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Gorj: Șase kilograme de carne 
confi scate din restaurantconfi scate din restaurant

Peste o sută de controale au fost efec-
tuate de inspectorii Direcției Sanitar 
Veterinare și pentru Siguranța Ali-

mentelor Gorj, în prime-
le două săptămâni din 
noul an.
În timpul verifică-
rilor au fost apli-
cate 11 sancțiuni 

contravenționale, 
reprezentând 
două avertis-
mente şi  9 
amenzi în 
c u a n t u m 
de 31.000 
lei, unor 
operatori 
și persoa-

ne fizice. 

Senatorul PNL a făcut Senatorul PNL a făcut 
amendamente la amendamente la 
ordonanța care modifi că ordonanța care modifi că 
legea decarbonăriilegea decarbonării

Stăpâni și sclavi în carierele CEO! Tragedia Stăpâni și sclavi în carierele CEO! Tragedia 
de la Jilț Sud se poate repeta! Trei oameni de la Jilț Sud se poate repeta! Trei oameni 
au murit și alți zece au fost rănițiau murit și alți zece au fost răniți

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

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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Creştin ortodox

Romano catolic
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Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9359  -0,0031
Dolarul SUA                    4,5851  +0,0040
Gramul de aur                        277,7474  -0,2403 
Francul elveţian                         4,9963  +0,0226  
100 Yeni japonezi                     3,4271  +0,0062
Lira sterlină       5,7073  +0,0111 
Leva bulgărească      2,5161  +0,0010 
Leul moldovenesc                     0,2412  +0,0001     
100 Forinţi maghiari     1,1839  -0,0015

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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Suedia ne vrea în Schengen! Politica 
externă ce face?

Să ne rugăm pentru pacea lumii!

Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Motto: „Popor românesc, mari 
învățături îți dă ție această întâm-
plare! Dacă fiii tăi ar fi fost uniți 
totdeauna, atunci și pământul 
tău strămoșesc rămânea unul și 
nedespărțit. Dar veacuri de dez-
binare neîntreruptă te-au dus la 
slăbiciune, te-au dus să-ți vezi 
rușinea cu ochii!”

Mihai Eminescu

Cu vreo trei luni înainte de 
8 decembrie 2022, Preș. 
Klaus Werner Iohannis 

și toată conducerea pretinsului 
Partid Național Liberal se băteau 
cu pumnii în piept că România va 
intra la acea dată, când a avut loc 
o reuniune a Consiliului JAI, în 
spațiul de liberă circulație Schen-
gen. Din păcate, a fost un eșec to-
tal datorat unui singur veto – cel 
al Austriei -, țară extrem de apro-
piată din interese economice de 
Federația Rusă.

Dar oare politica noastră ex-
ternă nu are nicio vină? Asta în 
cazul că mai avem și politică ex-
ternă, ceea ce în ultimii 18 ani 
– „zece ani răi” ai mandatelor lui 
Traian Băsescu și alți 8 ani din 
cele două mandate ale Preș. Kla-
us Werner Iohannis -, din păcate, 
România nu se poate lăuda că a 
avut și, după câte se pare, nici 
măcar acum nu are!

Marți, a apărut un firicel de 
speranță. O veste, cât de cât 
bună, dar pentru a nu rata și a 
doua șansă ne-ar trebui o po-
litică externă extrem de activă. 
Iar de politica externă răspunde 
președintele Iohannis și, parțial, 

ca executant docil, ministrul de Ex-
terne, Bogdan Aurescu.

Revenind, la vestea oarecum 
bună a zilei de ieri, ea ne vine tocmai 
din plenul Parlamentului European, 
unde s-a vorbit de posibila adera-
re a României la Spațiul Schengen. 
Este adevărat, acesta ar putea să fie 
un pas! Încă nu avem vreun semn 
de la Austria, dar nici cumva că 
președintele Iohannis ori ministrul 
de Externe Bogdan Aurescu i-ar fi 
contactat pe cancelarul Austriei ori 
pe ministrul de Externe al aceste-
ia. Deocamdată, Austria joacă cum 
vrea.

Faptul că România este în cărți 
pentru extinderea Spațiului Schen-
gen este legat a anunțul făcut de pre-
mierul suedez, Ulf Kristensson, chiar 
în Parlamentul European. Europar-
lamentarul Eugen tomac, care este 
și președintele PMP, a scris în online 
că Suedia vrea ca subiectul extinde-
rii Schengen în România și Bulgaria 
să intre pe ordinea de zi a Consiliu-
lui European. „Chiar acum, în plenul 
Parlamentului European, premierul 
suedez, Ulf Kristersson, a declarat: 
„Dorim să punem pe ordinea de zi 
chestiunea extinderii Spațiului Schen-
gen. Știu că asta așteaptă România și 
Bulgaria. Să sperăm că România va 
putea fructifica cât mai eficient acest 
angajament al Suediei, anunțat acum 
câteva clipe la Stasbourg”, a scris Eu-
gen Tomac pe Facebook.

Analistul politic Bogdan Chirieac 
a reacționat, tot marți, cu următorul 
comentariu: „Acesta ar putea să fie 
un pas! Mai departe, de la Austria nu 
avem niciun semn. Nici de la Olanda, 
care acum ar fi de acord cu România, 

dar e în total dezacord cu bulgaria. 
Președintele Iohannis era mai anul 
trecut testul de optimist în privința 
aderării României la Spațiul Schen-
gen, poate că acum e rândul Bulgari-
ei să fie optimistă. Nu este un acord, 
că inițial Suedia avea mai multă 
substanță. Au spus – vom pune pe 
oprdinea de zi după ce vom avea un 
acord Austria-Olanda și România-
Bulgaria. Reamintim că România a 
ratat aderarea la spațiul Schengen 
în luna decembrie 2022. Atunci, la 
Consiliul ministerial JAI, Austria 
și-a exercitat dreptul de veto împotri-
va României și Bulgariei, pe motiv că 
prin aceste țări au trecut foarte mulți 
migranți ilegali care ajung la Viena.

ION PREDOȘANU

P.S. Prim-ministrul Nicolae Ciu-
că remarca marți că „Investițiile au 
devenit o componentă mai importan-
tă decât consumul”. Practic, Nico-
lae Ciucă a mai adăugat că: „La ora 
actuală, investițiile în România au 
deppășit consumul ca și aport finan-
ciar în alcătuirea bugetului de stat”.
(Ion Predoșanu)

Revăd cu sufletul greu atâta durere,
Ce ne este astăzi hărăzită pe pământ,
Oameni schilodiți,ori uciși, puşi în suferință fără a lor vrere,
Copii lăsați singuri pe lume doar cu ajutorul sfânt.
Lacrimi ce curg fără oprire din ochii tuturor,
Durerea ce apasă din plin pe sufletul oricărui muritor,
De piatră sau de fier să fi,nu se poate să nu-ți curgă uşor
O lacrimă în colțul ochilor.
Să ne rugăm pentru pacea lumii !
Din tot sufletul şi cu toată inima mereu,
Treceți vă rog la tratative voi,mai marii națiunii ,
Opriți şi puneți capăt acestui război nedrept,atât de distrugător și rău !
Să ne rugăm pentru oameni şi pentru iubire,
Să nu lăsăm pe nimeni de izbelişte la greu,
Stergeți lacrima şi puneți în locul durerii fericire,
Ce frumos e omul binecuvântat de Dumnezeu !

DOREL DOBRE DELAGORJ

Poemul reînvierii
ia mâinile de pe pieptul acestor zile
și nu îngropa două inimi
cât e loc să ne fim
să ne fim
păsări
sau ochiuri de apă
lasă-ne așa
cu urme de sare pe podelele încinse
unde ne regăsim
lasă-ne pregătiți de zbor

și nu mai tăia nebunia ce ne leagă

ia mâinile de pe pieptul acestor zile
că nu vorbim de accidente aici
și nici de iluzii
de credință
sau de necredință
acum ai ce ai vrut
de la începutul lumii
de când mă cunoști

ANY DRĂGOIANU
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Președintele PNL Gorj, 
senatorul Ion Ior-
dache, continuă să 

acționeze în sprijinul Com-
plexului Energetic Oltenia și 
a județului Gorj. 

În urma unor consultări 
cu reprezentanții CEO, Ion 
Iordache propune, în primă 
fază, trei amendamente care 
vor modifica termenele de în-
chidere a unor grupuri ener-
getice și menținerea lor în ac-
tivitate până când se pun în 
funcțiune alte capacități de 
producție. ,,Propunerea legis-
lativă privind condiționarea 
retragerii din exploatare a gru-
purilor energetice pe bază de 
lignit este: Amânarea retrage-
rii din exploatare a capacității 
de 975 MW (Grup 6 Rovinari, 
Grup 4 Turceni, Grup 7 Isal-
nita), până la data intrării în 
exploatare comercială a noilor 
investiții în capacități pe gaz 
natural, tip CCGT de 1325 
MW ale Complexului Energe-
tic Oltenia, prin ordin al Mi-

Senatorul PNL a făcut amendamente la 
ordonanța care modifi că legea decarbonării

nisterului Energiei.Trecerea în 
rezervă de capacitate a Grup 
6 Rovinari, Grup 4 Turceni, 
Grup 7 Isalnița până la 31 
decembrie 2032. Menținerea 
în funcțiune a grupurilor ener-
getice pe bază de lignit până 
la procesarea întregii cantități 
de lignit rezultată din Progra-
mul de Închidere a Activității 
miniere a carierelor”, anunță 
parlamentarul de Gorj.

,,În perioada următoare 
vom elabora și alte amenda-
mente aduse OUG 175/2022 
care modifică legea 334/2022 
privind decarbonarea sistemu-
lui energetic național prin care 
PNL Gorj își propune să asi-
gure CEO și energiei produse 
pe bază de cărbune continui-
tate până la momentul în care 
investițiile în grupurile noi vor 
fi realizate și date în folosință. 
Acționăm având în vedere 
situația economică a județului 
Gorj și viitorul gorjenilor!", a 
completat Iordache.

A.S.

,,Alternativa Dreaptă Gorj consta-
tă cu regret cum probleme grave ale 
economiei României și implicit cele 
ale județelor țării sunt tratate în mod 
tendențios și cu o extremă superficiali-
tate, se arată într-un comunicat de pre-
să transmis de formațiunea politică. 

Actualmente: managementul defi-
citar, neprofesional și influențat politic 
al Romsilva și  ineficiența organelor 
de control  au dus la defrișări masive, 
necontrolate, agresive și ilegale (nu 

AD Gorj: Privatizarea Romsilva nu va înlătura exploatările 
agresive sau ilegale ale fondului forestier al țării

sunt depistate nici măcar 10% din tă-
ierile masive ilegale, etc..); politica de 
reîmpădurire este ne-corespunzătoare 
atât din punct de vedere cantitativ cât 
și structural (în ritmul actual de reîm-
pădurire ne-ar trebui mii  de ani pen-
tru a atinge nivelul  optim) etc.. Toate 
acestea vor produce efecte grave asu-
pra vieții cetățeanului din oricare zonă 
a țării, implicit mediului și viitorului 
nostru.l", a completat AD Gorj.

În mod similar o privatizare a regi-
ei autonome Romsilva prezintă riscul 
vânzării fondului forestier pe sume 
infime, mai atrag atenția conservato-
rii gorjeni. ,,Există astfel pericolul real 
ca un fond forestier de peste o sută de 
miliarde de euro să ajungă pentru zeci 
de ani în proprietatea  unor societăți 
comerciale a căror activitate nu va fi în  
nici un caz în scopul asigurării acestei 
necesități de bază a cetățenilor (a se 
vedea în mod similar cazul precedent: 
privatizarea exploatării resurselor de 
petrol și gaze)

În consecință considerăm că se 
impune cu fermitate: păstrarea unei 
rezerve strategice de stat de cel puțin 
30% din fondul forestier; reformarea și 
controlul sporit al societăților ce admi-

nistrează fondul forestier și evaluarea 
acestora prin indici de performanță; 
implementarea urgentă de formule 
alternative pentru înlocuirea folosi-
rii lemnului cu alte resurse adecvate, 
pentru a nu afecta nivelul de viață al 
cetățenilor (implicit al celor din județul 
nostru care depind în mod major de fo-
losirea acestui tip de resursă); stabili-
rea unor condiții și criterii de exigență 
clare și transparente pentru acordarea 
dreptului de exploatare a lemnului în 

cazul scopurilor comerciale; acorda-
rea de facilități sporite ONG-urilor ce 
își dovedesc eficacitatea pentru con-
trolul exploatărilor forestiere masive. 
Cu respect îndreptăm România!", a 
manționat Biroul de Presă al Partidu-
lui Alternativa Dreaptă - Filiala Gorj.

Filiala Gorj a Partidului Alternati-
va Dreaptă activează din anul 2020 și 
are reprezentanți în majoritatea co-
munelor și orașelor județului nostru.

A.S.
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Dr.Florin Bobircă, specialist în 
cancerul de sân și Dr.Charaf 

Hmida, medic specialist 
radiolog vor oferi consultații și 
ecografi i în data de 21 ianuarie 

2023 la ClinicLife, 
Str. 23 august, nr.53, 

tel: 0759.554.400

Iată câteva observaţii din 
experiența mai multor 
generații de cunoscători 

ai muntelui demne de luat în 
calcul pentru cei ce doresc să 
facă o incursiune montană în 
această perioadă:

- Odată cu creşterea pantei 
creşte şi pericolul de avalan-
şe. Pantele cu o înclinaţie mai 
mică de 20 de grade sunt de 
regulă sigure exceptând cazul 
când se află la baza unei pan-
te abrupte.   

- Pantele cu împăduriri  
împiedică de obicei produce-
rea avalanşelor fără ca peri-
colul să fie eliminat în totali-
tate.  

- Cu cât baza unei pături 
de zăpadă sau suprafaţa aco-
perită de zăpadă este mai ne-
tedă cu atât mai uşor sunt 
îndeplinite condiţiile de alu-
necare a zăpezii chiar pe pan-
te mai puţin înclinate. 

- O pantă a unui versant 
montan este cu atât mai pe-
riculoasă cu cât este mai uni-
formă şi fără trepte de relief. 

Pericolul alb – (2) Pericolul alb – (2) 
Pericolul de declanşare a avalanşelor aşa cum s-a văzut 
depinde mai puţin de teren decât de condiţiile meteo 
şi aşezare a straturilor de zăpadă. Totuşi şi configuraţia 
terenului trebuie să fie bine cunoscută pentru ca peri-
colul să fie redus la minim sau eliminat.  

Acestea impun o prudenţă 
deosebită în parcurgerea lor. 

- Jgheaburile şi porţiunile 
din apropierea lor sunt peri-
culoase pentru că există po-
sibilitatea declanşării unor 
avalanşe succesive din mai 
multe părţi. 

- Trasee relativ sigure sunt 
spinările muntoase, muchiile 
şi crestele montane. 

- Pe partea versanţilor 
adăpostiţi de vânt se pot afla 
adesea aglomerări de zăpadă  
de cele mai multe ori în echi-
libru instabil cu pericol per-
manent de declanşare a unei 
avalanşe.   

Pericolul de declanşare a 
avalanşelor trebuie luat în 
calcul şi evitat întotdeauna. 
Toate celelalte consideren-
te trebuie să fie subordonate 
securităţii participanţilor la 
acţiunile montane de iarnă. 
În timpul parcurgerii trasee-
lor de iarnă dacă se cunosc 
locurile favorabile declanşării 
avalanşelor acestea trebuie 
ocolite chiar dacă trebuie par-

cursă o distanţă mai mare şi 
pierdut mai mult timp. Dacă 
nu se poate stabili cu preci-
zie că o pantă este favorabilă 
declanşării unei avalanşe sau 
nu, aceasta trebuie ocolită şi 
considerată suspectă.  

Pe durata parcurgerii tra-
seelor de iarnă se pot folosi 
spinările de munte precum şi 
convexităţile pantelor, evitân-
du-se jgheaburile, şanţurile 
precum şi pantele aflate sub 
cornişe. Pe timpul deplasării 
se vor evita schimbările bruş-
te de direcţie. În caz de nece-
sitate se pot folosi chiar cres-
tele atât pentru urcuş cât şi 
pentru coborâş. De asemenea 
se va respecta distanţa din-
tre participanţi la efectuarea 
traseelor. Aceasta trebuie cal-
culată astfel ca la un moment 
dat un singur montaniard 
să se afle în zona suspectă 
de avalanşe. Pentru iubitorii 
activităţilor montane pe timp 

de  iarnă o altă problemă ce 
ar trebui tratată cu maximă 
seriozitate este combaterea 
frigului şi a efectelor sale. 
Aceasta se poate face în prin-
cipal printr-o îmbrăcăminte 
şi o încălţăminte adaptată 
anotimpului precum şi prin-
tr-o alimentaţie echilibrată 
caloric cu interdicţia  consu-
mului de băuturi alcoolice pe 
durata acţiunilor pe munte. 
Îmbrăcămintea are rolul de 
a proteja corpul şi capul îm-
potriva frigului prin efectul 
izolator. Hainele împiedică 
pierderile de căldură din corp 
şi în acelaşi timp împiedi-
că pătrunderea aerului rece. 
Cea mai bună izolaţie termică 
se obţine prin învelişurile de 
aer între piesele echipamen-
tului. În acest sens două sau 
trei obiecte de îmbrăcăminte 
de corp sunt preferabile une-
ia mai groase datorită măririi 
numărului de straturi de aer 

izolant. Un factor de o impor-
tanţă deosebită îl reprezintă 
vântul. Un vânt puternic cre-
ează o temperatură mult mai 
scăzută decât cea reală. Pen-
tru combaterea efectelor sale 
este indicată folosirea echi-
pamentelor protectoare de 
vânt (suprahanorac şi supra-
pantaloni). Protecţia capului 
(unde pierderile calorice ale 
corpul uman pot ajunge pe 
timp de iarnă la 50% ) se face 
în funcţie de temperatură cu 
căciuliţă sau passe-montag-
ne. Unele dintre cele mai ex-
puse părţi ale corpului la frig 
sunt extremităţile membre-
lor. Mănuşile indicate pentru 
combaterea frigului sunt cele 
cu un singur deget. Încălţă-
mintea trebuie să fie puţin 
mai largă pentru a se putea 
încălţa mai multe perechi de 
ciorapi preferabili de bumbac 
şi lână.  

     MUGUREL PETRESCU 
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Cât plătește CEO pentru renovarea Cât plătește CEO pentru renovarea 
clădirii din centrul orașului Târgu-Jiuclădirii din centrul orașului Târgu-Jiu














Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

CE Oltenia organizează o licitație pentru 
atribuirea lucrărilor privind reabilitarea 
clădirii de birouri de pe str. Victoriei, nr. 

22. „La clădirea P+1E, existentă la aliniamentul str. 
Victoriei și str. Olteniței, se vor executa lucrări de 
renovare și reparații interioare în zona de parter, 
fără zona de casa scării, neafectând structura de 
rezistență. 

Organizarea de șantier se va amenaja în interio-
rul proprietății, fără ocuparea domeniului public”, 
potrivit caietului de sarcini.

Complexul Energetic Oltenia investește câteva sute de mii de lei în reabilitarea sediului în 
care a funcționat clubul Pandurii Târgu-Jiu. Clădirea aparține CE Oltenia, compania dorind 
să efectueze aici mai multe lucrări de reparații și renovări. Imobilul se găsește în centrul 
orașului, pe strada Victoriei, în apropierea Facultății de Drept. 

Se va păstra tâmplăria exterioară existentă, re-
abilitându-se doar zonele degradate. Peretele exte-
rior al clădirii, aflat în partea dinspre str. Victoriei, 
va fi amenajat astfel încât să nu se intervină asupra 
fațadei și implicit asupra panoului tip vitrină folosit 
în trecut pentru expunerea premiilor obținute de 
Clubul Sportiv Pandurii. 

Se vor reface în totalitate instalațiile electrice și 
termice. 

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 
288.165 lei fără TVA, criteriul de atribuire a con-

tractului de achiziție publică fiind „prețul cel mai 
scăzut”. Termenul limită pentru depunerea oferte-
lor este 2 februarie.

Tribunalul Gorj a decis, pe 18 octombrie 2022, 
falimentul clubului Pandurii Târgu-Jiu.

I.I.

Canalizare prin programul 
„Anghel Saligny” într-o 
comună din Gorj

Au fost semnate opt noi contracte de finanţare 
prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Sa-
ligny”, în valoare totală de 72.546.213 de lei.

Unul dintre contractele semnate vizează „con-
struire reţea de canalizare şi racorduri în satul 
Muşeteşti (jud. Gorj)”, Proiectul are o valoare de 
2.153.032,50 lei.

Restul contractelor se referă la modernizare de 
drumuri, extindere reţele de canalizare și alimen-
tare cu apă sau amenajare trotuare şi piste de bi-
ciclete. 

„Cu aceste proiecte, numărul contractelor sem-
nate, până în prezent, în cadrul Programului Na-
ţional de Investiţii «Anghel Saligny», se ridică la 
305, în valoare totală de 3.057.821.551,51 de lei”, 
a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. 

I.I.
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Pompiliu Marcea s-a născut la 20 octombrie 
1928 și a urmat școala în perioada 1935-
1954,șapte ani școala primară în satul na-

tal Colibași-Gorj, opt ani Școala Normală din Tg-Jiu 
și patru ani Universitatea București. Pe parcursul 
celor 19 ani de studii, Pompiliu Marcea a fost nu-
mai premiant, situându-se numai pe primul loc. 
La examenele de admitere atât la Școala Normală 
cât și la Universitate a fost primul admis, a termi-
nat ca Șef de promoție  atât Școala Normală cât și 
Universitatea, a avut bursă republicană și a termi-
nat cu diplomă de merit Universitatea București. 
A urcat toate treptele ierarhiei universitare până la 
gradul de profesor și și-a luat gradul de doctor în 
filologie în anul 1968.Timp de peste 30 de ani a 
predat la Universitatea București  și la prestigioa-
se universități din Europa, Sorbona din Franța și 
Koln, Bonn, Aachen și Dusseldorf din Germania.
Concomitent cu munca la catedră Pompiliu Marcea 
a scris 15 cărți ,una fiind un roman intitulat ’’Pa-
cient în Galapagos’’ ce nu a putut fi publicat îna-
inte de anul 1985 , fiind interzis de regimul comu-
nist. A debutat  cu monografia Alexandru Sahia , 
Bucureşti,1961, urmată de Ioan Slavici, Bucureşti, 
1965, prima monografie dedicată acestui “ mare 
clasic” al literaturii române (ed. II, revăzută şi com-
pletată, 1968; ed. III, Timişoara, 1978; versiune 
franceză, 1967), şi ”Convorbiri literare” şi spiritul 
critic”, Bucureşti,1972,reeditată, București 1995; 
Naţional şi universal, antologie cuprinzătoare pe 
tema specificului national în literatura română, Bu-
cureşti, 1975;cu un sumar ce acopera, în linii mari, 
întreaga istorie a dezbaterii ideii de “ specific nati-
onal ” în cultura românească – de la Dacia literară 
la contribuţii de ultimă oră -, antologia tematică 
Naţonal şi universal îşi demonstrează utilitatea şi 
oportunitatea -, repunând în circulaţie şi texte mai 
puţin accesibile la acea vreme, oferind de aseme-
nea, în studiul întroductiv, un scurt istoric al pro-
blemei în cultura româneasacă; a dat două lucrări 
despre Mihail Sadoveanu:Lumea operei lui Sado-
veanu, Bucureşti, 1976; Umanitatea sadoveniană 
de la A la Z. Dicţionar de personaje sadoveniene, 
primul, la noi, de acest fel, Bucureşti,1977; Lecturi 
fidele, Bucureşti, 1979;Mihail Sadoveanu 100 de 
ani de la naştere, Bucureşti, 1980 (versiuni în lim-
ba engleză, franceză şi germană, 1980); Varietăţi 
literare, Craiova, 1982;Concordanţe şi controverse, 
Bucureşti,1983; Atitudini critice, Bucureşti ,1985. A 
îngrijit şi prefaţat ediţii din I.I. Mironescu (1959), Al. 
Vlahuţă (1959), Al. Sahia (1960,1961,1964,1971), 
I. Slavici (1960,1965,1970,1975,1981,1987), 
Gr.Alexandrescu (1961,1967,1974), M.Sadoveanu 
(1961,1962,1977,1981), I. L. Caragiale (1962,1965), 
T.Vianu (1971), C.Hogaş (1982,1986). A primit 
Premiul  ”B.P.Haşdeu” al Academiei Române pe 
1965, pentru monografia Ioan Slavici. Premiul 
Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti pe 1976, pen-
tru volumul Lumea operei lui Sadoveanu. Refe-
rinţe critice:I.D.Bălan, Valori literare,1966; Al. 
Piru,Varia,II,1973;F. Firan, De la Macedonski la Ar-
ghezi, 1975; Al. George, La sfârşitul lecturii,II,1978; 
M. Ungheanu, Lecturi şi rocade,1978; C.Ciopraga, 
în Convorbiri literare,nr.4,1978; Ş. Cioculescu, Inti-
nerar critic,III,1979; Gh. Frîncu, în Revista de istorie 
şi teorie literară, nr.2,1979; E. Manu, în România 
literară,nr.20, 1980; D.C. Mihăescu, în Luceafărul, 
nr.17,1980;C. Ungureanu, în Orizont, nr.32,1981;M.
Ungheanu, în Luceafărul, nr.17,1982;I.D.Bălan,în 
Contemporanul, nr.15,1983; C. Stănescu, în Scîn-
teia, nr.12676,1983; M. Ungheanu, în Luceafărul, 
nr.19, 1983; V.F. Mihăescu, în Luceafărul,nr.36, 
1984; M. Ungheanu, în Luceafărul, nr.13, 1985; Z. 
Sângeorzan, ibidem; A.Silvestri, ibidem;R. Zaharia, 
ibidem; H. Zalis, în România literară,nr.14, 1986; 
A. Silvestri, în Luceafărul, nr.31,1986; I.D. Bălan, 
Repere critice,1988.

În planul editării clasicilor, studiile lui Pompiliu 
Marcea despre Sahia, Slavici, Sadoveanu, Caragia-
le s.a. îşi găsesc complementul în numeroasele edi-
ţii şcolare şi de popularizare pe care istoricul literar 
le-a prefaţat. 

La începutul anilor “60, pe când era redactor la 
Editura pentru Literatură şi mai apoi director la 
Editura  pentru Literatură Universală (1964), Pom-
piliu Marcea şi-a adus o contribuţie însemnată la 
apariţia unor volume aparţinând  lui Mihai Emi-
nescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, etc., autori in-
terzişi în acea perioadă, dar şi la apariţia unor vo-
lume ale unor scriitori în plină ascensiune literară, 
precum Nichita Stănescu, Marin Preda şi Augustin 
Buzura, etc.

POMPILIU MARCEA – ROMANCIER (I)
În perioada comunistă, odată cu adoptarea le-

gilor de sistematizare rurală și nu numai, Pompi-
liu Marcea a dat dovadă de foarte mare curaj şi a 
înaintat mai multe memorii conducerii superioa-
re de partid şi de stat, inclusiv lui Nicolae Ceau-
şescu prin care cerea încetarea demolării satelor 
românești, a monumentelor istorice şi a bisericilor, 
a cerut împroprietărirea ţăranilor cu pământ, s-a 
opus politicii demografice greşite, careia i-au căzut 
pradă mii de femei, s-a opus exportului masiv de 
produse alimentare, care a dus la anii de criză şi 
înfometare a poporului roman. A dorit eliminarea 
desfăşurării de munci agricole şi pe şantiere pentru 
elevi, studenţi şi militari, s-a opus cenzurii şi poli-
ticii editoriale greşite, a criticat abuzurile unor acti-
vişti politici şi demnitari de stat etc. Pot să spun că, 
satul lui, Colibaşi, care era propus pentru demolare 
în acea perioada, există şi astăzi datorită implicării 
lui Pompiliu Marcea. 

Perioada anilor 1980–1985 (anul decesului) a 
culminat cu dramaticele episoade în jurul volumu-
lui IX din ”Opere complete” a lui Eminescu. Unchiul 
meu, mi-a spus că a intrat într-o luptă ”pe viaţă şi 
pe moarte” cu şef rabinul Moses Rosen, care susţi-
nea interzicerea apariţiei în librării şi trimiterea la 
topit a volumului. Atunci, unchiul meu împreună 
cu alţi colegi de breaslă au luat atitudine dură faţă 
de rabin şi au transmis mai multe răspunsuri au-
torităţilor statului pe linie literară, politică precum 
şi preşedintelui N. Ceauşescu. 

Datorită implicaţilor cazului cat şi a ameninţă-
rilor primite toţi s-au retras, spunându-i şi lui să 
facă acelaşi lucru. Mi-a spus, că a rămas singur 
şi le-a răspuns că, nu  va ceda şi va apăra poetul 
nostru naţional până în ultima clipă a vieţii. Ame-
ninţat fiind şi el cu moartea în diferite moduri, pe 
stradă, telefonic sau cu bilete pe sub uşă, nu a dat 
înapoi, continuând lupta cu “cel mai puternic” om 
din România.

Rabinul susţinea că Eminescu a fost “ fascist, 
rasist, antisemit, dement, pornografic, mincinos, 
huligan și sifilitic ” şi din această cauză voia inter-
zicerea volumului care conţine poezii cu caracter 
antisemit. După lungi şi grele lupte volumul a apă-
rut, dar se pare că preţul plătit a fost însăşi viaţa 
scriitorului. Toţi cei care s-au implicat în rezolvarea 
acestui caz, au decedat în condiţii suspecte.

Astfel, rabinul consemnează “caracterul suspect  
al decesului profesorului şi scriitorului Pompiliu 
Marcea în cartea sa de memorii, lăsând să se în-
ţeleagă că la mijloc a fost o pedeapsă divină. Pom-
piliu Marcea a fost găsit înecat în lacul Herăstrău, 
Ion Lotreanu, a fost găsit spânzurat iar Alexandru  
Oprea  a fost găsit mort în baie”. 

În anul 1983, în articolul “Cu foarfecele împo-
triva adevărului”, publicat în revista România Li-
terară, Pompiliu Marcea dă un răspuns usturător  
unui anume critic rus Pimen Buianov care a scris 
un articol în revista ”Literaturnaia Gazeta” intitulat 
”Cu pumnii împotriva istoriei”, împotriva trilogiei 
scriitorului român Dumitru Popescu,”Pumnul şi 
palma”,  roman care aborda ficţional relatile româ-
no- ruse, apărută la editura Eminescu în anii 1980-
1981-1982. “Pimen Buianov, de a cărui activitate de 
critic – mărturisim – n-am auzit niciodată, reuşeşte 
o incalificabilă performanţă: el revarsă o cascadă 
de neadevăruri, invective şi etichetări denigratoare, 
de o gravitate excepţională, eludează cu desăvîrşi-
re  conţinutul de idei şi semnificaţiile romanului şi 
construieşte după bunul său plac, o imagine falsă, 
denaturată despre carte, pe care apoi, cu degetul 
ridicat în sus, mânios şi ameninţător, o combate 
înverşunat… Este profund reprobabil faptul că ase-
menea atacuri lipsite de responsabilitate şi ones-
titate elementară, de natura să  împieteze asupra 
relaţiilor, atât de cordiale, principiale şi tovărăşeşti 
dintre scriitorii celor două ţări, au putut vedea lu-
mina tiparului. În cea ce mă priveşte, am conside-
rat totdeauna şi continui să cred cu tărie, că idealul 
nobil al literaturii este şi va rămîne acela de a sluji 
şi lumina adevărul vieţii, de a servi bunelor relaţii 
dintre oameni şi dintre popoare”.

După ce a scris acest articol i-a spus soţiei că, 
dacă până acum nu s-a făcut cunoscut în lume de 
acum încolo va fi, şi, “decât să mor în anonimat, cu 
un borcan de murături aruncat în cap de la balcon, 
mai bine mor ca un erou”. 

Aceeaşi atitudine dură a luat față de aceiaşi re-
vistă la apariţia romanului ”Delirul” de Marin Pre-
da, în anul 1975. 

Pompiliu Marcea se stinge din viață, fiind asasi-
nat la 27 martie 1985. Acesta a fost găsit mort, la 

ora 11 și 20 de minute, plutind în lacul Herăstrău 
cu lovituri puternice la cap si tăieturi la mână.

Într-un articol intitulat “POMPILU MARCEA – 
jertfă pe altarul culturii” dascălul său, profesorul 
Victor Andriţoiu, spunea: ”… Şi i-a venit pieirea 
prea timpurie  fiindcă a îndrăznit într-un articol să 
ia apărarea romanului ” Pumnul şi palma”, scris de 
Dumitru Popescu, şi să înfrunte un critic literar din 
U.R.S.S. Mândria lui de profesor fusese rănită şi a 
luat atitudine, dând un răspuns vehement, întoc-
mai ca T. Arghezi când a scris pamfletul “ Baroa-
ne!”. Marcea a dat un răspuns usturător ca o pal-
mă pe obraz, apărând literatura poporului roman. 
Îndrăzneala aceasta a plătit-o cu moartea. Marcea 
este un erou căzut la datorie şi merită să fie slăvit, 
fiindcă el rămâne o jertfă pe altarul culturii neamu-
lui românesc”(1995). 

 Așa cum am spus mai sus romanul  PACIENT 
ÎN GALAPAGOS scris  în perioada ianuarie-noiem-
brie 1983, a fost interzis de la publicare de cenzura  
regimului comunist din anii ‘80 și a văzut lumina 
tiparului după aproape 40 de ani în toamna anului 
2022, grație verișoarei mele, fiica scriitorului Cori-
na-Mădălina MILLO. Despre acest roman știam nu-
mai noi membri familiei si cei apropiați. Unchiul 
meu mi-a spus că a încercat de două ori să-l publi-
ce în acea perioadă dar cenzura comunistă a refu-
zat acest lucru până nu va scoate câteva zeci de 
pagini pentru a putea fi tipărit. El mi-a spus că nu 
dorește să facă acest lucru și că, probabil regimul 
comunist v-a cădea cât de curând și atunci v-a pu-
tea publica romanul sau dacă nu, are destui prie-
teni si colegi în străinătate și-l va publica acolo. 
Romanul a apărut la Editura ‘’Actual’’,Cluj-Napoca, 
format academic, 365 p.Ediție îngrijită de Corina 
Mădălina MILLO. Studiu introductiv de Zenovie 
CÂRLUGEA. Motto-ul romanului Pacient în Gala-
pagos ’’Să nu crezi în poveștile de vitejie ale ostașului 
care nu le poate pecetlui cu rănile sale’’(Nicolae Ior-
ga) În studiul introductiv se spune: ’’Spirit integru, 
tenace, ținând mereu la statutul asumat al modes-
tiei și discreției, de o intransigență sigură pe sine ce 
nu se negociază cum s-a văzut în confruntarea cu 
intenția de discreditare și demolare a Poetului nati-
onal, bătălie culturală castigată ,însă, cu prețul 
vieții, sfârșind misterios dar în chip eroic, Pompiliu 
Marcea a scris în anii din urmă, mai exact în 1983, 
un roman cu subiect deopotrivă românesc și exotic, 
‘’Pacient în Galapagos’’. O asemenea scriere,pentru 
cine cunoștea pe autor și evenimentele culturale 
mai recente în care omul de cultură se implicase, 
totul trimitea destul de clar ori chiar translucid la 
registrul biografic și tumultul anilor ’80,-nu putea 
fi tipărită în țară. Să precizăm dintru început, ro-
manul își plasează acțiunea în lumea medicală, mai 
exact spus în mediul sanatorial al unor stabilimen-
te. Desigur, o bună cunoaștere a cadrului în care 
scriitorul își urmărește personajelene duce cu gân-
dul la faptul că intenția primară a scriitorului a fost 
aceea de a da examen la Medicină, dar, precum 
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Alecsandri la Paris, oripilat de disecțiile pe cadava-
vre, tânărul s-a reorientat, dând apoi examen la Fi-
lologia bucuresteană, terminată ca ,,șef de promoție’’ 
și fiind reținut  în cadrul Facultății de limba și lite-
ratura română (mai întâi ca preparator sub îndru-
marea lui Tudor Vianu, după care va urca toate 
treptele ierarhiei universitare până la gradul de 
profesor, șef de catedră, prodecan etc.) PACIENT ÎN 
GALAPAGOS este o scriere mărturisire , oarecum 
terapeutică, încifrând o experiență de viață menită 
a-i explica personalitatea fermă  și multe din în-
tâmplările/atitudinile vieții, așadar o scriere cu va-
loare testamentară, iată de ce este ea unică în bio-
grafia lui Pompiliu Marcea, care, la vârstă deja 
semicentenară, își propunea să abordeze beletristi-
ca, mai exact romanul… Autorul era conștient că 
mesajul romanului său avea un impact imediat, 
scenariul epic fiind cu atat mai ușor de decodificat 
cu cât evenimentele la care trimitea biografia unor 
personaje era prea  apropiate în timp, altfel zis eco-
urile lor nu se stinseseră. Sub acest aspect, având 
în vedere realismul situațiilor și faptelor de viață 
evocate, ar fi foarte instructiv și pilduitor un studiu 
special, un fel de ,,tablă a numelor’’,în care să fie 
devoalată identitatea fiecărui personaj în parte, 
criptat de autor fie cu onomastică românească, fie 
mai ales cu nume din patrimoniu culturii latino-
americane. Căci o spunem cu convingere, Pompiliu 
Marcea ne-a lăsat această unică scriere documen-
tar-beletristică, în maniera unui ,,roman a clef” cu 
elemente conexe, ca autobiografie, alegorie, truc 
narativ (tehnică folosită în teatru și cinema ) măr-
turisindu-se în fața posterității într-un mod ,,de-
cent”, decența fiind una din liniile psiho-comporta-
mentale ce-i înnobilează portretul. Multe personaje 
din preajma profesorului și cărturarului Adrian Io-
nescu (protagonistul –narator sub identitatea căru-
ia îl găsim pe autor) sau a sud-americanului  Rinal-
do Jesus (un alter ego, cu nume predestinat, destul 
de străveziu) sunt recognoscibile. Sunt sigur  că 
mulți care au trait în apropierea profesorului-scrii-
tor pot identifica, nu cu mult efort, personajele, fie 
ele și exotice, care populează opera lui Marcea (dar, 
cum se știe opera literară, în general, asumându-și 
intrinsec principiul transfigurării estetice, este alt-
ceva decat ,,copie’’ a realităților). Este vorba de un 
text cu caracter complex, de o acută reflexivitate, 
deopotrivă roman social și de moravuri, erotic, ese-
istic, filosofic, dar și politic (totul în ,,travesti’’), de 
vreme ce avem a face cu întâmplări și evenimente  
petrecute în anii ,,80 ai societății românești (sec. 
XX),în paralelism tematic cu ceea ce se întâmplă în 
Republica Socialistă Galapagos, de fapt una și 
aceeași complexă problematică social-economică și 
cultural-politică… Scris în perioada ianuarie-no-
iembrie 1983, romanul Pacient în Galapagos este o 
scriere ,,esopică”și poliedrică în bogata-i cuprinde-
re și semnificație,având ca motto o sentență 
aparținând marelui istoric și pedagog  cultural, atât 
de prețuit de Pompiliu Marcea, Nicolae Iorga: ,,Să 
nu crezi în poveștile de vitejie ale ostașului care nu 
le poate pecetlui cu rănile sale”. Cu alte cuvinte, 
vrea să spună autorul, nu cu ”povești”vom avea a 
face în lecturarea textului, ci cu fapte scrise cu sân-
ge, cu răni încă nevindecate, aduse în pagină de o 
conștiință verticală, onestă, moștenită dintr-un 
neam de ”plugari milenari”de profesorul și literatul 
Adrian Ionescu, pornit din Colibașii Gorjului  ca să-
și facă educația dorită și un rost în viață. Recent 
internat la ”Elias”, acesta își rememorează deseori 
parcursul greu al vieții, învingând tot felul de 
greutăți și impedimente grație unei voințe de ne-
zdruncinat  de a schimba pentru întâia oară ”sa-
pa-n condei și brazda-n călimară” cum zicea Ar-
ghezi în ”Testamentul” său ”Cuvinte 
potrivite”(1927):”-Cred că da, am trecut prin multe, 
ca elev (la Școala Normală din Tg-Jiu,n.n.) mer-
geam pe jos 25 de kilometri săptămînal,sîmbăta, 
pentru că n-aveam bani de tren, am tras cu dinții 
de carte , eu nu altcineva, ca să fiu printre primii, 
să am bursă, fără de care nu puteam face față, 
părinții de-abia puteau sa-mi facă o haină de 
dimie,iar primii pantofi și primul costum de haine 
civilizate le-am avut în clasa a șeasea, în 1948, cînd 
am luat premiul I la un concurs literar pe țară. Imi 
aduc și acum aminte tema: Munca în literatură. 
Premiul I pe țară, mă înțelegi? Eu singur. Nu am 
nici un chef să-mi împart meritele cu altcineva.” 
Dintr-un aluat granitic și rămas fidel unor convin-
geri de nezdruncinat, manifestând un simț de-a 
dreptul justițiar pentru mostenirea  culturală, dez-
avuând procedeul restituirii trunchiate, manipula-
torii, Adrian Ionescu este, în fond, o fibră țărănească 
autentică, nepervertită, convins, cum spune dese-
ori în roman, că vine dintr-un neam milenar care a 
reușit să dea, floral, în vârf ”rodul durerii de vecii 
întregi” și să schimbe pentru prima data ’’sapa-n 
condei și brazda-n călimară’’, potrivit asumatei 

mărturisiri argheziene.Încă din primele rânduri, 
aflăm că într-un salon al spitalului bucureștean 
sunt repartizați patru suferinzi, cu varii probleme:un 
dascăl de filosofie în vârstă ’’cu convingeri de poli-
gam’’ (Niță), un ofițer pensionat (col. Cioran, 
necruțător cu poetul consătean Emilian Stoica, cu-
noscut în lumea literară), un preot convins că ’’fără 
religie omul e fiară ’’(părintele Veniamin) și narato-
rul: ’’Să mă prezint: Adrian Ionescu, gazetar și pro-
fesor de istorie și, și la nevoie dacă vreți literat’’.
Sunt de remarcat cofruntările peripatetice, cam 
electrice, ale spitalizaților amintiți, pe varii teme, 
romanul deschizându-se pe acest ton înalt al 
considerațiilor și reflecțiilor pe teme filosofice, reli-
gioase aplicabile sau nu la viață. Antrenați în astfel 
de discuții de acută problematică, filosoful, colone-
lul, părintele și naratorul Adrian Ionescu își susțin 
proprile concepții, problematica respectivă fiind în-
toarsă pe toate fețele, cu argumente pro și contra, 
ca într-un peripatetism de fervori aristotelice… Se 
discută despre politică mai exact ’’pedagogie politi-
că’’, aducându-se în atenție cazul primarului ’’cu 
multe mandate’’, mai grijuliu cu opozanții decât 
partizanii fidelizați. Ofițerul deschide discuția des-
pre dictatori și tiranii, modele sociale existente de-a 
lungul istoriei omenirii: ”-Poate tiranul chiar crede 
sincer că cine e împotriva lui e împotriva țării și 
atunci facea totul din rațiuni de stat, nu personale. 
Convins că e predestinat, că fără el dispare țara, în 
numele căreia comite sacrificarea atîtor oameni ad-
mirabili, el e de bună credință.” Foarte interesante, 
dicuțiile ample, pe varii teme, la care sunt antrenați 
pacienții, conferă romanului un caracter absolut 
reflexiv, ceea ce, de fapt, remarcă și dr. Dincă, ca-
re-l întâmpină pe vechiul amic cu replica:”- Adria-
nule, repetă Tudor, cred că sîntem prea abstracți 
ceea ce nu probează deloc, în treacăt fie spus, că 
sîntem și inteligenți, adică eficienți; abstracția e 
mai mult o metodă decît o virtute. Să fim puțin mai 
tereștri! Îți vin cu o scenă dintr-o familie primitivă.” 
Se discută despre ”Literatura ca mitomanie, ca 
ficțiune perversă, ca balivernă scornită de minți 
uneori obsedate de sex,de hipersexualism, o 
compensație a hiposexualismului”. Precum și des-
pre ”educarea omului nou etc. Ceea ce teoretic, este 
excelent. Dar numai teoretic și numai pentru insul 
evoluat”:”Și-apoi noi sîntem la început, zidim ceva 
nou, dar nu cu aceleași cărămizi anacronice și, 
chiar dacă o vreme putem pierde, cîștigul ulterior 
va fi enorm.” Desigur, teza ”omului nou” aflată în 
documentele programatice ale partidului și statului 
comunist, împărtășită de Adrian Ionescu, este 
enunțată astfel:” –Fără ținta omului nou, superior, 
orice cuceriri sînt derizorii. El, omul nou, va fi cea 
din urmă și adevărată cucerire.Și cînd se vor crea 
toate condițiile, acest om va apărea: strălucitor, 
frumos, superb! De altfel greșiți ignorînd ivirea, de 
pe acum, a atîtor  germeni dătători de speranțe, 
atîtea exemplare umane splendide! Vă luați, cred, 
mai degrabă după literatură decît după realitate.” 
Teză întîâmpinată de părintele Veniamin astfel: 
”Revin la avantajele religiei, (…) Fără religie, omul e 
o fiară.”  Dar internații sunt antrenați și în discuții 
mai terestre, despre ”câini sau pisici” bunăoară, cu 
păreri pro și contra, temă față de care naratorul 
mărturisește că ”rămîn un iremediabil caninocid și 
vreau salvarea omucidului!”… ”Și cam acesta era 
stilul discuțiilor noastre, consemnează povestito-
rul. Ne erau suficiente prin ele însele, nu prin cine 
știe ce preteții descoperitoare. Eram oameni lucizi 
fără infatuarea omniscienților, a dictatorilor de 
conștiințe. Autorul face loc unor interesante întâm-
plări istorice, fapte sociale și politice, personalități 
ale Galapagosului (și Cordiliei) de ieri și de azi, în 
general dezbate”problematica națională” a Republi-
cii Socialiste Galapagos, de parcă ar vorbi despre 
istoria românească mai veche sau mai nouă, desi-
gur în cheia unei evidente specificități aluzive (doar 
avem a face cu un “roman a clef”). Dar fără putință 
de tăgadă sunt referirile la fapte și întâmplări din 
viața scriitorului Pompiliu Marcea. Alegem din an-
grenajul mărturisirii gazetarului și literatului Ri-
naldo Jesus (alias autorul) două indelebile și indi-
menticabile ”episoade”, reactualizând totodată 
contextul cu proba documentului inamovibil :repli-
ca dată unui critic literar sovietic și implicarea în 
”scandalul” apariției vol IX din Publcistica emines-
ciană, care a stârnit reacția șefului cultului evre-
iesc în România, rabinul Moses Rosen. 

Amintim, mai întâi,că în 1983 (când era gata de 
tipar și vol X din Eminescu-Opere), în ‘’România 
literară’’,universitarul Pompiliu Marcea ia atitudine 
împotriva criticului sovietic Pimen Buianov care în 
articolul ’’Cu pumnii împotriva adevărului’’, publi-
cat în ’’Literaturnaia Gazeta’’, critica aspru trilogia 
românească ‘’Pumnul și palma’’ a lui Dumitru Po-
pescu apărută la Editura Eminescu (1980-1982)’’,în 
privința evocării ’’tendențioase’’a unor aspecte ro-

mâno-ruse. Pompiliu Marcea reproșează în artico-
lul ’’Cu foarfecele împotriva adevărului’’ (publicat în 
paralel cu articolul criticului rus, pe două pagini 
de revistă),’’cascada de neadevăruri, invective și 
etichetări denigratoare, de o gravitate excepțională’’ 
care’’eludează cu desăvîrșire conținutul de idei și 
semnificațiile romanului și construiește după bu-
nul său plac o imagine falsă, denaturată despre 
carte, pe care apoi, cu degetul ridicat în sus, mîni-
os și amenințător , o combate înverșunat’’, într-un 
’’atac lipsit de responsabilitate  și onestitate ele-
mentară, de natură să împieteze asupra relațiilor, 
atît de cordiale, principiale și tovărășești dintre 
scriitorii celor două țări’’ (regretatul profesor gor-
jean V. Andrițoiu compara gestul de mare curaj al 
lui Marcea cu acela făcut de Arghezi prin publica-
rea în 1943  a pamfletului ‘’Baroane’’, în care po-
etul îl batjocorea, făcându-I cu ’’cu lături și oțet’’, 
cum se spune, pe gauleuiterul  Germaniei hitleriste 
la București, fapt pentru care poetul va fi internat 
în Lagărul de deținuți politici de la Tg-Jiu, în pe-
rioada 2 octombrie – 20 decembrie 1943). Replica 
polemică data criticului rus îi sporește literatului 
și ziaristului Rinaldo Jesus celebritatea.O delegație 
’’nordică’’( ‘’nordici’’ din roman sunt ’’occidentalii’’) 
vine să-i ia un interviu, pe considerentul :’’ –Mi-a 
plăcut corectitudinea Dumneavoastră: pe o pagină 
reproduceți recenzia la Palmada, pe pagina ală-
turată răspunsul Dumneavoastră. Excelent!’’ Dar 
miza era una politică, după cum apreciază însuși 
intervievatorul Capone:’’ Răspunsul Dumneavoas-
tră este de o fermitate neobișnuită în polemica cu 
parșii. / Nu credeți că în ultima vreme, mai ales 
sub noua conducere , parșii adoptă o atitudine mai 
dură față de vecini? Nu numai față de dumneavoas-
tră. Cordilezii au fost, de asemenea în presa par-
să.’’ În răspunsul dat, Rinaldo Jesus, alias Pompi-
liu Marcea, obiectează că în 1953 literatura romînă 
avea deja patru scriitori demni de premiul Nobel: 
Amintore[Arghezi,n.n.], Broma[Blaga,n.n.], Calde-
ron [Călinescu,n.n.], Sevilla [Sadoveanu, n.n.]. Pe 
varii motive au fost respinși, Nobelul fiind atribuit 
lui Churchill (Angletere), autor de Memorii. Vorbiți 
despre egalitate, echitate, dar țările mici, precum 
a noastră, sînt excluse de la festinul vieții.’’ …Dar 
evenimentul care l-a consacrat pe Pompiliu Marcea 
drept un cărturar de un activism patriotic aparte 
este legat de apariția vol.IX din Publicistica lui Emi-
nescu (1980) și de intervenția intempestivă din anul 
următor a șefului rabin Moses Rosen, la Academia 
Română și la forurile de partid și de stat, ca volu-
mul, cuprinzând articole ’’antisemite’, ’’xenofobe’ să 
fie topit. Volumul a apărut toamna, fusese difuzat 
deja, intrase și în unele biblioteci de peste hotare, 
iar intervenția  șefului  mozaic a fost întâmpinată 
cu fermă justițiaritate  de universitarul și literatul 
român,  acesta demontând punct cu punct învinu-
irile Poetului național.

(Va urma)
ION MARCEA 

ION MARCEAION MARCEA –  – 
nepotul scriitoruluinepotul scriitorului
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Striviți între fi are

Un miner din carieră a de-
clarat, la momentul tragediei: 
,,Oamenii au avut intervenție 
la excavator, când s-au întors, 
la trecerea unui podeț, mașina 
s-a răsturnat. ,,Tanchetă” este 
denumită mașina. Un coleg ar 
fi decedat, un altul foarte grav 
si al patrulea este resuscitat 
și el. Tot echipamentul, tubu-
rile de oxiden au căzut peste 
ei. Se pare că ori tancheta a 
alunecat ori s-a rupt o bucată 
din podeț…”

Trebuie menționat că în 
tancheta care s-a răstur-
nat în Cariera Jilț Sud erau 
transportați 25 de oameni, 
tuburi de oxigen, trusă elec-

Stăpâni și sclavi în carierele CEO! TraStăpâni și sclavi în carierele CEO! Tra
Trei oameni au murit și alți zece au foTrei oameni au murit și alți zece au fo

* Doi angajați CEO, în stare gravă la Spitalul de 
Urgență din Craiova

* Salariații CEO cer demisia directorului Burlan și 
a șefului de EMC, Doru Dancău

O mașină plină cu mineri de la Cariera Jilț Sud s-a 
răsturnat ieri, când traversa un podeț peste banda de 
transport cărbune.  S-a activat planul rosu de interven-
tie, iar la fața locului s-au deplasat forțe si mijloace 
de interventie din cadrul ISU Gorj, SAJ Gorj și două 
elicoptere SMURD.Trei oameni au murit și alți 10 au 
fost transportați de urgență la spitalele din Târgu-Jiu, 
Motru și Craiova.

trică, tot echipamentul meca-
nic necesar pentru reparații. 
O echipă dintre cei 25 de oa-
meni avuseseră o intervenție 
la excavatorul minier 05. Pe 
de altă parte, parlamentarul 
USR de Gorj, Radu Miruță, 
a declarat că în acea tanche-
tă ar fi fost de fapt 31 de oa-
meni.

,,Nămolul e pînă la gât în 
carieră”, ,,Cu astea suntem 
transportați la lucru, cu mașini 
vechi de 50 de ani”, ,,Să vină 
boșii în carieră, cu mașinile 
astea”, ,,Unde sunt șefii, nu 
se văd! Să vină aici să vadă 
cum murim. Șefii stau în biro-
uri, noi în noroaie. Ei se plim-
bă cu dusterele, noi în mașini 
ca niște cavouri”, sunt câte-
va dintre mesajele postate la 

filmarea live a jurnalistului 
Claudiu Matei.

,,Unul dintre cei care au 
scăpat cu viață, a coborât 
desculț din carieră!”

După tragedie, vicepreșe-
dintele Sindicatului Energia 
Rovinari, Manu Tomescu, 
liderul Pieței, cere demisia 
conducerii CEO: ..Conduce-
rea C.E.Oltenia, Directoratul 

și Consiliul de Supraveghere, 
trebuie să își depună DEMI-
SIA!”. Aceasta este reacția 
majorității salariaților compa-
niei, după accidentul cumplit 
de astăzi, când trei oameni au 
murit într-o tanchetă, la cari-
era Jilț Sud.

Între timp, ieri, spre seară, 
unul dintre angajații CEO de 
la cariera Jilț povestește ce 
se întâmplă, după accidentul 
cumplit, în cariera Jilț Sud: 
,,Unii au coborât din carieră, 

pe picioarele lor, unul dintre băieți a 
coborât desculț. A fost ceva de neîn-
chipuit. I-a văzut pe colegii săi morți. 
Unul dintre cei care au murit era an-
gajat doar de câteva luni. Au murit 
unii cei mai buni lăcătuși mecanici 
din carieră, șefi de echipă. 

A venit o femeie care îi întreba pe 
toți: unde e soțul meu, unde e soțul 
meu? Nimeni nu îndrăznea să-i spu-
nă că e mort. Au venit și mașinile 
mortuare aici. E cumplit”, a declarat 
unul dintre colegii celor care au mu-
rit în accident.
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ragedia de la Jilț Sud se poate repeta! agedia de la Jilț Sud se poate repeta! 
 fost rănițiost răniți

,,Dancău trebuie să plătească! 
Se comportă ca un stăpân peste 
sclavi”

Lisderul Cartel Alfa Gorj, Alin 
Munteanu declară: ,,În primul rând 
trebuie demis și trebuie să plătească 
pentru nenorocirea asta Dancău, di-
rectorul de la Jilț. Se comportă ca un 
stăpân care are sclavi, nutilajele din 

carieră, dubele, tanchetele au peste 
50 de ani”!, a mai spus acesta. 

În martie 2022, ,,Gorjeanul” rela-
ta: ,,Angajații Complexului Energetic 
Oltenia sunt transportați în cele două 
cariere din zona Jilț în condiții inu-
mane, în remorcile tractoarelor sau 
cu mașini destinate transportului de 
marfă, neomologate pentru transpor-
tul de persoane. Contractul de în-
chiriere a unor autovehicule pentru 
transportul salariaților de la sediul 
carierelor până la locul de muncă al 
acestora s-a finalizat, iar șeful UMC 
Jilț, Doru Dancău, a ținut să fie im-
puse, prin caietul de sarcini, în pro-
cedura de atribuire a noului contract, 
autovehicule cu tracțiune 6×6. Acest 
detaliu tehnic a scos din competiție 
firmele care au asigurat transportul 
minerilor în ultimii opt ani, iar la ul-
timele două proceduri organizate de 
CEO nu s-a prezentat niciun ofertant. 
Interesul, după cum susțin surse din 
companie, este ca o firmă din Motru, 

de care nu e străină liderul 
sindical din zona Jilț, Adrian 
Marciuc, angajat inspector so-
cial al companiei, și nici finul 
acestuia, Doru Dancău, șeful 
UMC Jilț”.

Un alt lider sindical, Florin 
Cimpoieru: ,,Pentru căCEO nu 
are prevăzută în buget vreo 
sumă pentru despagubiri de 
sute de mii de euro sau mai 
mult. Are regulamente care 

TREBUIE RESPECTATE! Și 
SANCȚIUNI pentru nerespec-
tarea lor... Că tu, șef de echi-
pă, de tură,de loc de muncă, 
accepți să lucrezi fără minime 
condiții, fără personal minim 
necesar, punând în pericol 
VIAȚA colegilor, subalternilor, 
liniștea și bunăstarea familiei 
tale până la urmă, arată că 
ești un TÂMPIT... Iar asta se 
plătește. Tragedia este că su-
feră și sunt DISTRUSE fami-
lii, vieți omenești... În ceea ce 
privește Directoratul, să stea 
liniștiți, va trece și asta, sunt 
acoperiți de (efectiv) CAMIOA-
NE DE HÂRTII ȘI DOCUMENTE 
semnate de cei ce urmează a 
fi trași la răspundere după un 
eventual eveniment ca acesta! 
Problema este, dacă aveți vre-
un GRAM DE CONȘTIINȚĂ....
dacă veți mai dormi noaptea 
gândindu-vă la tinerii aceia 

striviți de fiare contorsionate, 
însângerați, cu fața ingropată 
în noroi, cu familiile distruse... 
acolo ar fi tragedia.  D-lor Direc-
tori, nu la d-voastră mă refer... 
ați dovedit din plin că nu  aveți 
CONȘTIINȚĂ (ați înlocuit-o cu 
maxim de TICĂLOȘIE) sau, 
dacă vreodată ați avut-o, v-ați 
operat și ați scăpat de ea. În 
trei-patru zile, cu siguranță, se 
va vorbi de un consistent ada-
os financiar pentru salariați și 
totul se va uita. Pănă data vii-
toare....”, a fost mesajul sindi-
calistului de la SE Craiova.

Burlan spune că 
nu e vinovat

Virgil Popescu a anunțat 
că va ajunge la Jilț Sud iar 
șeful CEO a declarat senin 
că n-are nicio vină: Daniel 
Burlan: ,,Nu -am pus eu să 
se urce 25 în mașină. Este 
o mașină de marfă”, a spus 
șeful CEO. Întrebat dacă 
este vinovat pentru tragedie 
și dacă își va da demisia, 
acesta a declarat: ,,Decizia 
de a fi urcați  25 de oameni în 
mașină… Nu pot să spun că 
eu sunt vinovat dar suntem 
în conducerea companie și ne 
asumăm responsabilitatea”.

MIHAELA C. HORVATH
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,,La reprezentarea Lui Dumnezeu este de lucrat astăzi, spre a evita ,,La reprezentarea Lui Dumnezeu este de lucrat astăzi, spre a evita 
reducerea simplistă a acțiunii acestui Dumnezeu la Creația pe care reducerea simplistă a acțiunii acestui Dumnezeu la Creația pe care 
omul o poate capta în țesătura de evenimente ale vieții sale”! omul o poate capta în țesătura de evenimente ale vieții sale”! 

Educaţia…şi Lecţia de viaţă!        Educaţia…şi Lecţia de viaţă!        
Interviu cu domnul prof. univ. dr. Andrei MARGA, Dr.h.c.mult. 
personalitate ştiinţifică proeminentă a vieţii sociale, ştiinţifice 
şi politice, fost Ministru de Externe şi al Educaţiei din România    

-V.G. Domnule ministru ANDREI MARGA, pen-
tru că acesta este primul interviu din acest an, cu 
mult respect, aş dori să vă adresez cele mai sincere 
urări de sănătate, de viaţă îndelungată şi de bine-
cuvântată slujire a intereselor acestui popor, care 
vă apreciază pentru opera dumnevoastră impresio-
nantă, pentru tot ceea ce aţi făcut în acele demni-
tăţile publice de o mare responsabilitate, pentru că 
în opinia mea, de un om curajos ca dumneavoastră 
are nevoie acest popor greu încercat în aceste vre-
muri de restrişte, această ţară vitregită de oameni 
fără Dumnezeu!

- A.M. Domnule profesor, vă mulţumesc din inimă 
pentru urările adresate şi pentru cuvintele dumnea-
voastră! Vă doresc, la rândul meu, multă sănătate şi 
spor în munca pe care o desfăşuraţi şi prin articolele 
dumneavoastră legate de activitatea de sociolog care 
se preocupă cu minuţiozitate şi cu multă aplecare spre 
studiul problemelor societăţii româneşti de astăzi!

- V.G. Domnule ministru Andrei Marga, la ulti-
ma noastră discuţie vă refereaţi la marele gândi-
tor Franz Rosenzweig, atent preocupat de relaţia 
dintre iudaism şi creştinism, aşa că vă propun să 
continuăm dialogul despre Biblie şi despre însem-
nătatea acestei capodopere în istoria omenirii, aşa 
că acum doresc să vă referiţi la relaţia dintre om 
şi Dumnezeu în această realitatte a vieţii noastre 
pământeşti!

- A.M. Eu cred că omul îşi câştigă realitatea în 
raport cu acest Dumnezeu! Plecând de la această 
observație, după ce am expus anterior cele două teze 
ale analizei mele privitoare la Biblie, aş dori să vă spun 
că în cea de-a treia teză a mea, am în vedere faptul 
că la reprezentarea Lui Dumnezeu este de lucrat as-
tăzi, spre a evita reducerea simplistă a acțiunii acestui 
Dumnezeu la creație – atât în înțelesul că Dumnezeu a 
făcut totul, cât și în înțelesul că diriguirea și izbăvirea 
lumii se reduc la creație. Or, această acțiune, omul o 
poate capta în țesătura de evenimente ale vieții sale!

,,«Nici un om nu are puterea să cuprindă gândirea 
Creatorului... », încât iudaismul și creștinismul au 
de plecat de la această premisă”! 

- V.G. Cum apare în viziunea lui Franz Rosen-
zweig relaţia dintre iudeu şi creştin?

- A.M. Autorul lucrării «DerStern der Erlösung» a 
desfăşurat una dintre cele mai intense reflecţii cu pri-
vire la locul poporului care a dat culturii umanităţii 
Scripturile şi Evangheliile sau, cu un cuvânt, Biblia 
în istoria revelaţiei şi a mântuirii şi la relaţia dintre 
iudaism şi creştinism. În viziunea lui Franz Rosen-
zweig, poporul evreu, căruia Dumnezeu i s-a revelat, 
este legat de devoţiunea sa pentru ceea ce este etern! 
Dar, în vreme ce iudaismul s-a menţinut în dreptul 
căutării neslăbite a eternităţii, creştinismul, ieşit din 
sânul său, s-a dedicat încercării de a controla timpul, 
intrând pe terenul istoriei. «Creştinul [...] îşi asumă 
confruntarea cu curen¬ul», subli niază autorul, iar, 
Eternitatea, creştinul o caută în timp şi, mai ales, în 
temporalitate!

- V.G. Viziunea autorului, mi se pare destul de 
lucidă, atunci când analizează relaţia dintre om şi 
Creatorul său! 

- A.M. Franz Rosenzweig a fructificat comparaţia 
lui Yehuda Halevi a creşti¬nismului cu «copacul care 
creşte din sămânţa iudaismului şi îşi aruncă umbra 
pe pământ; dar fructele sale trebuie să conţină din 
nou sămânţa pe care nimeni din cei care au semănat 
pomul nu au ob¬servat-o», iar, în acest fel, Franz Ro-
senzweig a reluat frecvent ideea că «nici un om nu are 
puterea să cuprindă gândirea Creatorului... », încât 
iudaismul și creștinismul au de plecat de la această 
premisă! Concluzia sa premonitorie pentru epoca ce 
avea să urmeze şi în care ne aflăm astăzi: nevoia unui 
alt raport, decât cel transmis de tradiţie, între iudaism 
şi creştinism! 

- V.G. Care ar fi concluziile unor astfel de anali-
ze care îndeamnă la o meditaţie profundă?

- A.M. Concluziile acestor analize, trase de austri-

acul Paul M. Zulehner, merită preluate în cuvintele 
acestuia: «Sub aspect socio-religios, Europa nu este 
un continent unitar! Într-adevăr, creştinismul apar-
ţine indisolubil istoriei Europei, dar rolul său se află, 
între timp, într-o schimbare profundă»!  

- V.G. Cred că o astfel de schimbare profundă 
trebuie să aibă în vedere accesul tinerilor, pentru 
că altfel, capătă mai mult curaj cei care se gândesc 
la declinul Bisericii!

- A.M. Accesul tinerilor la creştinism nu mai este 
asigurat pe calea tradiţională a credinţei, chiar dacă 
cele mai multe dintre ţările europene pun preţ pe adu-
cerea în contact a generaţiilor noi cu tradiţiile «Occi-
dentului creştin», dar, aceasta, mai puţin, însă, din 
interesul pentru a forma creştini credincioşi, cât mai 
curând pentru a înţelege istoria şi simbolurile cul-
turale. Un rol puternic îl joacă libertatea religiei, iar 
aceasta, în forma autocălăuzirii religioase. Tocmai în 
marile oraşe europene se lasă observată, împotriva 
prognozei declinului Bisericii şi a dispariţiei religiei, 
o tendinţă clară, de la mijlocul anilor ’90 încoace, de 
respiritualizare…

- V.G. Apreciaţi că, de fapt, capătă conotaţii cu 
totul deosebite această tendinţă de respiritualiza-
re, domnule ministru?

- A.M. Dar, în ciuda a două culturi ateizante (Ger-
mania Răsăriteană şi Cehia) şi în pofida ponderii 
considerabile a persoanelor ateizante din unele ţări 
vest-europene, viitorul Europei nu pare să rezide în 
absenţa religiei! De aceea, a patra teză a mea este că a 
avut loc deja o revenire la religie – o revenire efectivă, 
nu doar o resuscitare a nevoii de religie, cum spun 
unii sociologi, ci, revenirea religiei pe scena culturii! 
Datele evocate sunt o probă solidă!

- V.G. În timp şi peste timp, se pare că toate se 
regăsesc în «Chivotul», în «Tablele Legii», care au 
fost date lumii de către Însuşi Dumnezeu!

- A.M. Unul dintre cei mai importanți teologi ai ul-
timelor decenii, J.Baptist Metz, spune că religia are 
o anume «asincronie», dar, tocmai aceasta o plasează 
în actualitatea unei lumi ce poate derapa!Teza mea, a 
șasea, este că timpul elaborării unui adevăr nu-i afec-
tează neapărat valabilitatea. Timpul erodează multe în 
lumea materială, dar valorile au un regim distinct…

- V.G. …Care le face perene şi le îndepărtează de 
perspectiva efemerului!

- A.M. Se mai consideră și astăzi de către mulți 
analişti că religia ține de trecut, iar modernitatea ar fi 
ceva ce i se opune! Aserțiunea nu se mai poate susține 
cu argumente! A șaptea mea teză este cea a originii 
modernității însăși în tradiția iudeo-creștină.  Altfel 
spus, religia este nu doar o moștenire culturală, ea 
nu este doar contemporana nostră, ci însăși sursa 
modernității! Abia pe fondul tradiției iudeo creștine 
s-a format modernitatea! Aceasta nu este prelungirea 
istoriei care a fost anterior, ci o formațiune nouă, de 
sine stătătoare a istoriei!

- V.G. În ce măsură putem vorbi despre o geneză 
religioasă a modernităţii?

- A.M. Pentru edificare asupra genezei religioase a 
modernității, invoc succint câteva prestații ale iudeo-
creștinismului: apariția capitalismului, Declarația 
drepturilor omului și cetățeanului, apariția democrației 
moderne, apariția științelor sociale, apariția științei 
moderne şi altele!

,,Protestanții au fost, de fapt, la originea capita-
lismului”! 

- V.G. Cum se regăseşte spiritul capitalismului 
în opera lui Max Weber?

- A.M. Cum știm bine, Max Weber a plecat de la ob-
servarea în statistica profesiilor  a «caracterului predo-
minant protestant al proprietății de capital și al între-
prinzătorilor, ca și al păturilor superioare instruite ale 
muncitorimii, efectiv, ale personalului tehnic sau ale 
celui pregătit în prealabil pentru comerț, al întreprin-
derilor moderne» (Max Weber, «Schriften 1894-1922», 
Alfred Kröner, Stuttgart, 2002, p.150). El a fost impre-
sionat, totodată, de observația că etica puritană a lui 
Benjamin Franklin a precedat dezvoltarea capitalistă 

în Massachusetts (p.166).
- V.G. Cred că merită analizată cu multă atenţie 

viziunea protestantismului în apariţia şi dezvolta-
rea capitalismului!

- A.M. În orice poziție, protestanții au avut înclinații 
economice distincte de ale celorlalți creștini sau 
necreștini (p.155). Argumentul lui Max Weber a fost 
că Reforma a însemnat nu doar înlăturarea dominației 
Bisericii asupra unor domenii ale vieții sociale, ci și 
schimbarea poziției religiei în viață, pentru că el spu-
ne: «Specificul religios condiționează educația, alege-
rea profesiei și destinul profesional» (p.153). Acel «spe-
cific lăuntric durabil» are efecte în istorie!

- V.G. Cultura dumneavoastră filosofică şi teo-
logică mă impresionează întotdeauna, aşa că orice 
referite la protestantism şi la protestanţi este in-
tereantă şi utilă!

- A.M. Protestanții au fost de fapt la originea ca-
pitalismului! La ei, o componentă a trăirii religioase 
a «raționalizat» situații  precum obținerea «grației», 
«suferința», «moartea», «redempțiunea» și a legitimat 
un ansamblu de opțiuni. Desigur că în consacrarea 
socială a «călăuzirii» vieții respective au intervenit și 
factori sociali și culturali, dar acea «raționalizare re-
ligioasă» este reală și eficace în societate și stă pe 
suportul trebuințelor oamenilor (Max Weber, «Einlei-
tung, Die Wirtsschatsethik der Weltreligionen» în Max 
Weber, «Schriften 1894-1922», p.578). Abia luând-o în 
considerare, se explică împrejurarea că o religie poate 
influența călăuzirea vieții unor straturi sociale etero-
gene!

- V.G. La noi la facultate, între 1971-1975, am 
studiat cu atenţie opera lui Max Weber şi m-a im-
presionat un lucru aparent fără importanţă, acela 
privitor la datoria omului într-o profesie, o reflec-
ţie cu ecouri kantiene, pe undeva!

- A.M. În «Etica protestantă și spiritul capitalismu-
lui», Max Weber era impresionat de deviza puritană 
«omul care-și exercită profesia (Beruf) poate sta în fața 
regilor» (Max Weber, «Schriften 1894-1922», p.165). 
Acea «datorie a profesiei» (Berufspflicht) a tradus-o ca 
îndatorare a individului de a valorifica toate puteri-
le sale în profesie și a socotit-o caracteristică pentru 
«cultura capitalistă»! 

- V.G. Sigur, opera lui Max Weber poate fi anali-
zată cu atenţie, mai ales că el invocă responsabili-
tatea şi ca pe un «simţ al muncii»!

- A.M. De «profesie» este legată «responsabilitatea» 
și apoi un «simț» al «muncii» ca scop în sine (p.172). 
Acest simț nu este un dat natural, ci o creație a pi-
etismului protestant, care face din muncă o parte a 
vieții!

- V.G. Domnule ministru, în legătură cu acest 
«simţ al muncii» pe care excelenţa voastră îl aveţi 
dintotdeauna, în sinele meu apare un fel de între-
bare lăuntrică: dacă un profesor şters de la un liceu 
din Sibiu a putut să ajungă în fruntea acestei ţări, 
un om de talia domniei voastre, nu poate medita 
la o astfel de aspiraţie? (VA URMA) LA MULŢI ANI, 
ROMÂNIA!

Profesor dr. Vasile GOGONEA
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Vaccinare antigripală în farmacii. Unde te poți vaccinaVaccinare antigripală în farmacii. Unde te poți vaccina
Vaccinarea împotriva gripei 

este posibilă, începând de 
marți, 17 ianuarie, și în far-

maciile comunitare din România au-
torizate în acest sens de Ministerul 
Sănătății în cadrul unui program pi-
lot, a anunțat Colegiul Farmaciștilor 
din România. 

Vaccinarea antigripală în farma-
cii se realizează de către farmaciştii 
care au absolvit cursuri de pregătire 
postuniversitară, organizate de uni-
versităţile de medicină şi farmacie din 
România în perioada noiembrie – de-
cembrie 2022. 

„Necesitatea implementării aces-
tui program pilot este justificată, în 
condiţiile în care ratele de acoperire 
vaccinală în România sunt în scă-
dere, iar sezonul gripal 2022-2023 
este mai sever comparativ cu ultime-
le două sezoane, motiv pentru care 
a şi fost instituită starea de alertă 
epidemiologică din cauza gripei”, au 
transmis reprezentanții Colegiului 
Farmaciștilor din România.

Persoanele care doresc să se vac-
cineze împotriva gripei sezoniere în 
farmaciile comunitare trebuie să con-
sulte lista farmaciilor autorizate, să 

se programeze telefonic, să solicite 
recomandarea medicală de vaccinare 
antigripală fie medicului de familie, 
fie unui alt medic specialist, dacă în 
anii anteriori au fost cel puţin o dată 
vaccinaţi împotriva gripei sezoniere, 
să se prezinte la data programării cu 
recomandarea medicală în farmacia 
autorizată și să achiziţioneze vaccinul 
antigripal în vederea administrării 
acestuia.

La această dată, vaccinarea anti-
gripală se poate realiza în farmaciile 
autorizate din București și din alte 
15 județe, lista farmaciilor fiind în 

continuă completare pe măsură ce 
se eliberează autorizațiile speciale și 
farmaciile își pun la punct logistica 
necesară, conform reglementărilor în 
vigoare.  

Din Târgu-Jiu se află pe listă doar 
o singură farmacie. Este vorba de 
Help Net Farma din Piața Centrală. 

Lista completă a farmaciilor în 
care se vaccinează antigripal poa-
te fi accesată și pe site-ul Colegiului 
Farmaciștilor din România www.cole-
gfarm.ro, precum și pe site-ul www.
serviciifarmaceutice.ro.  

I.I.

Gorj: Șase kilograme de carne confi scate din restaurant Gorj: Șase kilograme de carne confi scate din restaurant 
Peste o sută de controale au fost 

efectuate de inspectorii Direcției Sa-
nitar Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor Gorj, în primele două 
săptămâni din noul an.

În timpul verificărilor au fost apli-
cate 11 sancțiuni contravenționale, 
reprezentând două avertismente şi  
9 amenzi în cuantum de 31.000 lei, 
unor operatori și persoane fizice din 
Bărbăteşti, Bumbeşti-Piţic, Leleşti, 
Rânca, Rovinari, Runcu, Târgu-Căr-
buneşti, Târgu-Jiu, Ţicleni şi Văgiu-
leşti.

Cele două avertismente scri-
se au fost date proprietarilor unor 
exploatații non-profesionale, pentru 
comercializarea de animale fără docu-
mentele sanitare-veterinare legale.

Cea mai mare amendă a fost apli-
cată unui restaurant, pentru nede-

monstrarea trasabilităţii unei cantități 
de 6,345 kg ceafă de porc. Pentru că 
nu au putut dovedi de unde provine 
această carne, administratorii aface-
rii au fost amendați cu 12.000 de lei. 
Ca sancţiune complementară, DSVSA 
Gorj a dispus reținerea produsului şi 
trimiterea la o unitate de distrugere 
controlată.

Un supermarket și un magazin ali-
mentar s-au ales cu amenzi de 1.200 
de lei, pentru nerespectarea normelor 
privind manipularea produselor ali-
mentare. 

În cazul supermarketului, carnea 
şi produsele din carne erau vândute 
clienților în condiţii necorespunzătoa-
re, fără a se utiliza mănuși de unică 
folosinţă în timpul operaţiunii de ma-
nipulare.

În plus, cinci proprietari de 

exploatații non-profesionale au fost 
sancționați pentru deținerea sau în-
străinarea de animale fără documen-

tele sanitare-veterinare prevăzute de 
legislația în vigoare.

I.I.
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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, 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. Pre-
ajba 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 Copăcioasa, 
comuna Scoarța cu deschi-
dere 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 di-
ferite.

Telefon: 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



publicitate Miercuri, 18 Ianuarie 2023Miercuri, 18 Ianuarie 2023

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

13 »»
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 în-
grijire persoană bolnavă (feme-
ie), în Bârsești. 0769213005

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

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

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. Oferim salariu 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 
negociabil. 

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 toată 

averea pe care o posed în co-
muna Dănești, satul Trocani, 
județul Gorj. 

Sunt pensionar, fără fami-
lie. 

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.

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

Vând casă în sat Valea 

Mănăstirii, com. Cătunele. 

Casa are bucătărie, living, 2 

dormitoare, baie, terasă și beci 

cu 3 încăperi și este acoperită 

cu tablă Lindab. Are izolație, 

termopane și încălzire cen-

trală. Teren 3500 m2 pe care 

se află anexe gospodărești, 

livadă, vie pe șpalieri și bol-

tă. Se vinde mobilată / nemo-

bilată. Preț negociabil. Tel.: 

0723310928.

DeceseDecese

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

SC CLINIC LIFE BDS - SRLSC CLINIC LIFE BDS - SRL
Dr.Dragoș ŞOROP
Telefoane: 0744-42.77.84 sau 0765-32.88.99

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS
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Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!

r Colectivul Asociației 

C.A.R. Învățământ Tg-Jiu, 

anunță cu mult regret că 

a încetat din viață domnul 

BUTIUC ION, președinte 

al asociației, fost cadru 

didactic, dascăl de înaltă 

ținută intelectuală, un om 

minunat și un prieten.

Îi vom păstra mereu o 

vie și pioasă amintire.

Dumnezeu să-l odih-

nească în pace!

Vând vin roșu la prețul 
de 7 lei/litru și rachiu 12 lei/
litru, fără zahăr și conservanți 
(ecologic). 

Tel.: 0764211699.

 Închiriez garsonieră 
în București pe termen lung. 
Tel.: 0764452341.

 Preiau brăduți cu ră-

dăcini – pomi de iarnă pentru 

a-i planta în spații publice. 

Tel.: 0730526880.

CumpărăriCumpărări

În atenția tuturor abonaților!
Toți cei care întâmpină probleme 
în ceea ce privește  distribuirea 

cotidianului Gorjeanul sunt rugați să 
apeleze nr. de telefon:  0253-218 552  

Ofi ciul Județean de Poștă Gorj 

Școală Meserii autorizate 
Gorj desfășoară cursuri orice 
meserie, minim 450 lei, rate, 
diplome recunoscute, sprijin 
angajare. Căutăm colabora-
tori, 2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariat-
snm@yahoo.com

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri birouri 

ultracentral. ultracentral. 
Relaþii la Relaþii la 

telefoanele: telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.
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Ziua Culturii Naționale sărbătorită la Târgu-Jiu

Duminică, cam pe la ora 11:00, 
după terminarea slujbei de 
la catedrală, în jurul bustu-

lui lui Eminescu, aflat în apropierea 
acesteia, s-au adunat o mulțime de oa-
meni, de toate vârstele, de la copii la 
bătrâni, sau invers, dornici să participe 
la  manifestarea culturală „Dor de Emi-
nescu”. În jurul unei expoziții de dese-
ne realizate de școlari, un grup de elevi 
de la Colegiul Național „Tudor Vladimi-
rescu” îndrumat de doamna profesoară 
de limba și literatura română, Denisa 
Petronela CHILIBAN, au dăruit celor 
prezenți, cărți cu poezii ale Eminului. 
Cele patru titluri de carte dăruite cu 
drag și bucurie de elevi sunt următoa-
rele: „Eminescu, poem cu poem – Scri-
soarea a III-a”, poezie și comentariu 
realizat de Alex. Ștefănescu și publi-
cat la Editura ALFA, „Mihai Eminescu 
– Poezii”, o colecție bilingvă de poezii, 
română și franceză, cu o prezentare și 
traducere de Jean-Louis Courriol, pu-
blicată de Editura Paralela 45, „Mihai 
Eminescu – Poezii postume”, publicată 
de Editura Paralela 45 și „Mihai Emi-
nescu – Poezii”, o carte de 416 pagini 
care începe cu un „Tabel cronologic” și 
se continuă cu 390 de pagini de poezie 
eminesciană. Felicitări acestor elevi și 
doamnei profesoare pentru activitatea 
desfășurată, care nu este singulară. Ei 
au mai desfășurat astfel de activități și 
o vor mai face și cu alte prilejuri! Felici-
tări și spor în ceea ce fac. Să fie cu folos 
pentru toți. 

Doamna Codruța Ivona Florescu, 
simpatica moderatoare a acestei mani-
festări culturale, în cuvântul de deschi-
dere, a spus că „Eminescu ne susține 
titanic și fără rest ca un reper absolut în 
marele vacarm inerent al prezentului. 
De aceea, în vremuri de restriște mon-
dială, națională, familială și personală, 
avem nevoie, mai mult ca oricând, să 
ne sprijinim pe noi înșine și pe cei din 
jur, solidar, indiferent de vârstă, venit 
sau statut social. Unul dintre cele mai 
prețioase bunuri ale acestei națiuni 
este, fără îndoială, cultura română. 

Azi, mai mult ca oricând, va fi prezent 
în mintea și în sufletul nostru cel care 
a marcat societatea românească prin 
opera sa, iar Ziua Culturii Române 
fiind în mod special aleasă în ziua în 
care s-a născut poetul național Mihai 
Eminescu, un reprezentant universal 
al culturii noastre”. Principalul liant 
al unei societăți este și trebuie să ră-
mână cultura. „Azi și aici, să ne lăsăm 
așadar încântați și alinați de tot ceea 
ce ne oferă, înclinându-ne în fața ce-
lor care fac posibil acest miracol, de la 
obiceiuri păstrate în toate colțurile țării 
la oameni de cultură valoroși și artiști 
tezaur care duc pretutindeni în lume 
frumusețea și unicitatea acestui neam” 
ne-a îndemnat doamna Florescu, invi-
tându-l la microfon pe domnul profe-
sor Gheorghe Nichifor, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Gorj. Acesta 
ne-a vorbit despre însemnătatea aces-
tei zile. „Pentru instituția pe care o re-
prezint, Ziua Culturii Naționale este, 
înainte de toate, un moment de bilanț, 
dar și un moment în care trebuie să ne 
facem proiecte pentru perioada urmă-
toare”. A mărturisit că în cei doi ani de 
pandemie a fost o perioadă grea pentru 
poporul român, și nu numai, iar cul-
tura românească și mondială a trebu-
it să intre într-o perioadă de liniște și 
de tăcere. Așa s-a întâmplat și la Gorj. 
Acum trebuie să ne facem o „Agendă 
culturală” care va fi votată de consili-
erii județeni la sfârșitul acestei luni, 
și care va cuprinde o serie întreagă de 
activități culturale de care, locuitorii 
Gorjului și nu numai, se vor putea bu-
cura. Referitor la poetul nepereche al 
României, domnul Nichifor a prezentat 
un fragment politic scris în 1882, care 
a criticat Guvernul Liberal de la acea 
perioadă, 1876 – 1888, condus de I. 
C. Brătianu. „Adevăratul împilator al 
țăranului nu este decât administrația 
și guvernul, care-l exploatează și îl su-
grumă în modul cel mai neomenos. În 
schimbul birurilor ce le plătește stăpâ-
nirii, țăranului nu i se dă absolut ni-
ciun echivalent. Siguranța averii și a 

vieții sale este o minciună, instrucția 
publică se află numai pe hârtie, biserica 
este dărâmată și văduvită de slujbași, 
spitalele nu există decât în imaginație, 
căile de comunicație sunt în starea cea 
mai deplorabilă.”  În încheiere, domnul 
Gheorghe Nichifor a spus: „Fie ca nu-
mele și figura poetului Mihai Eminescu 
să ne călăuzească în continuare către 
idei și acțiuni generoase, să nu uităm 
niciodată că el a scris «Doina», că el a 
fost al tuturor păturilor sociale, înce-
pând de la cei mai săraci până la cei 
mai bogați. Asta înseamnă că Mihai 
Eminescu a fost al tuturor românilor, 
este și va rămâne în continuare al tu-
turor românilor și firește, este un geniu 
universal”.  

În continuare, domnul inginer Vio-
rel David, directorul general de la AR-
TEGO SA, un reprezentant de seamă 
al mediului de afaceri din Gorj, dar și 
un om cu suflet mare ne-a mărturisit 
faptul că este mândru că este român, 
iubește poporul român și pe Eminescu. 
„Un popor înseamnă nașterea a câtor-
va personalități remarcabile care au 
dat sensul, valoarea și sufletul aces-
tuia. Eminescu ne-a dat sufletul, iar 
noi trebuie să-l cultivăm. Ne-a dat și 
cu ce să-l cultivăm – poezia – dincolo 
de toate celelalte. Poezia este forma cea 
mai simplă de manifestare a sufletu-
lui omenesc”. Ne-a spus, că împreună 
cu primăria municipiului, a pus aici 
Bustul lui Eminescu, pentru ca tine-
rii să vină aici, la acest eveniment și 
la altele care se vor mai face, pentru 
că aven nevoie de evenimente care să 
creeze bucurie, iar poezia este bucurie, 
iar poezia lui Eminescu este bucuria 
supremă. „Nu poți să fii om complet 
fără spirit și fără sentimente. Nu poți 
să fii om complet fără Eminescu. Do-
resc copiilor să-l studieze pe Eminescu 
din care să învețe dragostea și viața”, a 
încheiat mesajul său de suflet, domnul 
director David. 

Din partea Inspectoratului Școlar 
Județean, doamna inspector școlar de 
limba și literatura română Otilia Giur-
ca, a transmis un mesaj de suflet cu o 
prezentare frumoasă a vieții și operei lui 
Mihai Eminescu. „În timpul studiilor de 
mai târziu de la Berlin și Viena, poetul 
și-a pus bazele unei educații filosofice. 
Opera sa poetică fiind influențată de 
marile sisteme filosofice ale epocii sale, 
de filosofia antică de la Heraclit la Pla-
ton, de marile sisteme de gândire ale 
romantismului, de teoriile lui Schopen-
hauer, Kant sau Hegel. A fost membru 
al Societății Junimea. Romantismul a 
fost curentul literar căruia poetul i-a 

De Ziua Culturii Naționale, la împlinirea a 173 ani de la nașterea poe-
tului național, Mihai Eminescu, dar și prozator și jurnalist, o persona-
litate marcantă a culturii române și universale, cu o activitate extrem 
de bogată, duminică, 15 ianuarie 2023, la bustul lui Mihai Eminescu 
din Târgu Jiu, operă a sculptorului Paul Popescu, dezvelit la 15 iunie 
2021, s-a desfășurat un complex de manifestări omagiale organizate 
de administrația județeană și locală în colaborare cu instituțiile de 
cultura și Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

rămas credincios până la maturitatea 
creației sale. Mihai Eminescu a lăsat 
posterității o amplă creație literară: 
poezii, proză, dramaturgie, publicisti-
că”, a rezumat doamna Giurca, pe lân-
gă alte informații documentate despre 
Emin. „Eminescu rămâne un model 
permanent, o prezență constantă în 
cultura românească și universală, o lu-
mină prin geniul său creator, prin far-
mecul limbajului și dorința sa nemăr-
ginită de cunoaștere” a concluzionat 
doamna profesoară, apoi a prezentat 
programul artistic pregătit de Inspec-
toratul Școlar Gorj. Școala Gimnazială 
„Alexandru Ștefulescu” a avut un cor 
de copii de clasa a III-a și a IV-a, care 
au cântat melodia „Eminescu” compu-
să de soții Dorina și Ion Aldea Teodo-
rovici, urmată de o scenetă „Eminescu 
și Creangă” prezentată tot de elevi din 
clasa a III-a și a IV-a. Au urmat trei ele-
ve de liceu de la Colegiul Național „Tu-
dor Vladimirescu”. Ariana Rodocan cu 
melodia „Sara pe deal”, Julia Gionea 
cu melodia „Eminescu” și două melodii 
la pian prezentate de Lucescu Giulia. 
Inspectorul Școlar General, profesoa-
ra dr. Marcela MREJERU a îndeplinit 
rugămintea unui elev de grădiniță să-l 
ajute să recite și el două versuri din po-
ezia „Somnoroase păsărele”, iar elevul 
a recitat frumos și aplaudat furtunos 
de public. Mare bucurie i-a făcut profe-
soara Mrejeru. Cred că o să țină minte 
toată viața acest eveniment. A urmat 
tot un copil. Elevul Andrei Gapșea a 
recitat poezia „Ce te legeni codrule” și 
astfel s-a încheiat programul artistic 
susținut de elevi. 

În continuare, reprezentanți ai An-
samblului Artistic profesionist „Doina 
Gorjului” au interpretat melodii despre 
Eminescu. Andra Matei, Emilia Drăgo-
toiu Nanu, Giorgiana Bîrsac și Claudia 
Torop. A urmat un recital de poezie 
realizat de poetul Spiridon Popescu – 
cel mai recent „Cetățean de Onoare” al 
municipiului Târgu Jiu, care a recitat 
două poeme realizate de el: Emines-
ciană și Eminescu. Apoi epigramistul 
Marian Dobreanu a prezentat patru 
epigrame din propria creație. 

Activitatea a continuat cu interpre-
tarea a trei melodii frumoase prezenta-
te de doi tineri frumoși și talentați: Eu-
sebiu Copaci, „Pe lângă plopii fără soț” 
și Mirela Calotă „Sara pe deal” și s-a 
terminat cu recitalul de poezie susținut 
de domnul profesor Pompiliu Ciolacu, 
directorul Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Gorj (CJCPT Gorj).             

GIGI BUȘE
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CLASAMENT LNBM – CONFERINŢA A

Loc. Echipa     V/Î  P
1. U Cluj Napoca   13/1 27
2. Rapid București   11/3 25
3. CSM Ploiești   8/6 22
4. CSU Sibiu   7/7 21
5. FC Argeș Pitești   7/6 20
6. SCM U Craiova   7/6 20
7. CSM Tg. Mureș   5/9 19
8. CSM M. Ciuc   2/11 15
9. CSM Târgu Jiu   1/12 14

CSM Târgu Jiu evoluează mâine în Trivale, 
împotriva formației FC Argeș Pitești. Echi-
pa de baschet a operat două transferuri 

în această iarnă, dar jucătorii au șanse mici să fie 
prezenți pe parchet în partida cu ,,vulturii". Antre-
norul Kresimir Basic conduce echipa de trei me-
ciuri, bifând o victorie și două înfrângeri. Croatul 
vrea să vadă o schimbare de atitudine de la meci la 
meci, iar jocul cu argeșenii este un nou prilej pen-
tru gorjeni să demonstreze că pot rămâne în Liga 
Națională.

,,Programul este foarte dificil, mai ales în situația 
în care ne aflăm acum, dar, cum am mai spus, toată 
lumea are același program. Noi vom merge la Pitești 
și vom încerca să dăm tot ce avem mai bun. Trebu-
ie să continuăm să luptăm și să încercăm să jucăm 
mai bine decât am făcut-o ultima oară. Vom încerca 
să ne luptăm pentru o perioadă mai lungă de timp, 
apoi vom vedea ce se va întâmpla. Vom vedea în ur-
mătoarele zile dacă sunt jucători pe care nu ne pu-
tem baza. Camil Berculescu acuză dureri musculare 
și febră, dar vom merge acolo cu sportivii pe care îi 
avem la dispoziție și va trebui să jucăm.Vom evolua 
cu același roster cu care am jucat în meciul cu Cluj, 

Basic vrea să vadă un progres în jocul CSM-ului

cu mențiunea că sunt șanse să obținem cartea verde 
pentru Noam Weinberg”, a precizat principalul gor-
jenilor. Basic speră să-l aibă și pe Anthony Durham 
la următorul meci de campionat. Americanul l-a în-
locuit în ,,roster” pe Xavier Cannefax.

,,Este un jucător diferit față de Cannefax, este 
un jucător care sperăm că va prelua echipa și va fi 
mult mai vocal pe teren, va conduce mult mai bine. 
Este un jucător cu energie, și asta este ceea ce ne 
dorim și de la Frye.  Nu pot spune nimic rău despre 
Cannefax, a fost o perioadă scurtă în care am cola-
borat, însă Durham este un jucător diferit și, sperăm 

noi, un jucător de care echipa va avea nevoie pentru 
a schimba unele aspecte. Nu știm când va debuta, 
va depinde și de vizita medicală pe care trebuie s-o 
efectueze. Dacă totul va fi în regulă, sperăm și do-
rim să-l putem avea la meciul cu Craiova”, a precizat 
Basic.

Meciul de la Pitești se dispută în această seară, 
începând cu ora 19.00. Craiova vine la Târgu-Jiu, 
sâmbătă, iar confruntarea are loc de la ora 18.00. 
Ambele partide se pot vedea doar pe canalul youtu-
be de la FRB.

CĂTĂLIN PASĂRE

Clubul Sportiv Universitar 
Constantin Brâncuși din Târ-
gu-Jiu a anunțat perfectarea 
unui nou transfer. Echipa de 
eșalon secund a ajuns la un 
acord cu pivotul Claudiu Ma-
rin. Jucătorul de 25 de ani a 
mai evoluat și în trecut pen-
tru formația gorjeană. Con-

Antrenorul brașovean Florin Stîngă nu s-a 
aflat la antrenamentele Viitorului de luni, dar 
susține că nu și-a reziliat înțelegerea cu trupa 
gorjeană. Fostul tehnician al Pandurilor, Călin 
Cojocaru, a condus ședințele de pregătire, dar 
clubul nu l-a anunțat oficial ca noul principal 
al echipei. Situația este incertă la formația lui 
Nicolae Sarcină, iar Stîngă, rezervat momen-
tan în declarații, ,,amenință” cu dezvăluiri.

,,Deocamdată, eu sunt antrenorul echipei! 
Nu am reziliat nimic! E adevărat că nu-s la 
antrenament, am plecat acasă, dar mai multe 
detalii nu pot să ofer. Vă rog să înțelegeți. Voi 
vorbi mai multe zilele viitoare”, a spus Stîngă 
pentru Liga2.ro.

Călin Cojocaru s-a ferit să ofere declarații, 
așteptând, probabil, o înțelegere între Viitorul 

Florin Stîngă: Nu am reziliat nimic!

și fostul ei antrenor. Rămâne de văzut dacă 
vâlceanul chiar va rămâne pe acest post până 
la începutul campionatului.

CĂTĂLIN PASĂRE

Revenire la UCB
ducerea clubului va mai efec-
tua mutări până la startul 
play-off-ului de promovare 
în Liga Zimbrilor. UCB Târ-
gu Jiu joacă în deplasare în 
prima etapă a play-off-ului de 
promovare în Liga Zimbrilor. 

Debutul va avea loc pe 5 
februarie, împotriva echipei 

CSM Alexandria. Cele mai 
bune opt echipe ale eșalonului 
secund se vor duela pentru 
două poziții care duc direct în 
Liga Zimbrilor. 

De asemenea, ocupantele 
locurilor 3 și 4 vor merge la 
baraj.

CĂTĂLIN PASĂRE

Asociația Județeană 
de Fotbal Gorj a anunțat 
că fostul arbitru divizio-
nar Cosmin Tutunaru 
a fost numit președinte 
al CJA Gorj. Acesta l-a 
înlocuit la conducerea 
Comisiei Județene pe 
Marcel Bălașa, retras 
din activitate. Instala-
rea lui Tutunaru este 
văzută cu ochi buni de 
oamenii de fotbal din 
Gorj, având în vede-
re vasta experiență pe 
care o are. De altfel, 
așchia nu sare departe 
de trunchi. Tatăl său, 
Gheorghe Tutunaru, re-
tras din activitatea de la 
AJF Gorj în urmă cu un 
an, i-a condus la rândul 
său pe arbitrii gorjeni.

CĂTĂLIN PASĂRE

Cosmin Tutunaru, 
în fruntea arbitrilor gorjeni
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Universitatea Craiova şi FC Botoşani s-au 
pregătit în Antalya în această iarnă. Cele 
două echipe se vor întâlni sâmbătă, în 

primul meci oficial de la reluarea Superligii. 
La fel ca trupa lui Eugen Neagoe, și FC Botoşani 

a înregistrat tot două victorii în amicale, 3-2 cu Ra-
domiak Radom și 1-0 cu formaţia azeră Şamahi FK, 
dar și o remiză, 0-0 cu echipa poloneză Zaglebie 
Lubin. 

Ca un fapt inedit, moldovenii au avut un sin-
gur jucător cu două goluri marcate, pe Eduard Flo-
rescu, fotbalist care a făcut cale întoarsă chiar din 
Bănie. 

La fel ca antrenorul Eugen Neagoe, și Flavius 
Stoican este încrezător că formația sa poate face un 
retur bun. Tehnicianul mehedințean speră la un 
succes împotriva Universității.

„A fost un cantonament reuşit! Am o satisfacţie 
pentru că juniorii, care sunt din academia noastră, 
au fost pe teren cu Radomiak şi nu s-a văzut niciun 
fel de diferenţă. Este un lucru bun pentru clubul nos-
tru. 

A fost foarte util acest stagiu, chiar dacă în aceas-
tă ultimă partidă s-a simţit şi o oarecare oboseală. 
Mă bucur că nu avem jucători accidentaţi şi înainte 
de acest prim meci, cu cei de la Universitatea Craio-
va, putem să-i aducem la o formă maximă. 

Suntem atenţi şi la refacerea organismului. Jucă-
torii trebuie să aibă încredere în forţele lor, că putem 
să scoatem un rezultat bun cu Universitatea Craio-
va“, a declarat Stoican.

FC Botoșani – Universitatea Craiova are loc sâm-
bătă, 21 ianuarie, de la ora 20.00. Partida contează 
pentru etapa a 22-a din Superligă.

Finanțatorul Universității, Mihai Rotaru, a de-
clarat că mai dorește să achiziționeze un fundaș 
stânga. 

Transferul mijlocașului Jair de la Petrolul nu 
mai este de actualitate.

„Ca în fiecare an, podiumul (n.r. e obiectivul echi-
pei) și acum este extrem de important cum începem. 

Stoican, încrezător înainte de partida cu 
Craiova: Putem să scoatem un rezultat bun

Dacă începem bine, atunci putem spune că ne putem 
încadra și într-un obiectiv mai sus, adică locul întâi. 

Depinde cum începem cu Botoșani. Sperăm să 
mergem pe un drum bun. 

Dacă rezolvăm și fundașul stânga, pentru că nu 
avem dublură la Vătăjelu, considerăm că a fost o 
campanie de transferuri foarte bună. 

Nicușor Bancu va fi apt în aprilie-mai. Pentru 
protecția lui, vom aștepta să aibă cantonamentul de 
vară. 

Noi considerăm că prin aducerea lui Ișfan am 
luat cea mai bună soluție de jucător transferabil din 
România. 

Era cel mai bun produs de pe piață care putea 
să fie achiziționat”, a spus Mihai Rotaru, la Pro 
Arena.

Gjoko Zajkov a fost celălalt transfer al Craiovei 
din iarnă. Internaționalul macedonean a semnat pe 
doi ani și jumătate.

CĂTĂLIN PASĂRE


