altceva, ci un avertisment de 
ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. 
Primesc suficient de multe telefoane în care 
mi se aduce la cunoștință despre masacrarea 
familiilor de albine de către posesorii de unul 
sau mai mulți pomi fructiferi care fac trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383 / 2013, cu modificările ulterioare a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, co-
municând ziua tratamentului și produsele ce 
le veți folosi. 

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe 
apicultorii din zona respectivă de acest lu-
cru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt pole-
nizate de insecte precum albinele.

Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă 
lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

Dacă toate astea fi-vor respectate,
Bunăstarea vine către tine apoi ...

Ing. ION VELICI
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Începând cu 21 ianuarie, va fi  prezent 
din nou la Târgu-Jiu, Dr. Florin Bobircă, 
medic primar chirurg, specializat pe 

tratamentul cancerului de sân şi ganglion 
santinela. Vă aşteptăm pentru programări 

la numărul de telefon 0785292520 sau 
direct la Centrul Medical pentru Sanatate 

Umană, Aleea Pieţei, Nr.1, Târgu-Jiu, 
Tel: 0253.227.220 sau 0785.292.520.

Alte trei familii au primit 
repartițiile pentru o locuință 
de la primărie, pentru care 

Primăria Motru a oferit cheile unor locuințe din fondul locativ la patru familii din municipiuPrimăria Motru a oferit cheile unor locuințe din fondul locativ la patru familii din municipiu
O familie din Motru, aflată pe o listă de așteptare pentru o locuință, a primit ieri 
cheile unui apartament, pe care îl aștepta de opt ani de zile. Familia respectivă acea 
trei copii, iar cinci locuiau într-o garsonieră de 24 de mp, unde achitau o chirie de 
600 de lei, plus utilități.

vor achita o chirie modica de 
maxim 250 de lei pe lună.

Familiile care locuiesc în 

spații din fondul locativ Mo-
tru au posibilitatea, pe viitor, 
să le cumpere cu plata în rate, 

în maxim trei ani de zile. De 
altfel, Primăria Motru a făcut 
evaluarea și vânzarea a 13 
apartamente aflate în aceas-
tă situație, în ultimul an de 
zile, la solicitarea chiriașilor. 
Primăria Motru nu se oprește 
aici și-a demarat procedura 
pentru închirierea celor 36 

de garsoniere confort I din Căminul 
Social. La ora actuala s-au dema-
rat lucrările și documentația pentru 
contorizarea individuala a garsoni-
erelor la curent, apă canal. Aceste 
garsoniere sunt mobilate corespun-
zător și vor fi puse la dispoziția tine-
relor familii din oraș, în acest an. 

A S.

Un alt turist a menționat 
că a venit la Rânca pentru că 
a descoperit că aici va ninge, 
iar el caută zăpadă de zile 
bune pentru a putea schia 

Ninge la Rânca! Turiști fericiți pe pârtie!

Rânca are zilele acestea turiști mai fericiți decât în perioada sărbătorilor de iarnă, 
după ce, de luni seara a început să ningă în stațiune. Până aseară stratul alb de omăt 
se întinsese până sub releul de televiziune de la Cerbu, drumarii intervenind con-
stant cu utilaje pentru a ține drumul „la negru”, accesul în stațiune făcându-se fără 
probleme. Pentru cei care au ajuns aici bucuria ninsorii a fost una mare, mai ales 
că sunt puține stațiuni în țară în care există zăpadă nu doar artificială, ci mai ales 
naturală pe pârtie. Sunt turiști care au mărturisit că avea rezervări în alte zone ale 
țării și care au renunțat la ele pentru a veni aici, știind că va ninge. „Din Râmnicu 
Vâlcea am venit un grup mai mare. Inițial aveam rezervare la Păltiniș, dar am anu-
lat-o în ultima clipă, când am văzut că la Rânca va ninge mai mult. Am venit aici și, 
da, am prins prima ninsoare pe iarna asta, ceea ce pentru copii e o bucurie enormă. 
Învățăm și să schiem în zilele astea în care stăm aici, totul e foarte frumos”, a măr-
turisit o turistă. 

înainte de a pleca la Londra 
la muncă. „Cred că e singura 
stațiune din țară cu zăpadă 
pentru schi, pentru că e altitu-
dinea care favorizează. Foarte 

foarte bună zăpada, din păca-
te e singura pârtie disponibilă, 
dar cred că de mâine începe 
nebunia.E un loc superb. Mi-
am luat 5 zile concediu special 

pentru vacanța asta, încerc să 
găsesc zăpadă de 3 săptă-
mâni, e prima zi în care sunt 
happy pentru că a nins și nu 
am mai avut parte de zăpadă 
de mult timp”, a spus turistul. 
Toți cei de pe pârtie erau ex-
trem de bucuroși că au prins 
ninsoare, unii urmând să se 
întoarcă pe litoral la tempe-
raturi mari pentru această 
perioadă și unde sunt șanse 
mici să ningă în perioada ur-
mătoare. „De la Constanța am 
venit. Lucrăm la Ambulanță, 
la SMURD, suntem pe echi-
pele de intervenție și acum, 
după sărbători, am avut par-
te de câteva zile libere, că ni 
s-au terminat turele. E ceva 
deosebit aici, venim pentru a 
cincea oară și ne place cel mai 
mult acum pentru că am prins 
și ninsoarea aceasta. Pentru 
copii e o bucurie deosebită. De 
aici vom merge la noi acasă 
și acolo am înțeles că sunt în 
continuare 10 grade, așa că 
ne înțelegeți că pentru noi cine 
știe când va mai fi următoarea 
ninsoare trăită pe viu”, a spus 
unul dintre turiști. Ninsoarea 
i-a bucurat la fel de mult și pe 
cabanieri, care acum pot să 
le spună la telefon turiștilor 
interesați de zăpadă că ninge 
în stațiune. Administratorul 
domeniului schiabil, Nicu Mi-
troiu, spune că după ninsoa-
rea de azi, pentru că ar urma 
să ningă și în cursul acestei 
zile, sunt șanse ca stratul de 
zăpadă de pe pârtia principa-
lă să ajungă la 40 de centi-
metri, pe această pârtie fiind 
folosite anterior tunurile pen-
tru zăpada artificială. „Vine 

un pic cam târziu, e adevărat, dar e 
superbă. E norocul pe care l-au avut 
frații noștri de dincolo de Prut care 
au venit la noi să sărbătorească pe 
stil vechi sărbătorile de iarnă, iar 
acum parcă a nins pentru ei. Zăpa-
da a adus bucurie în toată Rânca. 
După părerea mea și noi dacă am 
trece în timp la sărbătorile pe rit 
vechi am avea parte de această bu-
curie a zăpezii. Din ce am observat 
în ultimii ani, tot mai des iarna își 
intră în drepturi atunci când sunt 
sărbătorile pe rit vechi. Atunci nin-
ge și așa s-a întâmplat și acum. E 
o constatare pe care o fac după 37 
de ani petrecuți pe munte. Iarna s-a 
decalat deja și se duce mai mult 
spre primăvară, când turiștii nu mai 
prea vin la schi. Avem un strat de 
zăpadă de 20 de centimetri pe pâr-
tia principală. A început să ningă de 
luni seară, am reușit să o stabilizez 
în timpul nopții, acum ninge în con-
tinuare, sper să ningă și la noapte, 
prognoza spune că va ninge până 
mâine după-amiază. Dacă mai prin-
dem încă 20 cm, cu stratul de bază, 
de zăpadă artificială,   este sufici-
ent, deși pentru noi suficient nu e 
niciodată, dar s-a schimbat atmo-
sfera, e totul alb, brazii, e altceva. 
Se simte că este iarnă. Așteptăm 
turiștii care știu că sunt dornici să 
vadă un peisaj de iarnă așa cum nu 
a fost de Crăciun și Revelion”, a de-
clarat administratorul domeniului 
schiabil. 

Pentru turiștii ajunși în stațiune 
norocul a fost și mai mare în aceas-
tă perioadă pentru că proprietarii 
spațiilor de cazare au făcut redu-
ceri la prețuri, iar la unele pensi-
uni o cameră a putut fi închiriată 
și cu 100 de lei, față de 300 cât era 
în perioada sărbătorilor de iarnă.

 GELU IONESCU
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* CEO, acțiune în răspundere pentru a recupera miliardele sifonate
* Boza, Bălăcescu,Antonie trebuie să dea înapoi, fiecare, peste 2 mili-

arde de lei vechi

Toți membrii CS și ai Directoratului Complexului Energetic Oltenia care 
au condus compania vor fi dați în judecată pentru bonusurile nesimțite pe 
care și le-au acordat în anii trecuți.

Personajele, în majoritate aduse în CEO parcă numai cu scopul de a mulge 
compania de stat și de o pune pe butuci, sunt acum obligate să dea înapoi banii 
încasați ilegal. Este vorba, în total, de miliarde de lei vechi.

În ședința de luni, 9 ianuarie 2023  a avut loc ședința  AGOA, acționarii societății 
aprobând  promovarea unei acțiuni în răspundere pentru recuperarea tuturor su-
melor. Este prima Hotărâre pe care au luat-o acționarii CEO în acest an.

Iată mai jos, sumele pe care trebuie să le dea înapoi foștii șefi ai CEO:

Membrii CS și ai Directoratului CEO 
și-au dat BONUSURI NESIMȚITE! 

O altă acțiune îl vizează și pe un alt fost director al CE Oltenia, Laurențiu 
Ciurel. Acesta va fi chemat în instanță de către CE Oltenia, pentru recupera-
rea unui prejudiciu de peste 8,5 milioane de lei adus societății prin nerespec-
tarea, de către acesta, a unei dispoziții obligatorii a DGRFP Craiova. 

MIHAELA C.HORVATH
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De vorbă cu scriitorul și doctor în fi lologie De vorbă cu scriitorul și doctor în fi lologie 
Ion Popescu-BrădiceniIon Popescu-Brădiceni

II. Despre copilărie, modele, părinți, literatură și formația academicăII. Despre copilărie, modele, părinți, literatură și formația academică

1. Despre renaștere și reciclarea infl uențelor

S.D.P.:  - Domnule Ion Popescu-Brădiceni, de 
fapt care-i esența poeziei dumneavoastră? Care-s 
aspectele ei definitorii? În ce constă identitatea 
dumneavoastră auctorială? V-am propus un pro-
iect de copertă la „Cartea Vieții. Supremația Eului”, 
iar editorul Mircea Petean a acceptat-o; poate și, fi-
ind atractivă, cartea dumneavoastră se vinde acum 
la Librăria Cărturești din București, cu oarecare 
succes.

I.P.B.: - Îți mulțumesc, Silviu Doinaș Popescu, 
pentru aportul de designer imaginativ și creativ la 
demersul meu poate prea orgolios.

S.D.P.: A fost pentru mine un fericit prilej de 
kairotică înțelegere a cărții și de traducere a ei într-
un eidos reciproc profitabil. Dar să ne întoarcem la 
întrebarea cu care vom continua convorbirea noas-
tră.

I.P.B.: … Care-o să intrige pe multă lume…
S.D.P.: … O lume din care o mică „facțiune” o 

să lectureze cu siguranță „Cartea vieții. Supremația 
Eului”.

I.P.B.: Mulțumesc pentru încurajări. Am avut 
mereu încredere în poezia scrisă de iluștrii mei 
înaintași. Ucenic fiindu-le, ca elev de gimnaziu, 
ca student ca tânăr profesor la Fundeni-Zărnești 
și Bălăceanu, apoi ca ziarist debutant la „Gazeta 
Gorjului”, le-am însușit trăsăturile diferante, le-
am exersat îndelung; m-am comportat o vreme ca 
un neomodernist devotat renașterii unor toposuri, 
idei, teme, motive, paradigme; nu neg că n-aș fi fost 
ispitit de expresionism ori de suprarealism; că n-aș 
fi practicat scriitura postmodernistă; dar m-am 
desprins din mrejele lor, mi-am creat propriul front 
de expresivitate pe care l-am numit <<transmoder-
nism>>. S-au referit deja la el criticii importanți 
precum Constantin Cubleșan, Ioan Holban, Ghe-
orghe Grigurcu, Theodor Codreanu, Lucian Gru-
ia, Adrian Alui Gheorghe, Ion Pachia-Tatomirescu, 
Emilian Marcu, Ion Trancău, George Mirea, Petru-
Ilie Birău, Haralambie Bodescu, Mircea Bârsilă. Nu 
o să-i citez în acest interviu al nostru, ci o să recurg 
la propriile-mi poeme. „Transmodernismul” l-am 
grefat pe „platforma” neoorfismului. Am avut me-
reu în atenție nu într-atât ficțiunea cât arhitextul. 
Am recurs dezinvolt la reciclarea unor influențe în 
aparentă „zdrobitoare”, dar care de fapt m-au de-
terminat să mă reinventez ciclic. Viața mea litera-
ră a fost o formidabilă aventură labirintică: uneori 
m-apuca disperarea c-o să eșuez alteori părut-am 

de neînfrânt; i-am convins pe câțiva zei să-mi 
țină tovărășie: Kairos, Narcis, Orfeu, Apolo, 
Dionisos; Erosul și Mithosul mi-au fost mo-
toarele de (r)evoluție, de schimbări spectacu-
loase ale imaginarurilor mele insularizate pro-
gramatic-doctrinar.

2. Heteronimul Ieronim Contemporanul

S.P.D.: V-ați dezlănțuit ca la un curs uni-
versitar ținut în fața studenților de la litere 
de la Târgu-Jiu, Craiova ori Cluj-Napoca sau 
Alba-Iulia. Dar nu m-ați pierdut pe drum 
căci eu însumi am studiat la Cluj-Napoca și 
Timișoara.

I.P.B.: Da, sunt două universități de înalt 
nivel pedagogic și academic.

S.D.P.: Ce presupune „arta comunicării 
magicopoetice”? Și cine-i acest straniu Iero-
nim Contemporanul? L-ați creat ca pe unul 
din heteronimi?

I.P.B.: Desigur, Fernando Pessoa inspirân-
du-mi procedeul. Acești heteronimi sunt Ioan 
Brădiceneanul de Ezoterezia, Ioan Protagoras 
Basileul, Abrasax din Abraxas; ba în dilogia-
mi romanescă „Ostrakon” mai apoi și alții de 
care sper să ne ocupăm cu altă ocazie. Află 
că în 2018 am publicat cea dintâi carte a lui Ie-
ronim Contemporanul intitulată „Manuscrisul lui 
Ieronim Contemporanul”. Pe când în „Cartea Vieții. 
Supremația Eului” el semnează doar prefața și 
postfața.

S.D.P.: Adrian Alui Gheorghe a comentat acest 
„Manuscris…” într-o carte a sa „Prăvălia cu poezie”, 
iar Mircea Bârsilă în „Argeș”.

I.P.B.: Acest heteronim, alteregou al meu, e 
foarte sigur pe el. Are un titlu nobiliar, căci e stră-
nepot al lui Ioan Brădiceneanul din Ezoterezia. Îi 
tot scrie mereu lui Ioan Protagoras Basileul, care-i 
răspunde, la rându-i, conștiincios. Acest <<autor>> 
Ieronim Contemporanul redactează, la propriul său 
manuscris, trei prefețe în versuri, trei arte poetice 
și trei pledoarii pentru arta scrisului transpo(i)etic. 
Cartea sa e una cu „poezii de tânăr prinț adolescent 
al Ezotereziei brădiceneene” și totodată cu câteva 
poeme din viitor. Vaticinare (adică patriotice) și glo-
cale, salvate miraculos dintr-o valiză de militărie, 
vopsită în verde de către bunul meu tată, strălucit 
meșter, tâmplar și lemnar, creator de mobilier și 
chiar cizmar, grădinar etc.

S.D.P.: V-ați iubit părinții?
I.P.B.: Firește că mi-au fost dragi. Au fost ală-

turi de literatura scrisă de mine încontinuu. Mi-au 
înțeles ambițiile, mi-au cultivat dorința de a fi poet 
și critic literar; mi-amintesc de lansarea „Sufletului 
Grâului” când Ilarie Hinoveanu, director al Editurii 
„Scrisul românesc”, a rămas o noapte întreagă în 
casa noastră „de peste pod”, ca să recitim poemele 
lui Ady Endre și Serghei Esenin, Nichita Stănescu 
și Octavian Goga.

3. Un (z)eu în carne și oase

S.D.P.: Aveți pe masa de lucru două masive 
volume ale lui Ezra Pound… Ce vă leagă de acest 
uriaș scriitor-american?

I.P.B.: Hermeneutica lui lămurită pentru cei care 
vor să priceapă că arta poietică și cea poezească 
sunt simultan comunicare și literatură (în cel mai 
pragmatic caz meta – și trans-literatură). Cea dintâi 
e vorbirea, cea de-a doua e stilistică+expresivitate. 
Acest Ezra Pound e, dragul meu, unul dintre ma-
rii poeți ai lumii, tradus la noi de pildă de un alt 
mare poet, desigur român, Mircea Ivănescu, despre 
care am scris nu de mult într-o carte proprie. Ca 
poet, Ezra Pound te uluiește prin asimilarea cul-
turii antice (grecolatine) și a culturii medievalo-re-
nascentiste; adaug și preocuparea lui pentru Ori-
ent și pentru poezia Chinei. Dă-mi voie să-ți explic 
un aspect fundamental în ceea ce-l privește pe au-
torul „Cantosurilor”: poemele de amplă respirație 
ori dimpotrivă compacte și până în zece rânduri. 
Mecanismul său întemeiază postmodernismul ca 
atitudine ancorată, selectiv, în „Bibliopolis” unul 

înțesat cu tiranice și revalidabile estetic oricând ca-
podopere.

S.D.P.: Să vă referiți acum la „Cartea Vieții. 
Supremația Eului”. Se vrea o carte-etalon a trans-
modernismului românesc de azi și de mâine? Mi-
am făcut deja câteva note de lector și semiozic și 
semiotic. Eu cred că vă ancorați discursul liric în 
neomodernism; că vă credeți un avatar al lui So-
crate și al lui Axios Hiperboreul, după cum a arătat 
și Ioan Holban în „istoria poeziei și prozei contem-
porane de ieri și de azi” (din 2022); că „ideile lui 
Audiart” (alt heteronim) vă patronează Ezoterezia 
interioară, absconsă, (re)codificată eleutheric, iar 
Benedetto Croce și Gellu Naum vă sunt „ghizi ai 
mierii cuvintelor”.

I.P.B.: Poezia-mi e pururea imaginară; e tran-
scriere din Cartea Dintâi, reinventare, adică a Mo-
delului-din-primordii; e meditație-n mișcare, muta-
re în Ficțiune; „Explicația să steie precum fătul în 
femeie iar bărbatul să se mire ca de-o sfântă mă-
năstire apărută ca din rouă”. Poezia-mi e levitație 
între veghe și vis; stilu-i se autodezvoltă ca și rit-
mu-n natură: urmare a unui secret care se pune, 
repet, într-o dinamică percepută cu abilitate. Es-
timp, frumusețea-i sensibilă ascunde o etapă a 
intelectului grefată pe-o inocență aparent haotică. 
Pârghiile imateriale ale unei mașini supreme reci-
clează urechea strămoșilor după convingătoarea 
muzică a sufletului: cea care duce în punctul de 
unde, alunecând în mister, poezia poate, în mira-
bila-i atingere de perfecțiune, să ilustreze mecanica 
genezei memoriei cea purtătoare de tâlcuri pururi 
nebănuite căci poetul transmodernist – care am de-
venit – a învățat să valorifice clipa în care contează 
numai instinctul.

S.D.P.: „Construirea Casei” Poeziei dumnea-
voastră – una epopeică, după cum sugerează in-
diciul discret din paranteză – numai cinci  zile (de 
Luni până Vineri). Cum explicați această „restrân-
gere” a săptămânii? Ce s-a întâmplat cu sâmbăta 
și duminica?

I.P.B.: E simplu: sâmbăta-i a morților iar dumini-
ca a unui Dumnezeu oțios, retras pentru totdeauna 
în paradisul său devenit inaccesibil nouă, murito-
rilor de rând. Dar Eu Sunt un zeu în carne și oase, 
iar fatumul vieții în această tetralogie a Existenței 
mele pe pământ, un străin, un solitar nemântuit, 
dușman declarat al prostiei omenești, al politicii 
defectuoase și mincinoase, al crasei incompetențe, 
al ideologiilor feroce (adică sângeroase), adept de-
clarat al vieții liberale și al doctrinei social-demo-
crate; și oponent de neclintit al LGBTQW.

4. Lucrurile temeinice

S.D.P.: Despre copilărie, ce vă amintiți? Despre 
cele dintâi modele, despre primele inițieri?

I.P.B.: Am trăit întru Cunoaștere continuă. De 
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copil am iubit Cărțile. Paradisul mi-l închipuiam 
ca pe-o Bibliotecă. Până pe la vreo zece anișori 
apucasem să citesc câteva sute de volume: adică 
tot ce găsisem în casele tuturor dascălilor și inte-
lectualilor din Drăgoiești și Brădiceni. Învățătorul 
meu, Rică Dogaru, e vinovat că mi-a insuflat dra-
gostea de lectură. Mai târziu, la Cenaclul Colum-
na, Bică Sterescu, Titu Rădoi, Iancu Popescu; am 
deprins „meșteșugul” relecturii (adică arta criticii 
literare soră geamănă cu arta compoziției poeti-
ce ori narative). Dar ca lucrurile temeinice să se 
desăvârșească, părinții mei, Ion și Elena, mi-au 
adus acasă, câteva zeci de volume; ori mi-au dat 
lunar niște bănuți (mărunțiș strâns de mine cu mi-
gală, răbdare și visătorie nereprimată de lipsurile 
zilei și epocii, renunțând la bomboane, alvițe, cara-
mele, biscuiți, înghețată pe băț (sau din cealaltă de 
vanilie cu vișine ori cireșe), cu care mi-am cumpă-
rat singur, de la magazinul sătesc, tratate de Marx 
și Kant, Platon și Aristotel; romane de Marin Preda, 
Eugen Barbu, Valeriu Em. Galan, Petru Dumitriu, 
Mihail Sadoveanu, cărți de poezie de Ilie Constan-
tin, Cezar Baltag, Ana Blandiana, Mihai Eminescu, 
Octavian Goga, George Topârceanu, Alexandru Ma-
cedonski, reportaje de Geo Bogza, ș.a.m.d.

S.D.P.: Lectura e o aventură interioară? 
I.P.B.: Memoria mă trădează oleacă, așa că pot 

să sar o bucată de timp (rămas nerecuperat). Mă 
aburcam, ca să mă ascund, în fânar, sau mă pi-
team în vreo scorbură, încăpătoare aproape cât un 
bordei de ev mediu. Găseam în fantezia povestiri-
lor cel mai eficient remediu împotriva traiului zilnic 
îmbâcsit de ideologia populară socialistă, comunis-
tă etc. Era să uit: unchiul meu, muzicologul Pe-
tre Brâncuși, văr primar cu maică-mea Elena, ne 
vizita vară după vară. Era profesor universitar în 
București și-l invidiam; atunci am decis să-l iau 
drept model, să ajung și eu ca el; iată, acum, mi-s 
eu însumi, scriitor, publicist, jurnalist, profesor 
universitar ș.c.l. Dar să nu rup firul amintirilor. 
Unchiul meu drag (și un om de-o bunătate rară) 
îmi dăruia, repet, prin iulie / august, un sac de 
haine, dulciuri, cărți; dar ce cărți; numai capodo-
pere ale literaturii europene și americane, asupra 
cărora nu mai zăbovesc (și totuși regăsesc pe arcul 
voltaic niște autori: Homer, Dante, Shakespeare, 
Villon, Chaucer, Gogol, Turgheniev, Calvino, Poe, 
Twain, Voltaire, Croce ș.a.). Ulterior, peste niște 
ani, avea să mă prezinte directorilor câtorva reviste 
literare din Capitală: România Literară (unde lucra 
tanti Marieta, soția lui), Luceafărul, Viața Româ-
nească. Înțelesese, întrezărise că am factură de 
scriitor în devenire și m-a încurajat până la moarte 
neascunzându-și niciodată existența culturală și 
academică: comportament ce m-a determinat să-
mi dau un doctorat în hermeneutica literaturii (la 
George Sorescu, Alecu Hanță, Dumitru Micu, Dan 
Horia Mazilu, Ovidiu Ghidirmic, Nicolae Panea).

5. Trirelația istorie-politică-poezie

S.D.P.: Eu, ca reprezentant al generației mele, 
ce pare una și liberă dar și urgisită, doresc să vă-
ntreb: care-i relația dintre istorie-politică-poezie 
în opera dumneavoastră azi deja numărând peste 
2500 de pagini (numai cea literar-critică, vreau să 
zic)?

I.P.B.: Fiindcă tocmai am împlinit 68 de ani (pe 
5 noiembrie 2022), îți pot oferi (din postul meu de 
veghe, instalat în inima Cetății, acesteia de pe Jiul 
de Sus, Târgu-Jiu), o variantă de răspuns. Această 
triadă axiologică și fenomenologică (în subsidiar și 
hermeneutică) are un terț inclus permutabil. Isto-
ria actuală (și de fapt în genere) e o vale a deplânge-
rii Marilor Mituri, care, după cum afirmă și celălalt 
maestru al meu, Eugen Negrici, sunt reinventate 
ciclic în funcție de evenimențialitatea curentă, de 
contextul local, de crize, războaie, dictaturi/auto-
craturi, de ideologii periculoase pentru umanitate. 
Istoria propriu-zisă e, de regulă, o încorsetare, un 
prizonierat, pentru spirit și corp in integrum. Per-
mite prea multe nenorociri, genociduri, așa-zise 
revoluții (și lovituri de stat) și asasinate certe (une-
ori al dracu de necesare, recunosc volens-nolens), 
furtuni și uragane sociale, partituri neverosimile 
ale unor „conducători” demenți de-a binelea, încât 
stau și cuget, și  mă îndoiesc de buna ei credință, 
de utopiile-i (care fie pozitive: comunismul / fie ne-
gative: nazismul) sunt de regulă criminale.

S.D.P.: Dați-mi răgaz să mă realiniez aces-
tor imperative ba totalitare ba democratice, ba 
concentraționare (China și Coreea de Nord, chiar 
și Iranul) ba ultrademocratice (S.U.A., U.E., Marea 
Britanie). Deci istoria fără politică „nu se există” 
(vorba unui personaj comic caragialian).

I.P.B.: Exact. Se condiționează reciproc – afirmă 
Telqueliștii și marxiștii, de care voiu neapărat a mă 
ține deoparte, căci nu-i agreez!

S.D.P.: Deci în ce tip de societate v-ar conveni 
să trăiți? În cea reală ori în cealaltă ideală? Asta 
reală pe mine, personal, mă exasperează, iar cea 
ideală, zău, n-am încrederea cea nețărmurită: căci, 
știți Politeia lui Platon e catastrofală…

I.P.B.: Mai accesibil și înțelept e „Statul” lui 
Aristotel. Mă rog, ca și-n „Banchetul”, Platon își 
slujește, scârbos și duplicitar, stăpânii. Urăsc ero-
tismul lui defect moral. Androginismul lui a trebuit 
„corectat” de creștinism care a găsit că îngerii sunt 
asexuați; aspect, „adnotat” și de angelologul Andrei 
Pleșu, în termeni de educație, morală și etică… es-
tetică, hermeneutică, epistemologică etc.

S.D.P.: Să revenim la „Triunghiul Bermude-
lor”…

I.P.B.: În concepția lui Martin Heidegger și a lui 
Matei Călinescu, termenul de poiein și de poiesis 
are conotații mai… terestre, căci se referă la cul-
tura pământului și la producerea vinului; ca mai 
încoace „locuirea poetică” să denoteze construcția 
unei case, a unui adăpost; iar limba e cel mai gro-
zav sălaș al inimii, al păcii, al bunăstării, al uma-
nismului periodic resurectat. Cât privește mărcile 
metapoeticității ele se implementează pe aceleași 
metagramatici stilistice, pe același corpus alego-
ric, pe încă „via metaforă” (Paul Ricoeur) ori abilă 
metonimie (Umberto Eco). În ceea ce mă privește, 
eu rămân ancorat într-un transmodernism, pe fon-
dul căruia eu am proiectat (prin „metodologia fo-
cului viu”) doctrina transmodernistă, de paradigma 
aferentă, relansată la Cluj-Napoca în prezența lui 
Basarab Nicolescu, unul din promotorul celebrei 
„mișcări transdisciplinare”, și a Irinei Petraș”, a lui 
Virgil Bulat, Horia Muntenuș, Ioan Țepelea, Mircea 
Petean, Ion Mircea, Mariana Bojan, Persida Rugu 
ș.a.

6. Deschis comunicării magice

S.D.P. Ați fost, văd sigur, un om „deschis” co-
municării… magice. Ați promovat arta interviului 
savant și transdisciplinar zeci de ani. Există vreun 
mister nerevelat în practica de zi cu zi a (meta) și 
(trans)literaturii? Ce vă leagă de lumeitatea curen-
tă și ce anume din ea vă forțează a vă sustrage ei, 
într-o așa-zisă transcendență a acelei abordări… 
superioare?

I.P.B.: Luminii, Constantin Noica îi spune 
devenință (opunând-o Categoriei Ființei). Petre 
Țuțea îi zice transgresare a futilului. Gheorghe 
Vlăduțescu îi spune ontologie a eului reîntors la 
eleatism. Dar în popor există un proverb: „E o trea-
bă ca nelumea”. Cum adică vine asta? Păi, ia să ne 
reamintim de povestea „Prostia omenească” a lui Ion 
Creangă unde toate personajele sunt ca „nelumea” 
(care de ipso et de facto e „cea adevărată” (aletheică 
și elentherică adică) pe deasupra și parabolesco-
științifico-futuristă). Noțiunea de transcendență e 
„înșelătoare” căci cripticul și fanicul își reinstau-
rează hegemonikonul câteodată „paralizat” de-o în-
nămolire infernală a acelei aspirații la „paradisul” 
posibilist (dar, vai, niciodată realizabil in integrum). 
Poezia descinde din <<antiqua poesis>>, zăbovește 
cu Pindar în Hiperboreea (vezi „Grădina-de-mentă” 
a mea, comentată de Ioan Holban în „Literatura 
română de azi” în 2022), se cabrează în „Cânturi-
le lui Maldoror, înoată prin halele oceanice ale lui 
Eminescu și Claudel, poposește în fantezia umoris-
tică a lui Cros, se revendică din obsesia „cubistă” 
(și obsesia pentru pietre”) a lui Pierre Reverdy și 
Nichita Stănescu, din vocația pentru Univers a lui 
Emmanuel, din „plăcuțele de ivoriu” miniaturale 
ale lui Jane Austen, din „omul dublu” al lui Balta-
zar Gracian, din arta seducției la Ortega y Gasset, 
din reflecțiile asupra semnelor asociate cu trăirea 
lor directă și estetică în „Însemnările de căpătâi ale 
doamnei Sei Șonagon” ș.a.m.d.

S.D.P.: V-am citit recent, pentru a continua con-
vorbirea de față – pe care eu o concep ca pe-o car-
te de sine stătătoare – câteva apariții editoriale de 
ultimă oră, care m-au intrigat. Aș vrea să insistați 
– pentru cititorii dumneavoastră – asupra concep-
tului de <<poezie (sub)cuantică>>.

I.P.B.: Oho, am cugetat și am cutezat. Am 
așezat și am reproiectat fasciculele de „fotoni” ale 
înțelegerii poeticității. Pentru mine stilemele sunt și 
reprezintă mostre de interconectare cuantică a par-
ticulelor infralingvistice. În figurile mele de stil cu-
vintele comunică între ele cu o viteză mai mare ca a 
luminii și căreia i-aș zice instantanee (adică sincro-
ne – n.m.). Și cum nimeni nu știe cum funcționează 
toate, relațiile în natură îmi însușesc luxul de a îna-
inta ipoteza scandaloasă că exact așa e poeticitatea 

„inventată” de mine, pe plaja transmodernismului 
autohton. Metaforele sunt pentru mine ca niște gă-
uri-de-vierme (dacă nu niște „găuri negre” a căror 
existență Einstein a conștientizat-o dar s-a temut 
de ele – n.m.). Eu le-am rebotezat transmetafore și 
o ucenică de-a mea din Cluj-Napoca le-a și fixat 
teoretic într-un studiu aprofundat. Poezia-mi e gre-
fată, repet aproape enervant, pe-o temelie cultural 
științifică, ci nu pe simbolistica inspirație de mo-
ment. Pentru mine spațiotimpul poetic e „acciden-
tat” de „revelații” tactice și extatice, orficopoetice și 
similare „mecanicii cerești”, intragalactice.

7. Arta poemului transmodernist

S.D.P.: V-aș propune să-ncheiem acest cel de-
al doilea calup al dialogului nostru, unul inco-
mod și iconoclast, într-un mod neobișnuit. Să-mi 
încredințați în exclusivitate vreun poem inedit spre 
a-l prelua integral.

I.P.B.: Cu maximă plăcere; are un titlu ademe-
nitor: „Adumbrirea genelor”.

S.D.P.: Atunci să-i dăm curs.
I.P.B.: „Te uiți la mine cam straniu, iubito! Eu 

tot caut să-ți decodific privirea. Înțelegerea mi-e ca 
un scaun rezervat într-o catedrală care s-a constru-
it după Oul lui Brâncuși. Iar clipa asta mi se pare 
oarecum tâmpă, în cea următoare deslușesc zborul 
unei păsări spre transfinit.

Roland Barthes reinventase un mit (însă cam 
după ureche, corelându-l cu vreo limbă străveche). 
Eu stau de șase (învelit cu-o mantă de mătase) ca 
să nu vină chiar pe neașteptate Cavalerii Apocalip-
sului.

Ațipesc (cum Prâslea cel voinic sub Mărul de 
aur), sub Pomul din grădina-mi doldora de fruc-
te-nepereche prinzând glas: N-am să te las. În 
ficțiunea ta e prea multă Cunoaștere. Întoarce-te 
în copilărie, în Cartea-cea-vie-a-naturii! Joacă-te la 
una cu augurii, culege fragi și căpșuni, fă buchete 
din Florile Râului ca să le dăruiești sânzienelor: ca 
niște mironosițe pe-adumbrirea cea dulce a gene-
lor.

Transmutându-ne în Bibliotecă – unde Calea 
Dintâi s-a multiplicat în miliarde de cărți (cum 
firește că trebuie să se întâmple în orice autentică 
democrație) – pari, iubito, căzută în contemplare. 
Eu mă visez argonaut pe-o mare cosmocentrică 
și-ți scriu ție biruit de-o acedia (metafizică?!) des-
pre Insula în care mi-am clădit Noua Colibă (ce-
lei inițiatice îi dădusem foc întrucât femeia-mi din 
viața anterioară murise deznădăjduită și ftizică, 
într-o atmosferă asfixiantă, uscându-se precum o 
biată plantă într-un deșert monstruos).

Răsfoiești, adorato, preocupată de-o anume-idee 
câteva tratate de alchimio-magie și de oikeiopragie. 
Chipul ți se luminează brusc. M-apropiu indiscret: 
e o poveste despre niște întâmplări într-un arhipe-
lag cu strășnicie ascuns de ochii stupizi ai lumii 
de troglodiți, șmenari, sfertodocți, demagogi, pan-
glicari și politruci, neghiobi și perverși.

În țesăruta-i transnarativă, ezoterică, abia de 
cobori în miezul lucrurilor: ele însele corupte de-o 
semiotică durdulie (vai, chiar copios-suspicios de 
prosperă). Estimp eu iar tânjensc: o sferă (aleph) 
din care să nu mai ies. Tu să mă bocești iluminată, 
în Sacra Dimensiune – și să-ți inviți viitori bărbați 
la cel mai strașnic chef din Câmpiile Elizee.

Vai mie, mumă Gee. Vai mie! Azi e deja sâmbă-
tă? Fugit irreperabile tempus. Și-n templu-s doar 
eu. Sub bolta înaltă se reconfigurează brusc Edgar 
Allan Poe, din microcristale până acum invizibile. 
Cu un manuscris în mână (Principiul poetic. Fi-
losofia compoziției. Esența versului) și cu un abia 
perceptibil reproș în priviri: ,, Ce te miri, așa? Ei, 
da, iată-te, a trecut încă o săptămână! Cât un veac! 
Urcă în șa! Călătoria-i un leac universal!”

S.D.P.: Eu aș adăuga și o farmakonică poemă 
numită emblematic și noologic „Înfrigurarea”.

I.P:B.: Aha! Mi-o reiterezi și chiar întâmplător 
mi-o mai amintesc: „E timp destul să-ți iei adio. Tu 
Gabrielo, tu Mario. E timp să mori și să învii: prinț 
de brânduși și ciocârlii”: E timp cât să-ți aduci 
aminte rostirea primelor cuvinte: mama și tata, 
când pe seară tiparele păreau de ceară. E timp cât 
să-mpărțim la trei matrița-ntâielor idei, cu mus-
tul stors ca dintr-un teasc, stând însuși iarăși să 
renasc doar ca poet în zile faste, cu defrișări ico-
noclaste. E timp să-ntemeiem în doi o casă sfântă 
și-un zăvoi. Casa limbajului desigur de-al cărei rost 
mereu mă înfrigur. Zăvoiul să-i ascundă boiul, al-
binele să-și pună roiul, în vr’un coricov sau gutui, 
pe scara Cerului să sui în zumzetul împărătesc: 
egal cu-al meu stil poezesc, din cuante reinstituit. 
Dar uite, zău, am isprăvit!”
Convorbire realizată de Silviu Doinaș Popescu
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VânzăriVânzări

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 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 

8 lei/litru și țuică, preț 12 

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
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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 fa-
brică pâine - 663 mp, teren 
2.021 mp, deschidere la Dru-
mul Național Motru – Dr. Tr. 
Severin 39 m. 

Relații la tel.: 0722 517000 
și 0744 517000.

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

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

Telefon: 0772902003.

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

Închiriez apartament 3 

camere (transformat din 4 ca-

mere), mobilat și utilat, cen-

tral, str. Traian, 330 euro/

lună. Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea 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 
închise, centrală termică, aer 
condiționat, parchet din lemn 
masiv de stejar. Se poate vin-
de mobilat sau nemobilat, 
preț 69 de mii de euro. Tele-
fon: 0762 664435. 

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

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

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, 
cartier Iezureni, suprafață 
3000 mp, deschidere 30 m, 
parcelabil. 

Telefon: 0726.232.195

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

Telefon: 0769213005

Caut femeie pentru în-
grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. Telefon: 0771221338.

 Angajez femeie pentru 
administrare/menaj casă în 
localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. Oferim salariu atrac-
tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. 

Telefon: 0731.504.036.

 Vând vițea Angus în 
vârstă de 1 an și 4 luni, preț 
4000 lei. 

Telefon 0722814556..

 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.
 Vând Ford Focus 1.8 

TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. 

Preț și amănunte la tel. 
Telefon: 0766.459.497.

DiverseDiverse
Execut și repar urmă-

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

Telefon: 0761890450.

Vând VW Tiguan 2000, 

toate dotările, 2010, preț 

9200 euro. 

Telefon: 0752134967.

PierderiPierderi
Declar pierdut Contract 

de vânzare-cumpărare apar-
tament pe numele ANDREI 
MARGARETA.

 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.

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri birouri 

ultracentral. ultracentral. 
Relaþii la Relaþii la 

telefoanele: telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn serios, fără 

obligații, fizic plăcut, 64 ani, 
caut doamnă pentru relație 
serioasă, până în 62 ani, fără 
obligații, aspect plăcut. Tel. 
0766608042.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Ciora P.Petre I.I. titular al proiectului: „Construire spa-
ţiu producţie peleţi şi brichete” anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj 
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra me-
diului pentru proiectul: „Construire spaţiu producţie pe-
leţi şi brichete” propus a fi amplasat în comuna Crasna, 
satul Radoşi, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din Târgu-
Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 
9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmgj.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Gorj.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Dănescu Stroe Dragos I.I. titular al proiectului: „Con-
struire spaţiu pentru producţie peleţi” anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de că-
tre APM Gorj în cadrul procedurilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului pentru proiectul: „Construire spaţiu 
pentru producţie peleţi” propus a fi amplasat în: comuna 
Crasna, satul Cărpiniş, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din Târgu-
Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 
9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmgj.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de 
la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM 
Gorj.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

MĂLĂESCU LAURENŢIU -VALENTIN P.F.A. titular al 

proiectului: „Înfiinţare fabrică peleţi şi brichete Mălăescu 
Laurenţiu-Valentin Persoană Fizică Autorizată” anunţă 

publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 

de către APM Gorj în cadrul procedurilor de evaluare a im-

pactului asupra mediului pentru proiectul: „Înfiinţare fa-
brică peleţi şi brichete Mălăescu Laurenţiu-Valentin Per-
soană Fizică Autorizată” propus a fi amplasat în: comuna 
Băleşti, satul Băleşti, F.N., judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-

mentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din Târgu-

Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 

9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://

apmgj.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii 

la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la 

data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Gorj.

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 mese-
rie, minim 450 lei, rate, diplome 
recunoscute, sprijin angajare. 
Căutăm colaboratori, 2000 lei 
/clasa. Telefon:   0751855929; 
secretariatsnm@yahoo.com
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De la 8,7 milioane locuitori la 23,2 milioane în anul 1990 și sub De la 8,7 milioane locuitori la 23,2 milioane în anul 1990 și sub 
19 milioane de persoane în anul 202219 milioane de persoane în anul 2022
Se cunoaşte faptul că la Institutul Național 

de Statistică au fost finalizate operațiunile 
de verificare și validare a imensului volum 

de date și informații înregistrate la ultimul recensă-
mânt, iar, în paralel, au fost identificate numeroase-
le baze de date și registre administrative transmise 
la INS înainte de faza recenzării persoanele care nu 
au  fost recenzate din diverse motivații, dar pentru 
care există informații și date că erau prezente în țară 
la data de 1 decembrie 2021 și întruneau condițiile 
includerii lor în populația rezidentă. În felul aces-
ta, la cele 18,2 milioane de locuitori înregistrați în 
fazele de autorecenzare și de înregistrare de către 
un recenzor se vor adăuga alte câteva sute de mii 
de locuitori recenzați. În acest fel, cunoaştem în-
treaga populație recenzată odată cu publicarea 
rezultatelor preliminare la sfârșitul anului 2022, 
pentru a le plasa alături de rezultatele celorlalte 12 
recensăminte moderne ale populației din România, 
menționate pe site-ul INS: 1859-1860, 1899, 1912, 
1930, 1941, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 
şi 2011. Să mai precizăm faptul că la un an înain-
tea desfășurării ultimului recensănt din 2021-2022, 
Institutul Național de Statistică a publicat o memo-
rabilă lucrare cu date asupra populației României, 
începând cu mijlocul secolului al XIX-lea şi care este 
intitulat: «Serii istorice de date. Populația României 
1860-2020», iulie 2021, editura INS, ca o bineveni-
tă decizie menită să confere ultimului recensământ 
o anumită dimensiune istorică. Lucrarea amintită 
ajută la cunoașterea populației și a fenomenelor de-
mografice din România, înainte de anul 1930 la acel 
teritoriu al țării. 

După anul 1989, istoria populației țării 
este istoria depopulării! 

Dacă începem cu datele publicate în anuarele 
statistice ale României după cel de-al doilea război 
mondial, începând cu cel din anul 1957, acestea s-au 
referit numai la anii 1930-1940, însă, în amintita 
publicație datele asupra populației înainte de anul 

1930 acoperă anii 1860-1929, iar pentru mișcarea 
naturală e valabilă precizarea până la anii 1871-
1929. În plus, pentru anii 1871-1918, datele sunt 
distincte pentru Vechiul Regat (Vechea Românie) și 
Transilvania, practice, rezultate inedite, ceea ce per-
mite în premieră formularea unui calendar diferit al 
debutului tranziției demografice în România în raport 
cu cel cunoscut până acum, deoarece acoperă în-
treaga perioadă 1860-2020. Datele referitoare la anii 
1860-1929 au fost reconstituite începând cu anul 
1946 la Institutul Central de Statistică (sub directa 
coordonare a distinsului sociolog și demograf Anton 
Golopenția, director al Oficiului de Studii al ICS) și 
apoi la Direcția Centrală de Statistică și finalizate în 
anul 1968, însă, din fericire, o copie pierdută în ar-
hive a tabelelor lucrării a putut fi valorificată acum, 
după minuțioase verificări și comparații, chiar dacă 
tabelele nu sunt însoțite, din păcate, de prezentarea 
metodologiei folosite. Întreaga istorie a seriei 1860-
1929 este prezentată în lucrarea INS, iar, cu ajutorul 
datelor statistice analizate în decursul multor ani, în 
articolul de faţă realizăm şi o prezentare generală 
a evoluției populației, a natalității și a mortalității 
generale a populației între anii 1860-2020 la teri-
toriul actual, în perioade istorice diferite ca nivel al 
indicatorilor și ca determinări economice, sociale și 
politice. Istoria evoluţiei demografice şi a celor două  
componente care i-au determinat în timp creșterea 

ori scăderea naturală din primele două perioade: 
1860-1929 și 1930-1940 este istoria modernizării 
țării, cu suișurile și coborâșurile ei. Dar, ceea ce s-a 
întâmplat după cel de-al doilea război mondial până 
în anul 1990 este doar în parte o istorie a moderniză-
rii țării, evoluțiile natalității fiind mutilate de măsuri 
brutale și forțate ale vechiului regim, iar, după anul 
1989 istoria populației țării este istoria depopulării 
in cei 33 de ani, în contextul trecerii de la un regim 
socialist autoritar la un regim capitalist sălbatic, su-
pranumit al «democraţiei originale», cu un nivel de 
trai scăzut, incertitudine în ziua de mâine, cu guver-
nări ineficiente și lipsite de o viziune prospectivă, cu 
tensiuni politice, cu o natalitate în continuă scăde-
re, cu deschiderea frontierelor europene și emigra-
rea masivă a populaţiei tinere. Analizând cu atenţie 
evoluția populației țării la teritoriul actual, în ultimii 
162 de ani putem constata că referitor la populația 
rezidentă, cea având reședința obișnuită în Româ-
nia, impresionează, mai întâi, ascensiunea fermă și 
susținută a creşterii emografice până în anul 1990 
și declinul masiv care a urmat după lovitura de stat 
din 1989, iar, într-un plan mai larg, se pot remarca 
scăderile din anii celor două războaie mondiale și 
reculul moderat din anii 1870, survenit în contex-
tul teribilei epidemii de holeră din Transilvania, în 
prima jumătate a anilor, al pierderilor umane din 
anii Războiului de Independență, pierderi militare și 
prin boli (tifos), astfel că declinul demografic de după 
anul 1989 a împins populația țării cu aproape 60 de 
ani în urmă, până la nivelul anului 1964. 

Sporul natural negativ, numărul persoanelor 
decedate depăşind numărul născuţilor-vii 
cu 156.000 persoane! 

Rezumându-ne la mediul tradiţional românesc şi 
dacă ne referim cu deosebire la mediul rural, unde 
spectrul depopulării capătă accente dramatice, pe-
rioada de după decembrie 1989 a constituit una de 
ample transformări şi de profunde mutaţii în viaţa 
satului românesc, o veritabilă vatră a veşniciei, care, 
însă, a ajuns în ultimele trei decenii un spaţiu îm-
bătrânit şi depopulat, cu acei țărani care au rămas 
doar în amintiri şi în albumele de familie. Un lucru 
este cert, însă, mai ales atunci când se constată că 
satul tradiţional românesc este pe cale de disoluţie 
şi se confruntă cu situaţii de-a dreptul dramatice, 
deoarece dispar încet, dar sigur, nu numai portul 
popular, atât de bogat în culori şi în expresii ar-
tistice, dar şi vechile tradiţii, casele minunate cu o 
arhitectură unică în spaţiul european, iar, într-un 
anumit fel, dispar ţăranii, pentru că în satele în-
floritoare de odinioară se văd aşezările triste care 
sunt prinse şi ele în unităţi administrative ce deli-
mitează locuri şi oameni sau locuri de oameni! În 
complexitatea ei, există o criză a satului românesc, 
prin depopulare şi prin migraţie la oraş sau în ţări 
străine, iar, pentru că nu mai există o coordonată a 
tradiţiei în armonie cu modernitatea, satul este de-
parte de imaginea care consacră pe noi coordona-
te valoarea sa clasică, în ciuda eforturilor mai mult 
formale prin care se recurge la variante auxiliare de 
activitate, bazate pe mult  invocata agricultură de 
subzistenţă, fără a avea o practică a meşteşugarilor 
bine organizaţi şi mai ales talentaţi, care să se impli-
ce în veritabile proiecte de modernizare a satului. În 
esenţa lui, satul reprezintă matricea stilistică a vie-
ţuirii neamului românesc, iar reînnoirea modului de 
viaţă care însufleţeşte şi dinamizează comunitatea, 
poate fi socotită singura cale de reabilitare a ruralu-
lui nostru românesc! O criză dramatică a depopulă-
rii satului atestă faptul că se acutizează decăderea 
sufletului omenilor care altădată se ajutau între ei, 
are loc deprecierea conştiinţei morale sub tăvălugul 
clişeelor moderne, se produce chiar o criză a fami-
liei tradiţionale care a susţinut existenţa satului şi 
a perpetuat această existenţă în spiritul continuită-
ţii regulilor morale de viaţă sub presiunea deciziilor 
organismelor europene. Altfel spus, neamul româ-
nesc este considerat printre cele mai liniştite şi mai 
talentate neamuri din lume, pentru că el nu are în 
toată istoria sa îndelungată, nici un război de cuce-
rire, ci, doar lupte de apărare, iar spaţiul ţării este 
spaţiul umanizat prin fapte eroice şi de sacrificiu, 
mai ales că peisajul ţării rămâne pentru ţăran unul 
personalizat. Ca să revenim la datele statistice ale 
ultimului recensământ, făcute publice la sfârşitul 
anului 2022, populaţia rezidentă a României a fost, 

la 1 ianuarie 2022, de 19,038 milioane de persoane, 
în scădere cu 163.600 persoane faţă de 1 ianuarie 
2021, potrivit unui comunicat al Institutului Naţio-
nal de Statistică (INS), iar, cauza principală a acestei 
scăderi o reprezintă sporul natural negativ, numă-
rul persoanelor decedate depăşind numărul născu-
ţilor-vii cu 156.000 persoane! Iar, această valoare se 
ajustează cu numărul naşterilor şi al deceselor care 
au fost declarate tardiv la oficiile de stare civilă, mai 
ales în perioada aşa-zisei ciume pandemice! Potri-
vit INS, la 1 ianuarie 2022, populaţia rezidentă din 
mediul urban a fost de 10,281 milioane persoane, în 
scădere cu 0,1% faţă 1 ianuarie 2021, iar, populaţia 
feminină la 1 ianuarie 2022 a fost de 9,728 mili-
oane de persoane, în scădere cu 0,9% faţă de ace-
eaşi dată a anului precedent. Merită subliniat faptul 
că procesul de îmbătrânire demografică s-a adân-
cit, comparativ cu 1 ianuarie 2021, remarcându-se 
creşterea ponderii populaţiei vârstnice de 65 ani şi 
peste, astfel că indicele de îmbătrânire demografică 
a crescut de la 122,4 persoane la 1 ianuarie 2021 la 
123,6 persoane vârstnice la 100 persoane tinere la 
1 ianuarie 2022. Astfel, România ar urma să aibă, 
în anul 2100, cu 6,6 milioane de locuitori mai puţin 
decât acum, aşa cum ne arată estimările Eurostat. 
Cu o politică pronatalistă la nivelul zero absolut, cu 
o emigraţie economică puternică şi servicii precare 
privitoare la forţa de muncă din import, şansele ca 
să oprim tendinţa de descreştere a populaţiei sunt la 
acelaşi nivel de zero absolut! O radiografie la nivelul 
localităților, județelor și regiunilor de dezvoltare eco-
nomică relevă amploarea crizei demografice în care 
se află România, iar, imaginea este a unui dezastru 
în care cei mici și slabi dispar inexorabil, alimentând 
cu puținul care le-a mai rămas pe cei mai mari și 
mai puternici, dar, care nu se mai satură de bani! 
Totuşi, acest puțin, nu îi mai poate salva pe termen 
lung, nici pe cei avuţi, ei înșiși purtând tarele unei 
maladii cronice a denatalităţii, adică, o scădere dra-
matică a nou născuţilor din România! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Situație incertă la clu-
bul de ligă secundă, 
Viitorul Târgu Jiu. 

Trupa pregătită de Florin 
Stângă s-a reunit luni, când 
la prima ședință de pregătire 
au fost prezenți aproximativ 
25 de jucători. Paul Mitrică 
este singurul fotbalist care a 
părăsit formația în iarnă, dar 
și alții și-au exprimat dorința 
de a-și continua cariera în 
altă parte. Situația poate fi 
explicată și de restanțele sa-
lariale care există la clubul 
aflat în insolvență. Potrivit 
mai multor surse, pe 15 ia-
nuarie se fac trei luni de când 
sportivii nu sunt plătiți, iar 
aceștia au refuzat să efectu-
eze antrenamentul de marți. 
Singurul care a ieșit de la ves-

Restanțe salariale la Viitorul! Jucătorii au refuzat antrenamentul!Restanțe salariale la Viitorul! Jucătorii au refuzat antrenamentul!
tiare a fost antrenorul Florin 
Stîngă, care a refuzat să co-
menteze situația.

Nu este pentru prima dată 
când jucătorii Viitorul recurg 
la un astfel de gest. Echipa a 
mai trecut prin probleme în 
primăvara anului trecut, dar 
până la urmă conducerea a 
achitat restanțele, iar antre-
namentele au fost reluate. 
Formația din Târgu-Jiu a în-
cheiat anul pe locul 13, cu 7 
victorii și 9 înfrângeri.

,,Sunt câțiva jucători care 
își doresc să plece, sper să-și 
rezolve situația. Dacă rămân, 
sper să rămână cu sufletul 
alături de această echipă. Per-
sonal, vreau să rămân, să-mi 
duc munca la bun sfârșit, să 
aducem niște jucători care vor 

să muncească, să se afirme 
și sper să terminăm măcar cu 
două locuri mai în față decât 

a terminat anul trecut echipa”, 
declara Florin Stîngă după 
ultimul meci din 2022.

Liga secundă se reia la 
sfârșitul lunii februarie.

CĂTĂLIN PASĂRE

Comisia Tehnică din cadrul 
AJF Gorj a făcut un anunț im-
portant. În data de 23 Ianua-
rie 2023 va avea loc cursul de 
perfecționare al antrenorilor po-

Curs de perfecționare la AJF Gorj
sesori ai Licenței UEFA- C. Ast-
fel, toți antrenorii cărora le- a 
expirat licența la finalul anului 
trecut, și doresc reînnoirea aces-
teia, sunt așteptați la sediul AJF 

Gorj. Întâlnirea va avea loc luni, 
23 ianuarie, la ora 17.00. Relații 
suplimentare se pot obține de la 
profesorul Cristi Popescu.

CĂTĂLIN PASĂRE

Andrieș are în față o ,,săptămână delicată”
Antrenorul de la CSM Târgu Jiu, Liviu Andrieș, trebuie să-

și țină elevele conectate după succesele entuziasmante din 
ultima vreme. Echipa de handbal continuă să impresioneze 
în primul an de la promovarea în Liga Florilor. Gorjencele au 
strâns patru succese consecutive, ultimul venind în Cupa Ro-
mâniei, împotriva formației SCM U Craiova. Weekendul aduce 
însă o confruntare extrem de dificilă pentru trupa alb-albastră. 
CSM primește vizita echipei CS Gloria Bistrița Năsăud, una 
dintre cele mai puternice din campionat. Trupa din Transilva-
nia este pe locul 4 în primul eșalon, cu doar două înfrângeri în 
11 meciuri. Principalul CSM-ului a declarat că așteaptă cu în-
credere jocul de sâmbătă. ,,Este clar că vom avea o săptămână 
delicată. Venim după un meci câștigat și vom avea de muncă 
pentru a pregăti foarte bine următorul joc. Întâlnim Bistrița, o 
echipă nemaipomenită, care și-a propus obiective îndrăznețe. 
Noi suntem o echipă nou-promovată și eu sper ca la ora meciul 
să fim la un nivel ridicat și să ne bucurăm de ceea ce realizăm 
pe parchet. Vom avea un antrenament de recuperare și vom re-
încarca bateriile pentru ce urmează”, a precizat Andrieș.
Confruntarea va avea loc sâmbătă, de la ora 17.30. Partida din 
Sala Sporturilor a fost aleasă de PRO Arena pentru televizare.

CĂTĂLIN PASĂRE

Naționala masculină de 
handbal a încheiat Turneul 
Internațional din Spania cu 
două victorii și o înfrângere. 

Tricolorii au fost învinși de 
formația gazdă (29-42), dar au 
trecut de Argentina (31-26) și 
Bahrain (27-24). Antrenorul 
Xavi Pascual a convocat opt-
sprezece jucători, majoritatea 
fiind din lotul cu care Româ-
nia a participat la turneul 

România a încheiat cu două victorii turneul amical din Spania
de pregătire Trofeul Carpaţi, 
la finalul anului 2022, unde 
s-a clasat pe locul al treilea. 
Din lot au făcut parte și gor-
jenii Robert Militaru (Dinamo 
București) și Bogdan Mă-
nescu (Minaur Baia Mare).

,,Cred că am făcut un tur-
neu extraordinar, am pierdut 
normal în fața Spaniei, o echi-
pă mult mai bună decât noi și 
de care suntem departe, dar 

am câștigat celelalte două jo-
curi. 

În fața Argentinei am făcut 
un joc extraordinar, mai ales 
în prima repriză, cu Bahrain 
a fost mai complicat, am înce-
put bine, apoi am făcut câte-
va greșeli în fața unei defen-
sive 5-1, împotriva căreia nu 
suntem obișnuiți să evoluăm. 
Am rezolvat această situație 
atacând 7 contra 6, portarii 

au fost foarte buni și am 
câștigat. Sunt mulțumit de 
jucătorii tineri, care mi-au 
arătat că au capacitatea și 
disponibilitatea de a se dez-
volta și de a crește în valoa-
re, însă acesta a fost doar 
un turneu de verificare, ei 
trebuie să continue să mun-
cească în această direcție”, 
a declarat Pascual.

Pentru România urmea-
ză două partide cu Insule-
le Feroe în preliminariile 
Euro 2024, pe 8 martie în 
deplasare și pe 11 martie 
acasă.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Presa centrală 
susține din nou 
că finanțatorul 

Universității Craiova ar putea 
prelua o altă formație din fot-
balul românesc. Mihai Rota-
ru și-a anunțat intenția de a 
se retrage de la cârma trupei 
din Bănie, iar acesta, potrivit 
Antena Sport, ar fi tentat să 
investească la CSA Steaua. 
Totuși, reticența lui Rotaru 
de a pleca în capitală este 
dată de faptul că echipa de 
ligă secundă nu are drept de 
promovare. 

Pe 1 mai 2023, va fi votată 
noua Lege a Sportului, care 
ar putea remedia situația. 
În momentul de față există 
o prevedere la articolul 31 
care le interzice cluburilor 

Rotaru, dat din Rotaru, dat din 
nou la Steauanou la Steaua

susținute din bani publici să 
poată evolua în ligile profe-
sioniste. Nu este prima oară 
când se speculează că Rotaru 
s-ar muta la roș-albaștri, dar 
omul de afaceri a negat, în 
trecut, această variantă.

„Să investesc la CSA Stea-
ua? Nici în glumă nu e bună 
asta. Stau 9 ani cu Mitite-
lu în spate și acum să-l am 
pe Gigi Becali? Înseamnă să 
fiu nebun! E exclus. Singura 
relație pe care o am cu ei este 
că Oprița mi-a fost jucător în 
2013 sau 2014 și că mă cu-
nosc cu George Ogăraru. În 
rest, nu cunosc ce fac ei și așa 
mai departe. M-au întrebat 
rude, prieteni, tot orașul spune 
că te duci la CSA Steaua. Mă, 
sunteți nebuni? Nu există!”, 

declara Rotaru în primăvara 
anului trecut. Recent, Uni-
versitatea Craiova l-a numit 
antrenor principal pe Eugen 

Neagoe și l-a transferat pe 
mijlocașul Alexandru Ișfan de 
la FC Argeș. De altfel, Rotaru 
și-a asumat pe deplin rolul de 

președinte și a declarat că va 
efectua și alte transferuri în 
această iarnă.

CĂTĂLIN PASĂRE

Gorjeanul George Tudo-
ran nu va mai continua la 
Timișoara. Fostul mijlocaș 
al pandurilor și-a reziliat 
înțelegerea cu trupa din Ba-
nat. 

Fotbalistul a ajuns la Poli 
în această toamnă și a apucat 
să bifeze patru meciuri în tri-
coul ,,viola”. 

El a fost dorit de antreno-
rul Octavian Benga, cel care 
l-a pregătit pentru o perioadă 
și la Viitorul Târgu Jiu. 

Contractul se întindea 
până în vară, dar Tudoran 
trebuie să-și caute acum an-

Tudoran, pus pe liber de Timișoara
gajament. Un alt fost pandur, 
Patrick Popescu, a fost și el 
pus pe liber de bănățeni, care 
s-au despărțit și de alți jucă-
tori.

,,Politehnica Timișoara a 
reziliat contractul cu șapte 
dintre jucătorii care au înche-
iat sezonul de toamnă la club. 
Este vorba de Daniel Isvoranu 
(5 meciuri), Gabriele Germinio 
(13 meciuri), Silviu Pană (14 
meciuri, 2 goluri), Răzvan Mi-
lea (10 meciuri), toți transferați 
în vară, Patrick Popescu (8 me-
ciuri, 1 gol), George Tudoran (4 
meciuri), ambii veniți în toam-

nă la echipă, Adrian Zaluschi 
(8 meciuri, 1 gol), la club din 
vara 2021. 

Cifrele dintre paranteze 
reprezintă numărul de me-
ciuri (eventual și de goluri) din 
sezonul de toamnă al Ligii a 
II-a, în tricoul alb-violet”, este 
anunțul clubului timișorean.

Tudoran are 26 de ani și 
este mijlocaș de bandă. Mai 
are în C.V. formații precum 
Viitorul Constanța, Rapid 
București, Olimpia Satu 
Mare, Dunărea Călărași sau 
Metaloglobus București.

CĂTĂLIN PASĂRE


