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Director nou la un liceu din Director nou la un liceu din 
Gorj. Doar două luni a stat Gorj. Doar două luni a stat 
pe postpe post

Liceul Tehnologic Stoina are un nou 
director, după ce 

ocupantul pos-
tului, recent nu-

mit în funcție, și-a 
înaintat demisia.  

Profesorul Claudiu 
Stancu fuse-
se numit în 
funcția de 
conducere la 
începutul 
lunii no-
iembrie. 

Șefi  de post doar Șefi  de post doar 
cu Bac-ul! Opt cu Bac-ul! Opt 
posturi vacante posturi vacante 

la IPJ Gorjla IPJ Gorj

Ginerele lui Condescu, șantajat cu propriul copil! Tatăl, Ginerele lui Condescu, șantajat cu propriul copil! Tatăl, 
ținut la distanță de minor, pentru că nu a vrut ținut la distanță de minor, pentru că nu a vrut 
să-i plătească soției noi silicoanesă-i plătească soției noi silicoane

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

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
0, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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România, spre foamete!
Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Noi proiecte PNRR aprobate Noi proiecte PNRR aprobate 
pentru Gorjpentru Gorj

Motto: „Dacă găsești un drum 
fără obstacole, probabil că drumul 
acela nu duce nicăieri .”

John Fitzgerald Kennedy

Peste tot în lume, anul 
2022 a fost unul greu, 
marcat de războiul 

declanșat de Rusia împotriva 
Ucrainei, de inflația ce a explodat, 
de creșterea prețurilor la gaze, 
energie electrică și carburanți. Iar 
una dintre consecințele care-am 
simțit-o pe pielea noastră (golin-
du-ne buzunarele, și așa săra-
ce), a fost majorarea  puternică a 
prețurilor la produsele alimentare 
de bază. Numai că, în România, 
prețul mâncării a devenit prohibi-
tiv pentru foarte multe persoane.

FALSA CREȘTERE ECONO-
MICĂ. PREȚURI PROHIBITI-
VE! Și acum, autoritățile prefe-
ră să se laude cu cea mai mare 
creștere economică din Uniunea 
Europeană(creștere bazată, în 
cea mai mare parte, pe consum) 
dar, în același timp, statisticile 
internaționale plasează România 
printre țările care au înregistrat 
cele mai mari scumpiri la pro-
dusele alimentare de bază, cum 
spuneam, fără ca de scumpiri să 
fie scutite și celelalte produse ori 
servicii.

Din păcate, nici anul 2023 
nuse anunță a fi un an mai 
bun. Miercuri, temperatura la 
București a fost egală cu aceea 
de la Doha, prin Dubai, iar lipsa 
ploilor se resimte după cei cinci 
ani cei mai secetoși din istorie.

Am căutat să ne informăm și 
să aflăm opinia unui specialist 
care să răspundă la întrebarea: 
De ce în România avem vreme 

primăvăratică și în Europa de 
Vest este viscol. Și dacă vremea 
și vremurile vor mai continua 
muăt vreme așa, România se va 
îndrepta rapid spre foamete!

Seceta care crește de la an la 
an nu va aduce nici recolte în 
hambare, iar în ceea ce privește 
legumele și fructele nici atât! 
Suntem după cinci ani conse-
cutivi de secetă pedologică.

SALVAREA, NUMAI DE LA 
DUMNEZEU! Fără ploi consis-
tente în primăvară culturile de 
grâu și, în genere, culturile de 
toamnă vor fi compromise. Și 
dacă o cultură de toamnă nu 
are șanse să dea roade, culturile din 
primăvara viitoate nici atât! Plus că 
seceta influențează și avantajează dă-
unătorii și bolile culturilor. 

În situația aceasta, numai Bunul 
Dumnezeu ne mai poate ajuta să 
ieșim la liman. Și pentru aceasta ar 
trebui să avem loi consistente în ur-
mătorii 2-3 ani.

Conferențiarul dr.  Lucian Sfîcă a 
explicat ce schimbări meteorologice 
s-au petrecut și au provocat tempera-
turi extrem de ridicate în România și 
episoade  de iarnă – cu viscole și vijelii 
– în Europa Centrală și de Vest.

IARNĂ ÎN VEST, PSEUDO-PRIMĂ-
VARĂ ÎN ESTUL EUROPEI! Domnia 
sa spune cam așa: „Europa Centrală 
și de Vest înregistrează al doilea epi-
sod de iarnă după cel de la începutul 
lunii decembrie. Aerul rece de origine 
arctică se adâncește spre latitudini 
mici în Marea Mediterană, de acolo 
de unde este expulzat spre Sud-Estul 
Europei aerul tropical preexistent.

Un mecanism dinamic destul de 
clasic al iernilor europene. Doar că ae-
rul cald din regiunea Mediteranei este 
încă suficient de cald pentru ca ajuns 

în regiunea noastră să determine în 
următoarele două zile o vreme pse-
udo-primăvăratică în care maximele 
record de temperatură – atât la ni-
velul maximelor, cât și alminimelor 
diurne – din luna ianuarie sut puse 
serios sub semnul întrebării”, a scris 
Conf.dr. Lucian Sfîcă pe pagina de 
Facebook Meteo Moldova.

Prognoza meteo arată astfel că în 
perioada 17-20 ianuarie 2023, statele 
din Estul Europei se vor „bucura” de 
temperaturi ridicate, care pot depăși 
chiar 20 de grade Celsius(cum a fost 
cazul zilei de miercuri!), în timp ce 
Vestul va fi afectat de ninsori.

Prin urmare, peste România va 
veni un val de aer tropical, care va 
ridica maximele la 18-22 grade Cel-
sius. 

Estimările arată că până la 
sfârșitul acestei luni, temperaturi-
le  se vor menține ridicate, fiind de 
așteptat să avem cea mai călduroasă 
lună ianuarie din istorie.

Între timp, în țările din Vestul și 
Centrul Europei va fi un val de aer 
polar, care va aduce ninsori și vreme 
rece.

ION PREDOȘANU

Trei noi proiecte cu finanțare 
din PNRR au fost aprobate pentru 
județul Gorj. Cseke Attila, minis-
trul dezvoltării, lucrărilor publice 
și administrației, a semnat 120 de 
contracte de finanțare prin com-
ponenta C10 – Fondul Local din 
Planul Național de Redresare și 
Reziliență.
Contractele au o valoare totală de 

230.090.834 lei și vizează asigu-
rarea infrastructurii pentru trans-
portul verde, prin achiziționarea 
unor puncte de reîncărcare pen-
tru vehicule electrice, realizarea și 
extinderea unor rețele de suprave-
ghere video, dezvoltarea unor sis-
teme inteligente de management 
local și digitalizarea serviciilor la 
nivelul localităților.
Din Gorj este vorba de comune-

le Bălești și Roșia de Amaradia 
și orașul Țicleni, care au primit 

finanțare pentru asigurarea și dezvol-
tarea infrastructurii pentru transpor-
tul verde. Cele două comune benefici-
ază de o finanțare de peste 2 milioane 
de lei, în vreme ce orașul Țicleni a pri-
mit 3,7 milioane lei.

Până în prezent, prin cele trei com-
ponente ale PNRR, au fost semna-
te 3.129 contracte de finanțare, în 
valoare totală de 21.013.459.190 de 
lei.

I.I.
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Prin intermediul unui comunicat de presă, 
AUR Gorj descalifică felul în care partidele aflate 
la Putere nu au făcut nimic pentru a preîntâmpi-
na tragedia de la Cariera Jilț Sud.

,,Alianța pentru Unirea Românilor Gorj își ex-
primă compasiunea pentru toate familiile afectate 
de tragicul accident de la Cariera Jilț Sud și ne 
declarăm solidari cu toți minerii din județ și din 
țară. Tragedia de la Jilț este consecința directă a 
felului în care „partidul unic” format din PSD-PNL a 
administrat această țară și în special județul Gorj. 
Minerii au fost mințiți, folosiți și în cele din urmă, 
iată, omorâți cu zile de incompetența și corupția ce-
lor care au fost numiți să-i conducă. De ani de zile, 
liderii PSD şi PNL se întrec în declarații sforăitoare 
despre studii şi proiecte, despre investiții în infra-
structură, dar rezultatele se văd cu ochiul liber: să-
răcie şi moarte. În nicio țară normală din Europa, 
în care conducătorii locali și naționali manifestă 
interes pentru cei care i-au ales, un accident pre-
cum cel de la Jilț nu ar fi avut loc. Disprețul condu-
cătorilor numiți direct de PSD și PNL se manifestă 
acum, concret, prin pierderea de vieți.
Dumnezeu să-i odihnească pe cei plecați dintre noi, 
prea devreme!", transmite AUR Gorj, organizație 
coordonată de Ionelia Priescu.

A.S.

Trei directori au fost schimbați ieri, după tra-
gedia care a avut loc la Cariera Jilț Sud, în 
care trei oameni tineri au murit și alți zece 
au fost răniți. Este vorba despre șeful Sucur-
salei Miniere – Florentin Gheorghescu, sin-
gurul care și-a depus demisia, șeful de UMC 
– Doru Dancău și Sorin Grecu, șeful Carierei 
Jilț Sud. 

Directoratul CE Oltenia a luat act de de-
misia lui Gheorghescu Florentin Nicu din 
funcția de director al Sucursalei Minie-

re ,,și a decis numirea domnului Paraschivu Ion în 
această funcție”, a anunțat printr-un comunicat, 
compania. 

,,Domnul Paraschivu Ion a deținut anterior 
funcția de director Direcția Tehnică,  director Direcția 
Producție și director adj. Mecanic în cadrul Sucur-
salei Miniere, desfășurându-și activitatea în cadrul 
sectorului minier începând din anul 1990.De aseme-
nea, Directoratul CE Oltenia a decis schimbarea din 
funcția de șef UMC Jilț a domnului  Dancău Doru și 
numirea domnului Vulpe Viorel pe această funcție, 
precum și schimbarea din funcția de șef al Carierei 
Jilț Sud a domnului Grecu Sorin și numirea în aceas-

Acuzațiile care i se aduc lui Daniel Burlan, în tragedia de la Cariera Jilț SudAcuzațiile care i se aduc lui Daniel Burlan, în tragedia de la Cariera Jilț Sud
* Salariatul de la compartimentul comercial, căruia i s-a făcut rău, în scandalul de la 

CEO, și a avut nevoie de îngrijiri medicale, s-a întors la birou
*  Corpul de Control trimis de Virgil Popescu, la cererea premierului Ciucă, verifică starea 

utilajelor, a drumurilor și legalitatea contractelor de transport salariați 
*  S-a instituit un comitet din aproximativ zece salariați care răspund acum nevoilor fa-

miliilor îndoliate
*  Șefi pentru patru luni în Directoratul CEO

tă funcție a domnului Turtoi Tiberiu.Domnul Vulpe 
Viorel a deținut funcția de inginer șef Producție la 
Sucursala Minieră și, anterior, șef Unitate Minera 
Jilț Nord, iar domnul Turtoi Tiberiu a deținut funcția 
de șef schimb Sector”, a informat CEO. 

Verifi cările Corpului de Control 

Echipa de control trimisă de Virgil Popescu, la 
cererea premierului Nicolae Ciucă, a avut o ședință 
cu șefii CEO, ieri, și vor face chestionarele astăzi 
pentru care cei responsabilși trebuie să răspun-
dă. Corpul de Control verifică legalitatea tuturor 
activităților din cariere, începând cu starea utila-
jelor, inclusiv a tanchetei care s-a răsturnat marți, 
a drumurilor, fiind controlate și contractele înche-
iate cu firmele de transport salariați. În paralel se 
desfășoară șți ancheta Inspecției Muncii. Măsurile 
care s-au luat imediat după teribilul accident, vi-
zează reabilitarea drumurilor, a rigolelor, revizuirea 
utilajelor din cariere. 

Cum vor fi  ajutate familiile îndoliate

În CEO s-a instituit comitet format de aproxi-
mativ 10 salariați din administrativul CEO  care se 
ocupă de ajutorarea familiilor celor decedați și ale 
celor răniți,  în CCM este stabilită suma de 40.000  
în cazuri de deces și acoperirea cheltuielilor de în-
mormântare. 

În privința angajaților răniți, aflăm că cei doi 
salariați care au fost transferați cu elicopterele 
SMURD la spitalul de urgență din Craiova au o sta-
re de sănătate îmbunătățită și nu vor rămâne cu 
sechele. De asemenea, alți doi angajați răniți, au 
fost externați din SJU Târgu Jiu, ieri. 

Unde sunt banii pentru drumurile în cariere și 
mentenanța utilajelor?

De la începutul mandatului său, din 2020 în-
coace, dar și în ultimul an, 2019, de mandat al 
fostului șef Sorin Boza, deci în ultimii trei ani, în 
carierele și termocentralele CEO au avut loc 49 de 
accidente de muncă, cu răniți, și patru accidente 
de muncă mortale. 

Presa locală, inclusiv ,,Gorjeanul”, a arătat că 
minerii nu aveau cu ce să lucreze în cariere, pe-
ticind benzile de transport cărbune cu scoabe, 
mergând în cariere în mașini care se dezmembrau, 
cumpărau din proprii bani șuruburi și piese de 
schimb pentru utilajele pe care lucrau. 

Situația catastrofală din cariere s-a adâncit fi-
indcă șefii CEO nu au dat banii necesari pentru 
repararea drumurilor în cariere, acolo unde noroa-
iele ajung până la genunchi și unde viața minerilor 
este, zilnic, pusă în pericol. Tragedia de marți, de 
la Jilț Sud, putea fi evityată dacă tacheta în care 
se deplasau, așa cum spune Burlan, 16 oameni, 
nu era plină și cu tuburi de oxigen și echipamen-
tele grele pentru reparația excavatorului gigant 05. 
Cei trei oameni au sfârșit striviți și fiarele celorlalte 
piese.

Inclusiv premierul Ciucă, potrivit G$Media.ro a 
cerut demiterea lui Daniel Burlan și i-a dat un ulti-
matum lui Virgil Popescu. 

De două zile, spațiul public este inundat de me-
sajele pline de revoltă și supărare ale angajaților 
CEO, care îl vizează în mod direct pe Daniel Burlan. 
În zeci de comentarii, aceștia îi cer șefului CEO să 
demisioneze și să-l ia și pe Virgil Popescu. 

Iată ce acuzații și întrebări îi transmit angajații 
CEO lui Daniel Burlan: ,,Ce cantitate de piatră 

spartă s-a achiziționat pentru cariera respectivă și 
câți km de drumuri de acces au fost amenajate? 
Acum 3-4 ani când lucram la protecția muncii aveam 
ca tematică de control încă din vară contractele de 
achiziții pe fiecare carieră și contractele cu prestato-
rii pentru amenajarea și întreținerea unor astfel de 
căi de acces”, a scrois un salariat care s-a pensio-
nat de curând, Dopru Crăete, un om foarte prețuit 
de colegii săi. 

Un alt mesaj este și cel al lui Gabriel Giorgi, în-
lăturat din CS după ce a nu a ,,jucat” cum i s-a 
cerut: ,,Oare s-ar mai fi întâmplat această tragedie 
dacă conducerea CE Oltenia ar fi luat decizia să di-
minueze profitul din 2022 și banii rezultați îi inves-
teau în refacerea drumurilor din carieră și implicit în 
creșterea condițiilor de muncă??? Câți oameni trebu-
ie să mai moară ca să-și dea seama toți că Burlan 
este un incompetent??? Câte accidente trebuie să 
se mai întâmple ca să realizeze că trebuie să pără-
sească birourile și să meargă în cariere?”, a întrebat 
acesta.

În final, până la finalizarea anchetei de către 
Inspecția Muncii, colegii salariaților decedați vor-
besc despre faptul că tancheta care-i transporta pe 
angajați la excavatorul 05 nu avea frâne, drumul 
era impracticabil și, după cum o țară întreagă a 
văzut, nicio ambulanță nu a putut ajunge la locul 
tragediei. 

Numeroși angajați îi cer acum demisia lui Dani-
el Burlan. De asemenea, liderii partidelor care nu 
sunt la guvernare au cerut demiterea șefilor CEO, 
în bloc, la fel cum a făcut și Sindicatul Energia Ro-
vinari, condus de Constantin Mitrescu și Manu To-
mescu.

În scandalul de la CEO, de ieri, un responsabil 
de la Comercial a sunat la 112 după ce i s-a făcut 
rău. 

În după-amiaza de ieri, colegii săi au transmis 
că acesta și-a revenit după acel episod, întorcân-
du-se la birou. ,,Cearta a pornit de la faptul că acel 
compartiment se ocupă de contractele pentru utila-
je”, ni s-a spus.

Provizoratul șefi mii la CEO continuă

Consiliul de Supraveghere al CE Oltenia s-a în-
trunit ieri, după săptămâni întregi de întârziere în 
care compania nu a putut să ia nicio decizie din 
lipsă de cvorum, să-i numească în Directoratul 
companiei pe Cosmin Trufelea, din partea PNL, și 
Ion Bălășoiu, din partea PSD, membri în acest for 
începând de astăzi. 

Provizoratul la CEO continuă, în sensul că 
aceștia au fost numiți, la fel ca în ultimii patru ani, 
doatr pe o perioadă de patru luni.

Cosmin Trufelea vine în Directoratul CEO din 
funcția de șef al Carierei Roșia, iar Ion Bălășoiu, 
din funcția de director tehnic al Sucursalei Miniere 
a companiei.

,,Nu scăpați doar cu demiterea a trei 
directorași!”

Virgil Popescu, cel mai detestat ministru al Gu-
vernului Ciucă din cauza crizelor din sistemul ener-
getic pe care le-a creat, este la un pas să-și piardă 
funcția, dacă nu va îndeplini toate jaloanele pe care 
și le-a asumat în PNRR, iar avertismentul vine de la 
premierul Ciucă. 

În afară de sutele de cereri de demisie postate 
pe paginile de socializare, lui Virgil Popescu îi mai 
cere demisia și președintele comisiei economice din 
Senat, parlamentarul Daniel Zamfir, care are date 
diferite de cele ale ITM Gorj, cu privire la acciden-
tele de muncă din CEO: ,,De când esti ministru, la 
C.E. Oltenia au murit 7 oameni și au fost 56 de ac-
cidente de muncă! Pentru că știai lucrul ăsta și nu 
ai făcut nimic, trebuie să pleci rapid și să-l iei de 
mânuță și pe directorul general cu care esti compli-
ce la mușamalizarea cazurilor! Nu scăpați doar cu 
demiterea a trei directorași!”, a fost mesajul sena-
torului.

MIHAELA C. HORVATH 
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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

Ce a transmis PER Gorj 
după tragedia de la Jilț Sud
Prin intermediul unui comunicat de presă, liderul 
Partidului Ecologist Român, Dan Miroiu, a transmis 
condoleanțe familiilor îndoliate după tragedia de la 
Cariera Jilț Sud. 

,,Suntem alături de toate victimele și familiile victimelor 
nefericitului accident colectiv de muncă de la cariera Jilț și 
transmitem sincerele noastre condoleanțe celor care, din 
această seară, numără cu un soț, un frate, un tată mai puțin. 
Din păcate, mai există victime care au fost trimise la spital 
în Craiova, ceea ce arată că nici starea de sănătate a aces-
tora nu este una lipsită de pericole, oameni cărora le dorim 
însănătoșire grabnică și revenirea cât mai urgentă în sânul 
familiilor îngrijorate. Însă, pentru ca acest fel de nenorociri să 
nu se mai întâmple și altora, trebuie luate TOATE măsurile, 
atât organizatorice, cât și tehnice. De aceea, Partidul Ecolo-
gist Român solicită, în primul rând, anchetarea cu mult simț 
de răspundere a acestui accident și tragerea la răspundere 
exemplară a celor vinovați, cu speranța că punerea „batistei 
pe țambal” nu va fi metoda de „rezolvare” a acestui accident 
colectiv. Pentru că, din păcate, dacă nu vor exista schimbări 
radicale, aceste accidente vor fi oricând posibile și în viitor", a 
comunicat liderul ecologiștilor gorjeni. 

Astfel, PER cere, într-o primă etapă, suspendarea tuturor 
celor care au avut răspunderi directe și indirecte cu nefe-
ricitul eveniment. ,,Cerem demiterea / demisia tuturor celor 
care au permis / facilitat condițiile de transport respective, 
celor care aveau obligația ca să verifice starea tehnică a re-
spectivului autovehicul, celor care aveau obligația să asigure 
transportul acelor salariați la și de la locurile de muncă, celor 
care au sarcina ca drumurile de acces să fie... ACCESIBILE 
– toate acestea în condițiile normale de funcționare ale unei 
țări europene aflate în secolul XXI! Cerem demisia conducerii 
C. E. Oltenia, ca fiind principalii organizatori și coordonatori 
ai întregii activități desfășurate acolo! Ocupă funcții DE RĂS-
PUNDERE, deci este normal ca SĂ RĂSPUNDĂ pentru toate 
problemele apărute în timpul mandatelor lor! Au salarii foarte 
mari și alte multe avantaje tocmai pentru că ocupă funcții DE 
RĂSPUNDERE, doar că, dacă ajung în astfel de situații (cul-
mea, ușor previzibile de către un bun conducător!), TREBUIE 
SĂ RĂSPUNDĂ! Și nu doar acarul Păun, ci de la vlădică până 
la opincă! Căci în sarcina lor cade și organizarea muncii, și 
transportul personalului, și situația dezastruoasă a mașinilor 
și utilajelor, a drumurilor ș.a.m.d.

Ne reînnoim sincerele noastre regrete și păreri de rău față 
de victime și suntem alături de familiile greu lovite de tragedia 
care s-a întâmplat, întărind totodată solicitările noastre de re-
zolvare CU CELERITATE a cazului, anchetarea și tragerea la 
răspundere neîntârziată a tuturor vinovaților! Căci multe pot fi 
iertate, dar pierderea MULTIPLĂ de vieți omenești, mai ales pe 
timp de pace – NU!", se arată în comunicatul PER Gorj.

A.S.

Nenorocirea de la Jilț Sud 
a făcut ca mulți dintre su-
tele de angajați de aici să 
prefere mersul pe jos, prin 
nămolul din cariere, decât 
să mai urce în tanchetele 
cu care au fost transportați 
zeci de ani. 

După accidentul cu 
trei morți și zece 
răniți de marți, 

minerii mai au la dispoziție 
două din cele trei mașini care 
le asigurau transportul în ca-
rieră. Cum drumurile sunt în 
continuare pline cu nămol, 
din cauza precipitațiilor, ris-
cul producerii unui nou eve-
niment rutier nu este exclus, 
mai ales că, pe la colțuri, mi-
nerii povestesc fel și fel de 
pățanii de care au avut parte 
cu aceste mașini, dar despre 
care în public nu se prea spu-
ne nimic. Ieri dimineață două 
tanchete erau parcate pe pla-
toul de unde sunt preluați 
minerii. Una dintre ele, folosi-
tă la transportul ortacilor pe 
parcursul zilei, a pornit greoi, 
iar când s-a pus în mișcare 
șoferul s-a trezit că nu poate 
merge mai departe pentru că 
s-a blocat bariera de acces. 
Paznicul unității a trebuit să 
ridice bariera cu mâna pentru 
a putea trece mastodontul. La 
prânz în tanchetă s-au urcat 
8 mineri. „Regulamentar”, 
după cum au spus aceștia. 
„N-am mai fost opt în ea de 
nu știu când. Să fi venit să 
vedeți când eram 25 sau 30, 
claie peste grămadă. Oricum, 
și acum cred că 2-3 zile ține 
minunea și după aia tot așa o 
să mergem”, a spus un miner, 
în timp ce altul a avut cuvin-
te de laudă pentru mașina pe 
care o știe de când lucrează 
aici. „De 30 de ani sunt aici și 
nu am avut niciodată proble-
me. A mers foarte bine prin 
nămoalele astea. Acum s-a în-
tâmplat, asta nu înseamnă că 
nu le mai folosim”, a declarat 
bărbatul. Și totuși, cei care 
nu au urcat în tanchetă au 
fost mai mulți decât cei din 
ea. „Nu mai merge lumea cu 
rablele astea, nu ați văzut ce 

Minerii merg pe jos. 
Tanchetele îi sperie!

se întîmplă? Ne e teamă, mai 
ales după ce a fost marți pe 
aici. Mergem pe jos că suntem 
învățați”, a menționat mun-
citorul. Declarațiile minerilor 
vin după ce inclusiv ministrul 
Virgil Popescu și directorul ge-
neral Daniel Burlan au spus 
răspicat că mașinile respecti-
ve nu sunt pentru transportul 
persoanelor, ci doar pentru 
transport marfă și materiale. 
Fratele unuia dintre mine-
rii morți, Dumitru Negoiță, 
îi contrazice pe cei doi dem-
nitari și spune că tanchetele 
au fost folosite din totdeauna 
la transportul angajaților în 
carieră, lucru știut, de altfel, 
de toată lumea. „Erau 25 în 
acea tanchetă , acest model 
este pentru marfă și persoa-
ne, ei spun că nu este , este 
cu totul o minciună. Așa duc 
oamenii în carieră, așa îi obli-
gă să se urce să plece la locul 
de muncă, oamenii nu au cu 
ce să ajungă, situația e foarte 
foarte grea, dar ei acum se as-
cund și de pitulă, nu mai iese 
unul să spună două cuvinte”, 
declara ieri dimineață chiar 
la locul tragediei Negoiță. De 
altfel, el s-a declarat convins 
că adevărul nu se va afla, 
mai ales după ce a văzut că 
pe drumurile din carieră este 
cărată piatră. 

Astfel, o eventuală comi-
sie de anchetă nu va mai găsi 
nămolul care a contribuit la 
producerea tragediei. „Aceste 
lucruri se vor mai repeta pen-
tru că nu se vor lua măsuri. 
În acest moment ei au trimis 
utilaje, amenajează drumuri, 
tot ce trebuie să amenajaze ca 
să poate mușamaliza. Situația 

asta e, nu ceea ce ne spun ei 
la televizor, ne mint la televi-
zor că e lapte și miere. Se mint 
între ei, de la șeful de sector, 
director de carieră, director de 
EMC și așa mai departe, se 
mint între ei și s-a ajuns unde 
s-a ajuns”, mai spus fratele 
minerului mort. La ieșirea din 
șut, la ora 14.00, minerii au 
început să afle și de schimbă-
rile produse printre șefii lor. 
Printre cei nevoiți să renunțe 
la funcție a fost și Sorin Gre-
cu, care a transmis ferm că 
dacă este demis din funcție 
pleacă, altfel nu are motiv de 
a renunța. „Eu nu mi-am dat 
demisia, deci, am un principiu, 
nu-mi dau demisia. Dacă se 
stabilește că…, așa, fără pro-
bleme”, a menționat Grecu, 
care a dat și de înțeles că o 
problemă tehnică la tanchetă 
l-ar fi determinat pe șofer să 
nu mai aibă controlul asupra 
acesteia. „A fost o eroare. Nu 
mai contează de cine anume, 
că și șoferul lucrează cu noi 
de atâția ani”, a spus Grecu, 
care, când a fost întrebat ce 
i-au declarat muncitorii cu 
care a vorbit după produce-
rea accidentului ar fi aflat de 
la aceștia că „i-a sărit mașina 
din viteză”. Fostul director a 
negat categoric însă că mașina 
avea vreo problemă tehnică. 
Deocamdată mașina a rămas 
în nămolul din carieră, aco-
lo unde s-a răsturnat marți. 
Pentru ridicarea ei e nevoie de 
o macara de mare putere, dar 
și de un sol uscat, stabil, greu 
de realizat în condițiile ploilor 
din aceste zile și al nămolului 
din carieră.
 GELU IONESCU
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Șefi  de post doar cu Bac-ul! Șefi  de post doar cu Bac-ul! 
Opt posturi vacante la IPJ GorjOpt posturi vacante la IPJ Gorj














Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj orga-
nizează noi concursuri pentru ocuparea a opt 
funcții de șef de post. Sunt vacante conduce-
rile posturilor de poliție din Arcani, Slivilești, 
Țânțăreni, Jupânești, Bâlteni, Peștișani, 
Padeș și Turcinești. Recrutările sunt din sur-
să internă, iar agenții de poliție interesați tre-
buie să îndeplinească niște condiții minime, 
printre care să aibă diplomă de Bacalaureat.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, 
polițiștii trebuie să îndeplinească mai multe 
condiții: studii medii - diplomă de bacalau-

reat, să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la eva-
luarea psihologică organizată în acest scop și să 
aibă vechime în poliție de cel puţin 2 ani. În plus, 
candidații trebuie să fi obţinut calificativul de cel 
puţin „Bine” la ultimele două evaluări anuale de 
serviciu, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni 
disciplinare sau să fi fost pusă în mişcare acţiunea 
penală și să dețină permis de conducere categoria 
B.

Polițiștii trebuie să dețină sau să obțină 
autorizație de acces la informații clasificate și „aviz 
pentru desemnarea în structurile poliției judiciare 
și ca polițist rutier”.

Cererile de participare la concurs se depun onli-
ne până la data de 22.01.2023, ora 16.00, inclusiv 
în zilele nelucrătoare. 

Patru dintre concursuri vor avea loc pe 23 fe-
bruarie, iar restul, pe 2 martie. Practic, concursuri-
le organizate în aceeași zi vor fi la aceeași oră, motiv 
pentru care candidații vor opta pentru un singur 
post.

Concursul va consta în susținerea unui interviu 
structurat pe subiecte profesionale privind activita-
tea de management resurse umane în unitățile de 
poliție ale MAI. Acesta se înregistrează audio și/sau 
video și se va desfășura la sediul Inspectoratului de 
Poliție Județean Gorj.

Evaluarea probei de concurs se face cu note de 
la 1 la 10. Nota minimă de promovare este 7,00.

„Este declarat «admis» candidatul care obține 
nota cea mai mare la interviul structurat pe subiec-
te profesionale pentru postul respectiv. În situația 
în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este 
declarat «admis» la concurs candidatul care are cea 
mai mare vechime în specialitatea postului scos la 
concurs. 

În situația în care mai mulți candidați au aceeași 
vechime în specialitatea postului scos la concurs, 
este declarat «admis» candidatul care are cea mai 

mare vechime în studiile necesare pos-
tului scos la concurs”, potrivit Poliției 
Gorj.

I.I.
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POMPILIU MARCEA – ROMANCIER (II)
Cunoscut ca patriot de justițiară atitudine, 

neânduplecat la concesii, Pompiliu Mar-
cea transferă această calitate notorie per-

sonajului Rinaldo Jesus, publicist și literat cu sta-
tut profesional implicat în realități cultural-literare. 
Acestuia îi recomandă unii conducători de reviste 
să fie ,,mai cumpănit” și să rezolve ,,amiabil” unele 
litigii de idei privind relațiile interetnice vechi de 
mai bine de un secol, din Galapagos, între ,,havezi 
” și ,,antihavezi”, atât de prezente încât s-a ajuns la 
retragerea unor cărți din biblioteci. Sau, reprodusă 
în extenso, adresa Federației Comunităților Havede 
din Republica Galapagos (Cancelaria sacerdotului-
șef) către Președintele Academiei Republicii Socia-
liste Galapagos, în octombrie 1980, protestând îm-
potriva editării sub această egidă  a vol.IX din 
Operele lui Ermilio Costa, conținând ”numeroase 
articole violent antihavede” (paralelism foarte trans-
parent  cu volumul IX de jurnalistică  din Operele 
lui Eminescu).  Iată felul în care autorul transfigu-
rează în paginile romanului de atmosferă sud-ame-
ricană realități românești, existând foarte multe 
trimiteri la istoria noastră mai veche (asasinarea lui 
Iorga) sau mai nouă (epoca totalitarismului 
ceaușist)… Sub acest fel romanul este o alegorie, 
caci, fiind plasat într-o țară din America Latină, el 
vorbește, până la urmă, și de realități românești, 
precum organizarea socială a statului, problema 
democrației, libertatea individului, a literaturii (cu 
reeditările unor scriitori “cu probleme”… xenofobe)  
și  presei, realitățile interetnice, problema evreias-
că... Să amintim că rabinul șef Moses Rosen, citind 
articolele ”antisemite” ale lui Eminescu, îl calificase 
pe acesta drept ”fascist, rasist, antisemit, dement, 
pornographic, mincinos, huligan și sifilitic” produ-
când un întreg scandal, adresându-se Academiei, 
Președinției…. Solidar cu gazetarul Ortega, profe-
sorul Rinaldo, asumându-și riscul expunerii în 
chestiune, dorește el însuși să ia atitudine,scriind, 
la 1 noiembrie 1980, o scrisoare sacerdotului șef 
”Dr. Antonio Rolandes –Perlo (ceea ce făcuse și 
Marcea în privința lui Eminescu (…) În scrisoarea 
sa, profesorul Rinaldo Jesus ”în calitate de univer-
sitar și simplu cetățean”, răspunde punctual 
sacerdotului-șef luând apararea filosofului-artist 
Ermilio…În concluzie, îi scrie prof.dr. Rinaldo Je-
sus membru al Uniunii Oamenilor de Litere [alias 
Uniunea Scriitorilor] sacerdotului-șef: Reluarea, 
astăzi, a tezei <xenofobiei> lui Ermilio/Eminescu 
înseamnă aderarea la pozițiile liberalilor, ale lui 
Acecuza și ale epocii sociologist-vulgare. Eludarea, 
ignorarea lui Calderon echivalează cu alinierea la 
poziții antiștiințifice, infamante și jignitoare pentru 
memoria unuia din marile spirite ale sfîrșitului de 
veac XIX sud-american.Căci, să nu ne înșelăm: in-
different de faptul că Acecuza aplauda <xenofobia> 
poetului, iar liberalii și proletcultiștii o detestau, re-
zultatul e același: calomnierea filosofului. Sper că 
nu  vreți să se revină la trecute și triste vremuri.(...) 
Vă scriu toate acestea în cunoștință de cauză…Evi-
dent, Domnia-voastră, avînd atîtea procupări în 
slujba obștei pe care o păstoriți, pe de altă parte 
neavînd o pregătire de profil, nu puteți, obiectiv 
vorbind, ști totul. Chiar nici specialiștii nu pot emi-
te o asemenea pretenție, fără a deveni ridicoli. Căci 
opera lui Emilio este ciclopică și proteică. Tocmai 
de aceea mi-am permis, cu întregul respect de care 
vă încedințez, să vă trimit aceste rînduri, în absența 
posibilității de a purta o discuție cu dumneavoastră 
pe alte căi. Quito, 1 nov. 1980 Prof.dr. Rinaldo Je-
sus, Membru al Uniunii Oamenilor de Litere” În-
tâmpinarea dr. Rinaldo Jesus – în cazul de față 
una, de netăgăduit, alter ego al scriitorului – nu 
este decât reluarea mutatis mutandis a atitudinii 
lui Pompiliu Marcea în privința contestării volumu-
lui IX din PUBLCISTICA lui Eminescu, volum apă-
rut in toamna lui 1980.  Se vede foarte clar cum 
Pompiliu Marcea transpune în roman propria lui 
experiență de viață, lupta lui curată și dreaptă dusă 
în apărarea lui Eminescu. Și o face într-un mod 
temeinic, elevat și deopotrivă destul de transparent 
pentru cititorul contemporan, pentru confrații de 
breaslă, știindu-se caracterul său integru, atitudi-
nea răspicată luată în atâtea situații și împrejurări 

sensibile în probleme de literatură, de istorie, criti-
că și estetică literară (precum răspunsul amplu dat 
în ”România literară” criticului sovietic care în ”Li-
teraturnaia Gazeta” răstălmăcea spiritul unor scri-
eri românești aparținând fie lui Marin Preda, fie lui 
D. Popescu)…În ultimile pagini ale jurnalului său, 
Rinaldo Jesus, fostul pacient  de la Helios își expri-
mă către ”iubiții prieteni”convingerea confraternal 
că ”omul ființă slabă poate afla în el însuși nebănu-
ite resurse de a-și înfrânge slăbiciunile și de a prețui 
mai presus de orice ”libertatea”!  Aflase de la medi-
cul Flondor explicația privind ”însănătoșirea ” sa: 
”organismul singur și-a produs anticorpii salvatori. 
Fară acest fond biologic, mai puternic decât starea 
abulică ce mă copleșise, orice act volițional, orice 
logică a reflecției erau derizorii. Mai mult: acestea 
din urmă nici nu se puteau produce fără fondul 
biologic. Structura materiei, străvechi, din care sînt 
plămădit, a învins dramele pasagere ale biografiei 
mele.”Pe lângă cele aflate din jurnalul Rinaldo Je-
sus, în finalul romanului, pe baza unor reproduceri 
din presa Galapagos trimise la București lui Adrian 
Ionescu, se fac referiri la eventuala asasinare a  ”zi-
aristului și profesorului din Quito, Rinaldo Jesus” 
(“ziarele Dia și El Tiempo și-au îngăduit să insinue-
ze că la mijloc ar fi o cauză străină, că moartea co-
legului nostru, pe care o regretăm sincer,ar fi fost 
cauzată de elemente din afara țării ”, adică de ser-
vicii secrete, știre infirmată de alte gazete sau pusă 
sub semnul derizoriului!) Însă același Rinaldo, care 
devenise membru de partid, se va vedea marginali-
zat, boicotat, pentru că nu i se ” iertase curajul bă-
tăliilor sale pe altarul adevărului. Merită reținut 
modul în care a dispărut Rinaldo ”fratele geamăn” 
(‘’asasinare’’ori ’’sinucidere’’!) episod destul de eloc-
vent pentru obsesia autorului de a fi urmărit și li-
chidat, în urma amenințărilor primite(este o 
premoniție teribilă în ceea ce-l privește pe Pompiliu 
Marcea):”În noaptea de 24 decembrie  1983 a fost 
găsit la marginea pădurii Posa, trupul neînsuflețit 
al compatriotului nostru Rinaldo Jesus, publicist și 
profesor la Universitatea Quito.Din surse încă neo-
mologate, sîntem informați că profesorul plecase 
de-acasă de dimineață spre Universitate, iar de-
acolo, după-amiază, la Biblioteca Națională În dru-
mul spre casă, după ora 18 a fost răpit de trei indi-
vizi, neidentificați încă,și urcat într-dubă neagră. 
Evenimentul cu urmări tragice s-ar fi petrecut pe 
strada Quito Noevo ( Martinez, citînd numele străzii 
și amănuntul cu duba, face o trimitere la însemnă-
rile zilnice ale lui Rinaldo.) Cercetările continuă.” 
Tot așa s-a întâmplat cu Pompiliu Marcea (câtă 
precizie în neagra premoniție!):plecase de acasă la 
universitate și, pe când era așteptat cu neliniște, 
pentru că de obicei nu întârzia, vine vestea găsirii 
cadavrului în lacul Herăstrău:sinucinere sau asasi-
nat?! ” Surse precise, deși imposibil de verificat, au 
difuzat lumini clarificatoare în legătură cu cauzele 
morții ziaristului și profesorului din Quito, Rinaldo 
Jesus. S-a lansat, mai întîi, în presa vecină și prie-
tenă, versiunea, grăbită și ieftină a unui asasinat 
săvîrșit de inși tocmiți din afară, s-au procurat și 
martorii necesari confirmării. A urmat versiunea, 
mai plauzibilă a sinuciderii, nedeclarată ca atare 
dar ușor dedusă din paginile de jurnal rămase în 
urma defunctului și reproduse de revista El Alma-
cen. În realitate nici una din cele două versiuni nu 
rezistă unor expertize probe și judicioase. Viața co-
legului nostru a fost curmată, după o îndelungă 
pregătire și premeditare, de compatrioți. Iar nu de 
cei subvenționați din afară, cum am crezut la un 
moment dat, ci dintre cei cărora li se încredințează, 
în cadrul sarcinilor curente asemenea misiuni.
După ce intrase în dispute, din proprie initiativă 
sau atribuindu-i-se atare sarcini nu știm, devenise 
incomod și indezirabil, mai ales în relațiile cu state-
le vizate prin implicarea ca jurnalist. Prin sacrifica-
rea lui se rezolvă un litigiu greu de soluționat. Sa-
crificarea este și o abilă manevră de a strînge 
rîndurile în rîndul ideilor emise sau difuzate de Je-
sus. Căci ideile durează mai mult decît apostolii lor 
care, la un moment dat pot deveni inutili sau chiar 
primejdioși. Așa se explică publicitatea făcută tris-
tului eveniment și mai ales ceremonialul înmor-

mîntării difuzat și prin intermediul canalelor de te-
leviziune, panegiricele gongorice, nesincere . Căci 
să nu uităm:prietenii  îți laudă viața, dușmanii 
moartea. Jesus este un om căruia nu i se poate 
reproșa nimic, un om exemplar, acum după ce nu 
mai este, după ce nu mai e nevoie de el. ”Urmează 
un P.S.: ”Am făcut această precizare din respect și 
îndatorire profesională față de cititorii nostrii între 
care unii, citind presa din țara vecină, pot fi 
dezinformați.”

O tragică dispariție care a consternat, lumea li-
terară, lăsând un mare gol, dar și un mesaj: victo-
ria nu se poate obține decât cu prețul unor mari 
sacrificii. 

Familia, rudele, prietenii etc. nu au crezut nic io 
clipă, că moartea scriitorului a fost una naturală, 
ci una comandată. 

În continuare prezint dovezi indubitabile care 
atestă asasinarea lui Pompiliu Marcea, acesta de-
venind o țintă, o persoană incomodă, indezirabilă, 
o crimă politică, pe care sistemul a încercat să o 
acoperă.  Prin sacrificarea lui se rezolvă un litigiu 
greu de soluționat în relațiile cu statele vizate ca 
jurnalist.

1. Familia, în absența unor acte medicale con-
statatoare, nu a crezut niciun moment și nu a fost 
convinsă că moartea scriitorului a survenit din ca-
uze naturale, mai ales că o succesiune de eveni-
mente  și fapte pe care le voi preciza în continuare, 
s-au petrecut  pe fondul privării familiei de dreptul 
de a organiza  ritualul și ceremonia  de înmormân-
tare, măsură specifică sistemului politic al vremii, 
atunci când subiectul unui eveniment tragic era o 
personalitate. Astfel s-a anunțat în presa scrisă, în 
data de 28 martie 1985, că înmormântarea are loc 
pe data de 31 martie la ora 13, iar a doua zi (vineri) 
s-a revenit verbal și s-a anunțat că înmormânta-
rea nu mai are loc duminică 31 martie, ci sâmbătă 
pe data de 30 martie la ora 13, pentru ca, în fi-
nal, să se plece de la Muzeul Literaturii Române, 
unde a fost depus sicriul, spre cimitirul Bellu,  în 
jurul orei, 10 astfel încât participanții să fie cât mai 
puțini sau deloc; nimeni din familie nu a fost che-
mată la spital pentru identificarea cadavrului, nu a 
participat la  ritualul băii creștinești  și îmbrăcării, 
hainele necesare  fiind cerute familiei de persoane 
necunoscute.Ceasul de la mână, care nu era an-
tiacvatic funcționa, buletinul de identitate era us-
cat iar el avea lovituri puternice la cap și taiaturi 
la mână. În nopțile premergătoare înmormântării, 
membrilor familiei nu li s-a permis să participe la 
priveghi; inexistența unui certificat medico-legal 
constatator al morții, eliberarea certificatului de 
deces în copie, și nu în original; anunțarea în acele 
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zile adusă soției scriitorului să nu întrebe, să nu 
se opună, să accepte lucrurile așa cum sunt  că 
orice demers de aflare a adevărului despre moar-
tea scriitorului se poate solda cu consecințe tragice 
asupra familiei; la 5 ani de la survenirea decesului, 
în data de 6 ianuarie 1990, imediat după revoluție,  
de Sfânta sărbătoare a Boboteazei, soției scriitoru-
lui i s-au predat o parte din obiectele personale pe 
care Pompiliu Marcea le-a avut asupra sa în ziua 
decesului. Scriitorul însuși ne-a spus că a fost săl-
tat cu duba de pe stradă,iar, în mai multe rânduri 
a  fost amenințat cu moartea prin diverse mijloace: 
pe stradă, telefonic, în mijloacele de transport sau 
în scris prin folosirea de bilete. Și atunci cum să nu 
îți pui întrebarea dacă nu a fost o moarte provocată 
de anumite forțe, să le spunem oculte. 

2.La câteva luni după moartea lui Pompiliu Mar-
cea, aflându-se în cabinetul domnului Petre Ena-
che, secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, poetul și publicistul Nicolae Dragoș, fost 
redactor șef la revista „Luceafărul” și redactor-șef 
adjunct la ziarul „Scânteia” la vremea respectivă, 
publică un articol intitulat „Echilibru și curaj” în 
revista „Brâncuși” anul I, No.2 din data de 21 mai 
1995: „ …Vestea sfârșitului său tragic a căzut ca 
un trăsnet. Copacul cu rădăcinile ferm împlânta-
te în pământul ce nu-i era potrivnic fusese înfrânt 
de vrăjmășiile vremilor. Când, mai târziu, după un 
telefon al soției sale, m-am considerat dator să in-
tervin pentru a determina depășirea inerțiilor unei 
edituri, aflându-mă în acest scop în cabinetul lui 
Petre Enache, om simplu, dar de buna credință, 
care-l prețuise ca profesor, evocându-l, am spus: 
„Cum a murit și profesorul Marcea!”. Am fost pri-
vit insistent, apoi interlocutorul a adăugat: „Cum 
a murit? N-a murit, l-au omorât”. „Cine?”, am în-
trebat surprins. „Cine”, s-a întrebat și s-a închis 
în sine. Poate nu era sigur pe ceea ce credea a ști. 
Or, poate n-a voit să mă implice prin confesiune, 
într-o întâmplare pe care, știind-o, cineva ar fi fost 
interesat să nu se știe că a știut-o. Nu peste mul-
tă vreme aceeași stranie îmbolnăvire nu l-a ocolit 
nici pe unul din cei care sprijinise, de fapt, fără 
echivoc, atitudinile curajoase prin care Pompiliu 
Marcea a adăugat dimensiuni de echilibru operei 
sale și pe aceea a curajului și demnității spirituale. 
Poate, peste timp, misterul unui apus de viață ce 
nu trebuia să se întâmple atât de devreme se va 
dezlega. Ne rămâne nouă însă să lămurim, fiecare 
după putințele ce le avem, semnificațiile unei vieți, 
ale unei opere, ale unui destin exemplare. Este cel 
mai potrivit omagiu pe care-l putem aduce celui 
care a fost, este și va fi istoricul și criticul literar de 
vocație, profesorul de aleasă ținută morală și profe-
sională Pompiliu Marcea”. 

Nu la mult timp după aceea Petre Enache a fost 
găsit mort în baie, plin de sânge.

3.Fănuş Neagu scriitor, membru al Academiei 
Române trimite în data de 11 martie 1995, la 10 ani 
de la moartea scriitorului un articol intitulat “Pro-
fesorul”, care este publicat în Revista “P. Marcea” 
nr.1 din 27 martie 1995, editată de Direcția pentru 
Cultură-Gorj cu ocazia comemorării a 10 ani de la 
moartea scriitorului și a  Simpozionului Național 
”Pompiliu Marcea” din luna martie 1995 ce are ur-
mătorul conținut: ”Mi-a fost un bun prieten. Ne în-

tâlneam rar şi totdeauna bucuroşi . Ne respectam. 
Moartea lui stranie mă nelinişteşte şi acum – a fost 
o moarte naturală sau una comandată? Înclin spre 
a doua formulă a frazei. Profesorul Marcea era un 
om de o cultură rară, de o înțelegere perfectă și de 
o iubire fără de seamă pentru Eminescu şi neamul 
românesc. Nu vreau să cred – și mă bântuie îndo-
iala – că Profesorul a fost înjunghiat de dușmanii 
celui mai mare poet al nostru. Profesorul Marcea 
este prezent mereu în neliniștile mele. Va trebui să 
sădesc un brad în amintirea lui. Şi o voi face. Cu 
dragoste, cu uimire și bunăvoință”. 

4.În anul 2003 am stat de vorbă cu domnul 
acad. Dumitru Radu Popescu – membru al Comi-
tetului Central al Partidului Comunist Român, fost 
Președinte al Uniunii Scriitorilor din România, pre-
zent la Festivalul Internațional de Literatură „Tudor 
Aghezi” de la Tg-Jiu, festival care și-a început lu-
crările la Colegiul Național ”Spiru Haret”, în Amfi-
teatrul ”Pompiliu Marcea” care mi-a spus: „În anul 
1982, când acad. Șerban Cioculescu împlinea 80 de 
ani Academia Română împreună cu Uniunea Scrii-
torilor din România l-au omagiat cu prilejul zilei de 
naștere la care, printre alții, a fost invitat şi a vor-
bit Pompiliu Marcea. Șerban Cioculescu la vremea 
respectivă îl considera cel mai mare critic literar al 
țării. L-am cunoscut foarte bine pe Pompilică, mi-a 
fost un apropiat, mi-a fost prieten și l-am apreciat 
foarte mult pentru ceea ce a făcut pentru cultura 
românească. Am admirat la el curajul, inteligența 
neobișnuită, vastele cunoștințe culturale ce insu-
flau o adevărată teamă colegilor de breaslă să abor-
deze anumite teme literare dacă nu erau foarte bine 
pregătiți. Pompilică s-a  implicat foarte mult în rea-
ducerea la catedră a lui Șerban Cioculescu, care fu-
sese dat afară de comuniști, datorită convingerilor 
sale. La fel a făcut și cu Vladimir Streinu, după ce 
acesta  a ieșit din închisoarea politică, ba chiar l-a 
recomandat pentru funcția de director al Editurii 
Univers, funcție pe care și el o deținuse. Referitor la 
moartea lui Pompilică, nu pot să-ți spun decât că, 
am fost chemat de N. Ceaușescu împreună cu Petre 
Enache și ne-a spus să găsim un scriitor care să 
dea o replică la articolul apărut în revista ruseas-
că „Literaturnaia Gazeta”. Am invitat, pe rând mai 
mulți scriitori, dar nu dau nume, că îmi este frică 
și acum, care au spus că nu cunosc cazul, că sunt 
bolnavi etc. Numai Pompilică a spus că știe despre 
ce este vorba și poate da un  răspuns argumentat, 
ferm, pe măsura atacului lansat în articolul apărut 
în revista rusească. Replica a fost dată în revista 
„România literară”. Despre moartea lui pot să spun 
doar că, „a fost omorât”. Unchiul meu ne-a spus la 
acea vreme de întâlnirea lui cu șeful statului și cu 
cei doi înalți demnitari. S-a bucurat că în memoria 
lui Pompiliu Marcea i s-a dat denumirea amfitea-
trului și a fost montată o placă memorială. 

 Pompiliu Marcea a intervenit și în sprijinul acad.
Eugen Simion prin anul 1975, când acesta era în 
atenția celor de la ”centru” pentru a-l ancheta în 
privința unei cărți.

5.În anul 2015 am participat la Festivalul 
Național de Folk și Baladă „Poarta Sărutului”, ce 
s-a desfășurat la Teatrul de Vară din Tg-Jiu unde 
a fost prezent, făcând parte din juriu, și domnul 
George Stanca ziarist și scriitor, membru al Uniu-
nii Scriitorilor din România. Spre sfârșitul progra-

mului s-a pus o ploaie torențială și ne-am adăpos-
tit unii pe scenă, alții prin birouri. Întâmplarea a 
făcut ca eu să stau în prejma lui George Stanca. 
În discuțiile purtate, m-am prezentat și am spus 
că sunt nepotul lui Pompiliu Marcea. Atunci l-am 
întrebat ”Ce s-a auzit, ce se știa la vremea respec-
tivă în tagma scriitorilor despre moartea tragică a 
unchiului meu?”. După trecerea a 30 de ani de la 
moartea scriitorului acesta mi-a răspuns surprin-
zător de repede, imediat, fără sa stea să se gân-
dească o clipă „l-a omorât KGB-ul”.

6.În revista săptămânală „Flacăra” lui Adrian 
Păunescu, Anul XIX, Nr. 41-42 (919-920), 1-7 no-
iembrie 2019, apare interviul ”Proeminențe ale tim-
pului istoric individual” luat de ziaristul oltean Dan 
Lupescu domnului Dumitru Popescu – Dumnezeu, 
fost Secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central, Rector al Acade-
miei ”Ștefan Gheorghiu”, care îi pune următoarea 
întrebare: 

„- Ce știți despre moartea subită a lui Petre Ena-
che, în ajunul sau în ziua întâi a Congresului Cul-
turii? 

- Din câte știu, Petre Enache s-a sinucis, 
secționându-și beregata cu briciul de bărbierit. Pe-
tre Enache suferea de o afecțiune nevrotică avan-
sată, agravată după asasinarea lui Pompiliu Mar-
cea, criticul ce dăduse replică fulminantului atac 
al revistei Literaturnaia Gazeta la adresa trilogiei 
mele Pumnul și Palma. Omul se simțea prins în 
vizorul unor servicii secrete și susținea chiar că 
este agresat. Pe acest fond, orice zguduire, într-o 
funcție supusă și așa șocurilor, avea repercusiuni 
disproporționate”.

Familia, neamurile, prietenii etc. nu au putut 
fi induse în eroare la vremea respectivă privind 
dispariția tragică a scriitorului. Iată că cea mai 
credibilă dovadă, dacă mai era cazul, confirma-
tă scris, a adevărului decesului de care familia a 
fost sigură din primele momente, se confirmă , vine 
după aproape 35 de ani de la un demnitar cu o 
funcție politică deținută la cel mai înalt nivel în sta-
tul român, la vremea respectivă, adevărul ieșind la 
suprafață ca uleiul deasupra apei.

În perioada anilor 1995-2022, vreme de 27 de 
ani au avut loc o serie de manifestări culturale de-
dicate prof. univ. dr. Pompiliu Marcea, critic si is-
toric literar, scriitor și publicist, personalitate proe-
minentă a literelor românești din a doua jumătate a 
secolului XX, care au culminat cu dezvelirea statuii 
din bronz din luna octombrie 2022, ce este ampla-
sată în fața instituțiilor de cultură cei poartă nu-
mele Căminul Cultural și Biblioteca Comunală din 
Scoarța, cu ocazia  Simpozionului Național ”POM-
PILIU MARCEA-istoric și critic literar, fiu al comu-
nei Scoarța”, când scriitorul ar fi împlinit 94 de ani 
de la naștere, manifestare organizată de instituțiile 
județene, locale și familia scriitorului.

ION MARCEA
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Discuțiile între soți vizavi de operația 
de implant mamar de 6500 de euro

Situație complicată în sânul familiei Cîrstoiu 
George Eugeniu Cristian și Anița (fostă Con-
descu), cu domiciliul în Pipera, Voluntari. Cei 
doi, el de loc din Vâlcea, ea, din Gorj, se află 
din iunie în proces de divorț, litigiul aflându-
se pe rolul Judecătoriei Buftea. Relațiile con-
flictuale ale celor doi soți contează însă doar 
din prisma copilului minor pe care îl au cei 
doi, în urma căsătoriei. Asta, deoarece mino-
rul, de 5 ani, a rămas, de câteva luni, în grija 
mamei, care este acuzată că ține intentionat 
fiul departe de tatăl căruia nu i se permite să 
își vadă băiatul nici măcar în timpul progra-
mului de vizită, stabilit încă din septembrie 
de instanță. Șocant este însă motivul pentru 
care părintele nu are acces la propriul copil 
(ținut de mamă la Târgu-Jiu, deși ea este mai 
mereu la București). Mai exact, îndepărtarea 
copilului de propriul tată ar avea la bază refu-
zul soțului de a achita soției un nou implant 
de silicoane. Intervenția în cauză ar costa, la 
o clinica de specialitate, 6500 de euro. Bărba-
tul probează acest motiv cu dovezi deținute 
în acest sens, mai exact cu convorbiri scrise 
cu Anița, în care aceasta îi cere suma în cauză 
pentru a-și schimba silicoanele cu unele mai 
mari.

* Acuzații grave la adresa Aniței, fiica lui 
Marin Condescu

* Femeia este acuzată că își folosește co-
pilul drept monedă de schimb, în litigiul cu 
soțul său

* O operație de schimbare a unor proteze 
mamare a distrus o căsnicie

* Copilul de 5 ani nu este lăsat să își vadă 
tatăl, are program de vizitare

* 40 de plângeri la poliție, prin 112, făcu-
te de tată

* Minorul este la mamă, femeia de 39 de 
ani nu a avut niciodată serviciu

* Copilul, crescut cu bonă si cu menajera 
la vila familiei Cîrstoiu din Pipera

* Conflict finalizat cu vătămare corporală 
și la Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu

 * Contactata telefonic, Anița Cîrstoiu, a 
declarat: ,,Nu este nimic adevărat"!

Cristi Cîrstoiu, om de afaceri din Vâlcea, 
spune că a cunoscut-o în anul 2001, la 
București, pe cea care i-a devenit apoi so-

Ginerele lui Condescu, șantajat cu p
de minor, pentru că nu a vrut să-i pl

Anița Cîrstoiu: ,,..spun la doctor că ți-ai bătut joc 
de mine și mă anunți în seara operației că nu îmi dai 
banii..”(fragment din discuția purtată pe 9 Mai 2022 cu 
soțul Cristi Cîrstoiu)

tie. Mai exact, pe Anița Condescu, cea de-a treia fiică a lui 
Marin Condescu, fostul lider sindical. Acesta povestește 
că cel care le-a făcut cunoștință a fost un prieten, fata 
fiind atunci în ultimul an de liceu, în Capitală. Relația 
începe de atunci și continuă până în 2008, când cei doi se 
căsătoresc fastuos atât la Vâlcea, de unde era mirele, cât 
și la Târgu-Jiu. Marin Condescu, spune Cristi Cîrstoiu, 
își aprecia la acea vreme ginerele și pentru că acesta a 
avut grijă financiar, nu doar de fiica cu numărul trei, ci și 
de mezina sa, Elena, care a locuit timp de un deceniu, la 
București, împreună cu soții Cîrstoiu, fără a avea în acest 
timp vreo ocupație. La noua ani după căsătorie, Anița ră-
mâne însărcinată iar în 2017 se naște fiul celor doi soți, 
momentul culminând cu discuții tot mai aprinse între 
cei doi părinți. Soțul spune că atunci a simțit că mino-
rul ajunsese să fie folosit de mama acestuia ca un obiect 
de șantaj, aceasta amenințând la orice ceartă că pleacă 
de acasă cu minorul. De altfel, povestește tatăl copilului, 
femeia părăsește de mai multe ori domiciliul conjugal, fo-
losind minorul pentru a-și satisface pretențiile materiale 
din partea soțului, obligat astfel să cedeze.

Certuri plătite în mărci de lux: Louis Vuitton, Prada, 
Miu Miu

Soțul reușește, de fiecare dată, să își readucă înapoi 
soția și copilul, cedând în a-i satisface acesteia pretențiile 
materiale, de multe ori exagerate.

 ,,Aveam patru, cinci vacanțe pe an, în străinătate. 
Aveam bonă și menajeră acasă care avea grijă de copil și 
de îngrijirea vilei. I-am oferit condiții extrem de bune de trai, 
deși soția mea nu a lucrat niciodată în viața sa, refuzând 

Programul de vizită
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propriul copil! Tatăl, ținut la distanță 
lătească soției noi silicoane

să facă asta, deși are 39 de ani. Cu toate acestea, se certa 
cu mine des și îmi pretindea lucruri scumpe, cum este și 
operația de implant mamar, pe care am refuzat-o, deoarece 
am realizat că am ajuns să cheltui exagerat pe mofturi. De 
fapt, nu a vrut o operație de implant mamar cu silicon, ci 
înlocuirea silicoanelor avute cu unele mai mari. Ce mi-a pus 
capac a fost faptul că, cu o lună înainte, îmi cheltuise de pe 
card, 91.000 de lei, cumpărând obiecte de la Prada, Louis 
Vuitton, Miu Miu și alte mărci de lux. Îi place traiul de lux 
iar eu, la acel moment, am realizat că nu merită să mai fac 
un efort pentru a-i asigura acest confort, atâta timp cât nu 
avea grijă de minor și climatul de acasă nu era unul propi-
ce creșterii unui copil", spune, acum, Cristi Cîrstoiu.

Pentru că soțul refuză să plătească, Anița își ia mino-
rul și părăsește domiciliul conjugal, refugiindu-se la casa 
părinților săi de la Târgu-Jiu. Asta se petrecea în prima 
jumătate a anului 2022. Din momentul în care mama își 
aduce fiul la Târgu-Jiu, tatăl copilului este ținut la distanță 
de minor, acesta fiind obligat să apeleze des la instituțiile 
statului la DGASPC, Protectia Socială și Poliție. 

Infl uența lui Marin Condescu sau lenea autorităților?!

Aceste instituții însă, la îndemnul lui Marin Condes-
cu, în loc să protejeze interesul minorului o protejează 
pe mamă, și nu își duc la îndeplinire îndatoririle, spu-
ne Cristi Cîrstoiu. Acest lucru se concretizează cu 40 de 
plângeri penale depuse de acesta împotriva celor mai sus 
menționați. Și, astfel, în timp ce la Târgu-Jiu nu se întâm-
plă nimic, nicio acțiune penală nefiind pusă în mișcare, 
lucrurile stau altfel în Capitala. Din fericire, copilul fusese 
luat în evidența poliției și a organelor de protecție soci-
ală de la București, încă din februarie, aceste instituții 
făcându-și treaba, protejând minorul și subliniind, în unul 

Certificatul medico legal al tatălui după 
incidentul de luni de la Târgu-Jiu.

dintre documentele emise, nevoia de a se scoate mi-
norul din mediul familial toxic în care ajunsese. De 
altfel, în septembrie, prin ordonanță președințială, 
o instanță a Judecătoriei Buftea stabilește un pro-
gram de vizită pentru tatăl minorului, în condițiile 
custodiei comune. În cadrul sentinței se prevede ca 
părintele să aibă acces la minor și să petreacă timp 
cu acesta lunea și joia, după terminarea grădiniței, 
până la ora 19.00 și în primul și al treilea weekend 
al fiecărei luni. Evident că programul nu se respecta 
niciodată, minorul nu numai că nu este încredințat 
tatălui dar acesta nu are voie să vorbească  cu bă-
iatul, nici telefonic și nici față în față. Se practica de 
către mama, potrivit părintelui, un abuz emoțional 
de alienare parentală, abuz constatat și de anchete-
le psihologice făcute minorului în cadrul dosarelor 
penale aflate în cercetare la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Buftea.

Târgu-Jiu: Ceartă violentă, luni, la Protecția Socială

După patru luni de calvar, în cursul zilei de luni, 
16 ianuarie, părintele este sunat de către un re-
prezentant de la Direcția de Protecție Socială din 
cadrul Primăriei Târgu-Jiu care îi propune, să in-
termedieze, conform atribuțiilor din Legea 272, 
încredințarea copilului de către mamă la tatăl său. 
Procedura care ar fi trebuit să fie una simplă se 
transformă, însă, în urmă cu câteva zile, într-un 
imens scandal, finalizat cu, spune Cristi Cîrstoiu, 
chiar  agresiunea funcționarilor publici la adresa 
sa. Procedura nu se îndeplinește, părintele fiind 
împiedicat să pună în executare hotărârea judecă-
torească.  Angajații care au participat la acest eve-
niment au refuzat în schimb să constate fenomenul 
de abuz psihologic la care ar fi supus copilul, în 
opinia părintelui, de către mamă, și anume, aliena-
rea parentală. Tot acest eveniment s-a finalizat cu 
un certificat medico-legal pentru tată, care acuză 
vătămare corporală, dar și cu un dosar penal aflat 
în cercetare la Poliția Târgu-Jiu.

Vrea corectitudine și dreptate!

,,Aștept ca organele competente, poliție, DGASPC 
să își facă datoria iar salariații acestor institutii să 
nu se lase influențați de familia Condescu, să pună 
în balanță interesul minorului și nu puterea finan-
ciară a bunicilor materni. Îmi doresc să se ia în cal-
cul de către cei competenți si pretențiile exagerate 
ale Aniței dar și faptul că eu mi-am făcut datoria de 
părinte, asigurând copilului toate cele necesare", a 
spus Cîrstoiu Cristi.

Grav este că între tatăl minorului și socrul aces-
tuia este un conflict deschis, în sensul că ginerele 
a obținut în instanță, în dosarul 18067/318/2022, 
executarea silită a conturilor lui Marin Condescu 
pentru suma de 250.000 de euro, bani acordați de 
către ginere socrului sub formă de împrumut. Asta 
în ultimii ani.

Întrebări fără răspuns pentru Anița Cîrstoiu, 
fostă Condescu

,,Gorjeanul” a contactat-o în vederea unui drept 
la replică pe Anița Cîrstoiu, în după amiaza zilei de 
marți. A declarat grăbită doar că nu era nimic ade-
vărat din acuzațiile soțului, menționând că revine 
telefonic pentru a răspunde, motivând că era cu co-
pilul. A sunat câteva minute mai târziu, spunând că 
așteaptă întrebările publicației pe mail. Acestea au 
fost trimise imediat după a doua discuție telefoni-
că. Până la momentul publicării acestei știri, Anița 
Cîrstoiu nu a dorit să răspundă însă întrebărilor 
adresate de ,,Gorjeanul”, pe care vi le menționăm 
mai jos:

1. Care este motivul pentru care nu îi permiteți 
soțului dumneavoastră să își exercite programul de 
vizită a minorului pe care îl aveți împreună, con-
form hotărârii judecătorești din luna septembrie 
2022?

2. Cum justificați existența a 40 de plângeri pena-
le, prin apel la 112, făcute de soțul dumneavoastră, 
în care se reclamă împiedicarea relațiilor personale 
cu copilul?

3. Este adevărat că ați condiționat accesul tatălui 
la fiu de plata unor sume de bani, inclusiv al unui 
implant mamar de silicon?

4. Există o legătură între banii pe care îi datorea-
ză tatăl dumneavoastră soțului și comportamentul 
dumnevoastră (divorț, părăsirea domiciliului conju-
gal, refuzul de a permite întâlnirile soțului cu mino-
rul)?

5. Ați încercat să înscenati o agresiune pentru a 
obține un ordin de protecție la adresa soțului dvs 
pentru a-l folosi ca să îl împiedicați pe acesta să își 
vadă copilul, ordin de protecție sancționat de către 
procurorii și judecătorii de la Târgu Jiu? 

6. Din ce venituri va asigurați traiul zilnic, atâ-
ta timp cât soțul susține că, niciodată nu ați avut 
un loc de muncă? Cine suporta cheltuielile legate de 
întreținerea minorului când dvs. nu aveți niciun ve-
nit, și un loc de muncă in ultimii 20 de ani?

7. Cum comentați incidentul de luni, de la 
Direcția pentru Protecție Socială care a avut loc în 
prezența minorului și care s-a finalizat cu refuzul 
de a încredința minorului tatălui său, respectiv de a 
respecta hotărârea judecătorească?

8. Locuiți la București, de câteva luni, în timp ce 
minorul este lăsat în grija bunicii materne, acest lu-
cru fiind consemnat în nenumărate procese verbale 
de către poliție?

9. Este adevărat că de Moș Nicolae și Crăciun, 
poliția a fost cea care a dus minorului cadourile din 
partea tatălui, întrucât i-ați refuzat părintelui acce-
sul la propriul copil?

10.Cum credeți că se va finaliza acest conflict 
cu soțul dumneavoastră, care dăunează minorului? 
Sperați să scoateți definitiv soțul din viața copilului? 
Aveți ceva de reproșat soțului dumneavoastră în ce 
privește calitatea de părinte?

A.STOICA

Executarea silită impusă de ginere pentru socrul Marin Condescu
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«Cuvântul priveşte departe / Iar adevăruri multe-mparte» «Cuvântul priveşte departe / Iar adevăruri multe-mparte» 
/,,Călătoria incomodă / Prin Ţara lui Papură Vodă”!/,,Călătoria incomodă / Prin Ţara lui Papură Vodă”!

Educaţia…şi Lecţia de viaţă!        Educaţia…şi Lecţia de viaţă!        
Domnul Nicolae DRAGOŞ, ne invită la o …«CĂLĂTORIE 
INCOMODĂ prin ŢARA lui PAPURĂ VODĂ»

Faţă de marele şi prestigiosul magistru, pri-
mul meu dascăl venerabil de la liceul din 
Târgu-Cărbuneşti, domnul Nicolae Dragoș 

(pseudonim al lui Nicolae Răcănel, n. 3 noiembrie 
1938, în satul Cleşneşti, comuna Glogova), omul 
care mi-a acordat nota zece la limba şi literatura 
română la examenul de admitere din anul 1961, 
am întotdeauna un respect pe care nu l-aş putea 
exprima în cuvintele vorbite sau în cele scrise, pen-
tru că sunt nevoit să mă gândesc la marele om de 
cultură, ziarist, publicist, scriitor şi spirit viu care 
a ştiut să aştearnă cu măiestrie gânduri şi idei care 
înnobilează sufletul cu acele nestemate pe care 
numai Bunul Dumnezeu le preţuieşte cu adevă-
rat! Ştiu că am mai scris despre una dintre cărţile 
domniei sale, dar, după ce am primit cartea «CĂLĂ-
TORIE INCOMODĂ prin ŢARA lui PAPURĂ VODĂ», 
Editura «Măiastra», Târgu-Jiu, 2022 şi după ce am 
lecturat-o cu plăcere, la «prima vedere», mi-am dat 
seama că trebuie să pătrund cu atenţie conţinutul 
acestei veritabile «Enciclopedii» a unui spirit com-
plex în aureola căruia scrisul dăruit oamenilor este 
o coroană cu diamante! 

«Deşi sunt mulţi epigramişti / Invidioşi ori 
egoişti, / Ba, pe deasupra (s-a mai spus) / Şi 
mulţi din ei se cred mai sus»! 

E o carte de aproape 330 de pagini în care au-
torul se descoperă pe sine însuşi un creator de epi-
grame şi un scriitor de anvergură al vremurilor sale, 
memorialist şi evocator al numelui unui consătean 
de prestigiu, inginerul Aristide Caranda, căruia îi 
datorează o ţară căutarea unei surse de lumină. 
Iar, pentru că în opinia domnului Nicolae Dragoş: 
«Cuvântul priveşte departe / Iar adevăruri multe-
mparte» / ,,Călătoria incomodă / Prin Ţara lui Pa-
pură Vodă”, destăinuirea ne apare ca o sintagmă 
a unei profesiuni de credinţă prin care, totuşi, se 
poate remarca faptul că în viziunea distinsului au-

tor, «Apa trece, pietrele rămân», pentru că: «Pe 
valul apei nu-s stăpân, / Dar uită adversarii 
mei / Că totuşi pietrele rămân / Să dau cu ele 
după ei» (sic!! n.n.). 

Cartea aceasta minunată se deschide cu o 
SCRISOARE de la frate spre (con)fraţi, în care 
domnul Nicolae Dragoş mărturiseşte cu fran-
cheţe: «Eu, recunosc, le sunt dator / Şi unora 
cu mult umor / Care-au impus – şi cu drep-
tate - / Demn, Epigrama în Cetate», mai ales 
că în anii lor, mulţi scriitori de epigramă sau 
doar simpli cititori ai acesteia au căutat fie să 
o promoveze pentru a o defini, fie să-i desco-
pere un loc distinct într-un spaţiu literar care 
excelează prin poezie. Desigur, într-o oarecare 
măsură, nu m-aş încumeta să fac afirmaţia că 
epigrama este un gen literar de sine stătător, 
fiindcă în literatură se cunosc genuri de bază 
doar trei: liric, epic şi dramatic, însumând 
fiecare specii şi și subspecii, având la bază 
același caracter al genului, dar, cu trăsături 
deosebite! 

Aş îndrăzni să cred că numai despre «Scri-
soarea» cu care se deschide volumul se poate 
scrie un întreg articol, mai ales că stilul epigra-
mistic îl determină pe autor să spună că: «Deşi 
sunt mulţi epigramişti / Invidioşi ori egoişti, / 
Ba, pe deasupra (s-a mai spus) / Şi mulţi din ei se 
cred mai sus / Decât ,,iubiţii lor confraţi”, / Epi-
gramiştii din Carpaţi», ceea ce presupune faptul că 
epigrama fiind omisă din multe enciclopedii, se pare 
că singurul spaţiu publicistic în care se recunoaște 
epigrama ca fiind o specie a genului liric este DEX 
–ul, iar, a spune că epigrama e doar un gen literar 
e ca şi cum ar fi despărţită de poezie, de prozodie, 
pentru a-i descoperi unele specii proprii care, de 
fapt, nici nu există pe undeva menţionate! Domnul 
Nicolae Dragoş e bine dispus întotdeauna să recu-
noască şi să spună: «Cu optimism robust, acum, / 
Străbat accidentatul drum / Ce-i străjuit de-a lun-
gul lui / De precursorii din statui, / Sunt lângă ei, 
din aceşti ani, / De pază, dârzi contemporani. E 

o-ndrăzneală, trufaş gest, / De-a vrea, şi tu, 
un loc modest?», pentru a configura imaginea 
epigramei, ca specie a genului liric, ce poate 
avea, eventual subspecii, mai ales că defini-
ţiile date epigramei de către unii confraţi, au 
fost în atâtea cazuri extrem de variate şi chiar 
diferenţiate subtil, fiind unele suculente, deci 
hazlii, iar, altele metaforice, deci, cu o conota-
ţie filosofică, unele ironice și chiar cu seducţie 
în mediul literar, pentru a îmbrăca epigramele 
în veşmintele prozodiei. 

«În încheiere, spre-a nu naşte / Invidii 
oarbe, surde drame:/ ,,Catrene-am scris – 
voi recunoaşte - / Doar câte-odată epigra-
me!”».

Vom încerca să definitivăm «Scrisoarea» 
domnului Nicolae Dragoş cu câteva epigrame 
de toată frumuseţea în care mărturiseşte des-
chis: «Mai pot să vă declar deschis: / Catrenele 
ce-am ticluit / Zac de ani buni în manuscris, 
Să plece-n lume le-am oprit./ Mai ieri, la un 
impuls obscur, / Mi-au reproşat că prin dece-
nii, / Le-am ignorant. N-am vrut, vă jur!/ Nici 
când priveam, de jos, spre genii./ Mi-au zis-o 
ferm, cu glas bizar,/ Că-i prea deajuns, că nu 
mai tac…/ De teamă, azi, le fac pe plac / Şi le 
dau ,,liber spre tipar», iar, după această măr-
turisire, orice cititor ar fi tentat să spună că de 
multe ori a simţit nevoia, dar, nu i-a venit ide-
ea să facă o epigramă ca să mai înveselească 
lumea! Atunci când autorul spune: «Iar de va 
fi ca mai nainte / Slujbaşi mai vechi la vechi 
cuvinte, / Poate au spus ce şi eu spun / Am 
doar o şansă să vă-mbun: / Să vă declar asi-
gurate / Largi drepturi de prioritate. / Alături 

şi o mărturie: / Mulţi, mari savanţi, s-a întâmplat / 
Unul de altul să nu ştie./ Ca genii s-au îngemănat. 
/ E fapt firesc şi omenesc, / Se întâlnesc le noi, pe-
aici, / Şi spirite ceva mai mici» (sic??!! n.n.), ca o 
dovadă certă că epigrama metaforică, spre deosebi-
re de toate celelalte tipuri, nu creează întotdeauna 
veritabile cascade de râs, ci lasă loc de meditaţie 
profundă și cu multe semne de întrebare care im-
pun tot atâtea răspunsuri, mai ales că epigrama 
metaforică se adresează unei anumite categorii de 
cititori şi «pregustători», am putea spune, categoria 
celor care pot dezvolta şi unele idei exprimate indi-
rect, doar cu unul dintre termenii de comparaţie, cel 
de-al doilea urmând să fie doar intuit! Pentru a defi-
nitiva cum se cuvine «Scrisoarea» domnului Nicolae 
Dragoş, aşa cum domnia sa, iată, o spune deschis: 
«În încheiere, spre-a nu naşte / Invidii oarbe, sur-
de drame:/ ,,Catrene-am scris – voi recunoaşte - / 
Doar câte-odată epigrame!” / Declar în scris, sem-
nez citeţ, Mai mult de-atâta…Ce mai vreţi?», în felul 
acesta, omul drag al inimii mele demonstrând că 
epigrama este o adevărată hrană spirituală ce nu se 
confundă cu bancuri siropoase sau anecdote vapo-
roase, pentru că un epigramist adevărat lansează 
metafore…dulci-amărui, dovadă certă că epigrama 
umorului de situaţie face parte din sfera cuprinză-
toare a umorului constatativ, având, însă, marea 
calitate de a localiza derularea faptelor și de a crea 
o imaginaţie spaţială cititorului, din care nu lipseş-
te, mai ales autoironia, tocmai pentru a nu derapa 
în sfera vulgarităţii, cu precizarea că ironia și auto-
ironia, de multe ori, dau satisfacţie și cititorilor mai 
puţin avizaţi! Epigramele domnului Nicolae Dragoş 
aduc înaintea noastră dialogul plăcut al lecturării, 
ce pare pentru unii oglindirea absurdului uşor ne-
controlat din lumea de azi, pentru că dincolo de 
o modalitate de a se crea un gen de confuzie, la o 
lectură atentă se limpezeşte mintea îndreptată spre 
reflecţie şi spre autoreflecţie! Iar, pentru că inten-
ţionăm să prezentăm şi alte articole despre cartea 
de referinţă a domnului Nicolae Dragoş, merită să 
oferim cititorilor cuprinsul acestei cărţi, cu capi-
tolele şi subcapitolele care sunt legate de apariţii 
editoriale anterioare, prin următoarele referiri: «Cu 
ochii-n 4» (2014), «De toate culorile» (2015), «Scri-
mă în rime şi catrene în zig-zag» (2016), «Cu viziera 
ridicată» (2018), «De la lume, pentru lume» (2020), 
«Cuvintele din nou se ceartă între ele» (2021), pre-
cum şi o savuroasă «NEGOCIERE MATRIMONIALĂ» 
sau (despre misterioasa căsătorie a Epigramei cu 
Sonetul), după care domnul Nicolae Dragoş face 
evocarea IN MEMORIAM Aristide Caranda! 

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Revoltă în liceele pedagogice. „Eliminarea specializării de Revoltă în liceele pedagogice. „Eliminarea specializării de 
învățător afectează grav baza formării dascălilor din România”învățător afectează grav baza formării dascălilor din România”

Cabinet individual de insolvenţă DĂNESCU V. ION, cu sediul în Tg- 
Jiu, str. G-ral. Dragalina, nr.42, organizează licitaţia publică cu strigare, în 
fiecare zi de luni din săptămână, la orele 14.00 până la adjudecare, pentru 
următoarele bunuri:

Betonieră cu încărcător - 208,00 lei, cupă excavare pentru autostivuitor 
1.475,00 lei, instalaţie BF 23 - 1.669,00 lei, instalaţie de tencuit - 2.535,00 
lei, marca construcţii Libherr - 4.547,00 lei, maşină lipit profile PVC - 327,00 
lei, pompă de beton - 1.450,00 lei, pompă Giotto V 220 - 1.152,00 lei.

Preţurile reduse cu 80% faţă de evaluare, sunt fără TVA.
Bunurile aparţin S.C. CONTINENTAL S.R.L. societate aflată în faliment 

ce face obiectul dosarului 225/95/2017 aflat pe rolul Tribunalului Goij, CUI 
2161364, J18/61/1992.

Regulamentul de vânzare poate fî cumpărat de la sediul lichidatorului 
judiciar în fiecare zi lucrătoare între 8.00- 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar 
sau la telefon 0722 752 817.

S.L.S. MOTRU S.R.L., cu sediul în loc. Motru, str. Calea Severinu-
lui, nr. 2, județ Gorj anunță publicul interesat că a depus la A.P.M Gorj 
documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru 
desfășurarea activităților Cod CAEN 5520 - ,,Facilități de cazare pentru 
vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5590 - ,,Alte servicii de caza-
re” și 5610 - ,,Restaurante” pe amplasamentul din loc. Motru, str. Calea 
Severinului, nr. 2, județ Gorj.

 Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pen-
tru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str Unirii , nr. 76, tel: 0253215384, 
fax: 0253212892, e-mail: office@apmgj.anpm.ro  

ANUNT PUBLIC 
privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Alimpești anunţă publicul interesat asupra depunerii  solici-
tării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiectul ”Reabilitare, 
modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă, sistem rutier DS 
23, DS 26 în comuna Alimpești, județul Gorj”.                         

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr.76, Târgu Jiu, judeţul Gorj 
și la sediul Primăriei  Alimpești, în zilele de luni - vineri între orele 8,30 
-14,00.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protec-
ţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, municipiul Târgu Jiu.

Liceele și colegiile pedagogice nu vor mai putea forma învățători, po-
trivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar. Acest lu-
cru a stârnit revoltă în rândul învățătorilor, în condițiile în care ab-
solvenţii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor 
din creșe și grădinițe. O scrisoare deschisă, semnată de 29 de licee 
și colegii pedagogice, între care și Colegiul Național „Spiru Haret” 
Târgu-Jiu, a fost înaintată președintelui României, Parlamentului și 
Ministerului Educației.

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară cursuri 
orice meserie, minim 450 lei, rate, diplome recu-
noscute, sprijin angajare. Căutăm colaboratori, 
2000 lei /clasa. Telefon:  0751855929; secretari-
atsnm@yahoo.com

„Având în vedere informațiile apă-
rute în mass-media legate de proiectul 
de Lege a învățământului preuniver-
sitar, conform cărora liceele și colegii-
le pedagogice nu vor mai avea specia-
lizarea de învățător, cadrele didactice 
din întregul sistem de învățământ 
pedagogic își exprimă dezaprobarea 
față de această decizie, care afectează 
grav baza formării dascălilor din Ro-
mânia”, se arată în textul scrisorii.

Încercări de desființare a acestui 
profil au mai existat în perioada post-
decembristă, dar „timpul a dovedit că 
au fost decizii eronate” și s-a revenit 
asupra lor, spun învățătorii. 

În scrisoarea deschisă sunt 
menționate inclusiv rezultatele bune 
pe care le-au obținut la titularizare 
absolvenții liceelor pedagogice.

„Urmând acest profil vocațional, 
elevii au șansa ca de la vârstă fragedă 
să se pregătească temeinic pentru pro-
fesia de dascăl, într-un mediu care le 
oferă atât cunoștințe teoretice, cât și 
competențe și abilități metodice în ca-
drul practicii pedagogice desfășurate 

timp de patru ani. Prin școlile de 
aplicație, se oferă posibilitatea elevilor 
să-și desfășoare practica pedagogică 
observativă și de predare în condiții 
optime pe parcursul celor patru ani 
de studiu. Absolvenții liceelor pedago-
gice au obținut rezultate deosebite la 
examenul național de titularizare în 
învățământul preșcolar și primar, iar 
în instituțiile de învățământ unde au 
fost încadrați au primit aprecieri prin 
care se confirmă temeinicia pregătirii 
psihopedagogice. Absolvenții profilului 
pedagogic au ocupat posturi didactice 
și au continuat studiile universitare 
la facultățile de științe ale educației, 
ceea ce demonstrează că cele două 
nivele de învățământ se completează 
și nu se exclud. Nu credem că se pot 
echivala anii de pregătire din liceul 
pedagogic și completarea procesului 
de perfecționare din universitate, adi-
că șapte ani de studiu, doar cu forma-
rea din mediul universitar, adică trei 
ani”, se arată în document.

În plus, este cunoscut faptul că 
unitățile de învățământ de stat și par-

ticulare solicită cadre didactice care 
au la bază liceele pedagogice.

„Optăm pentru specializarea 
educator-învățător cu calificările: 
educator/educatoare pentru educație 
timpurie (ciclul antepreșcolar și 
preșcolar) și învățător/învățătoare 
(ciclul primar). 

Condiționarea absolvenților de pro-
fil pedagogic, specializarea învățător/
învățătoare care se încadrează în sis-
temul național de învățământ pen-
tru ocuparea funcției didactice de 
învățător/învățătoare, de absolvirea 
unei forme superioare de învățământ 
într-o perioadă de 6-7 ani. Moderni-

zarea învățământului nu înseamnă 
doar forme noi, preluate ca atare, 
ci, mai ales, păstrarea fondului, a 
tradiției care și-a dovedit viabilita-
tea de-a lungul anilor. Credem că, în 
aceste condiții, adaptarea ar fi cuvân-
tul – cheie. 

Trebuie mers înainte cu ceea ce 
avem deja bun, fără să dărâmăm tot 
pentru a construi edificii fără bază. În 
plus, ar trebui cerută și părerea tutu-
ror celor implicați în procesul instruc-
tiv-educativ”, se mai arată în scrisoa-
rea semnată de reprezentanții liceelor 
pedagogice din țară.

I.I.

Director nou la un liceu din Gorj. Doar două luni a stat pe postDirector nou la un liceu din Gorj. Doar două luni a stat pe post
Liceul Tehnologic Stoina are un nou director, după ce 

ocupantul postului, recent numit în funcție, și-a înain-
tat demisia.  Profesorul Claudiu Stancu fusese numit în 
funcția de conducere la începutul lunii noiembrie. 

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar 
Județean Gorj a luat act de demisia directorului în 
ședința din 16 ianuarie. În locul acestuia a fost numită 
în funcție profesoara Veronica Vulpe. Aceasta a ocupat 
în trecut postul de director adjunct al Școlii Gimnaziale 
Crușet.

Anul trecut, la centrul de examen din Stoina au fost 
înscriși nouă candidați la sesiunea din vară a examenu-
lui de Bacalaureat. Niciunul dintre aceștia nu a reușit să 
promoveze.

I.I.
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    Subsemnatul                                                                       

domiciliat în localitatea        strada   bloc      apart.        

posesor al C.I.(B.I) seria        nr.          eliberatã de Poliþia       la data de               

telefon             solicit pe propria rãspundere, publicarea urmãtorului anunþ:

                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                      

                                

    Sub

8615 8615 

TALON DE MICÃ PUBLICITATE GRATUITÃ PENTRU ABONAŢI

Notã: Gratuitatea se acordã numai persoanelor fizice pentru anunþuri cu pânã la 20 de 
cuvinte ºi numai pentru VÂNZÃRI, SCHIMBURI, ÎNCHIRIERI, CUMPÃRÃRI. Taloanele 
se depun la sediul redacþiei GORJEANUL din Tg-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, în 
zilele de luni – vineri orele 8 – 18. Talonul este valabil doar o singură zi.

 Data publicãrii    Semnãtura    

MMICA  ICA  PUBLICITATEPUBLICITATE

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
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Vindem 2 spații cu te-

renuri intravilane în munici-
piul Motru:

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

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

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

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

Telefon: 0772902003.

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

Închiriez apartament 3 

camere (transformat din 4 ca-

mere), mobilat și utilat, cen-

tral, str. Traian, 330 euro/

lună. Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 

manichiură pedichiură în 

str. Victoriei în clădirea 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 Mărgăritaru-

lui. Locuința se află la etajul 3 

și are două terase închise, cen-

trală termică, aer condiționat, 

parchet din lemn masiv de 

stejar. Se poate vinde mobi-

lat sau nemobilat, preț 69 de 

mii de euro. Telefon: 0762 

664435. Locuința are și loc de 

parcare înclus în preț!

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

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

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

tă averea pe care o posed 
în comuna Dănești, satul 
Trocani, județul Gorj. Sunt 
pensionar, fără familie. Tel.: 
0766870282.
 Vând Ford Focus 1.8 

TDCI 2008, în stare perfec-
tă 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, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 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.

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!

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

 Declar pierdut card 

vouchere de vacanță emis de 

Sodexo pe numele HOCAN 
DANIELA.

PierderiPierderi

 Societate comercială, 
cu sediul în Târgu-Jiu, anga-
jăm  sudori. Oferim condiții de 
muncă bune, salariu atractiv, 
tichete de masă și asiguăm 
specializarea la locul de mun-
că. Informații suplimentare la 
numărul:  0726745749.

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 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

CLEO Şl GEO 83 MARKET S.R.L, titular al proiectului, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de în-
cadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediu-
lui pentru proiectul ’’Înfiinţare fabrică peleţi şi brichete 
CLEO Şl GEO 83 MARKET S.R.L.”, propus a fi amplasat în 
comuna Dăneşti, satul Brătuia, judeţul Gorj.

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

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii com-
petente pentru protecţia mediului.

Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 
Organizează concurs pentru ocuparea postului 

temporar vacant de tehnician debutant (M) la Faculta-
tea de Științe Medicale și Comportamentale, 

pe perioadă determinată

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
a) nivelul studiilor: studii medii;
b) alte competențe:
1. competență lingvistică limba franceză (conform Diplo-

mei de Bacalaureat); 
2. competențe digitale – nivel avansat (conform Diplomei 

de Bacalaureat);
c) alte condiţii specifice: atestat balneofiziokinetoterapie
Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Re-

surse Umane şi Salarizare, până la data de 30.01.2023, 
între orele 10.00 - 12.00.

Bibliografia şi alte informaţii suplimentare se pot obţi-
ne de la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare, tel. 
0253/218222. 

Concursul va avea loc la sediul Rectoratului, din str. 
Tineretului, nr. 4 şi constă în următoarele probe: 

proba scrisă: 07.02.2023, ora 10.00
interviu: 09.02.2023, ora 10.00  
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Florian Văideianu: o nouă apariție editorială - ”Bătrânul din lift”
Recent, la finele anului abia 

încheit, a văzut lumina tipa-
rului ultimul volum al scri-

itorului gorjean, Florian Văideianu. 
Este vorba de nuvela ”Bătrânul din 
filt”, apărută la Editura PIM din Iași. 
Având în vedere faptul că am avut 
onoarea și plăcerea de a prefața acest 
ultim volum, în cele ce urmează vom 
prelua conținutul acesteia cu unele 
adăugiri.

Iată așadar, că la scurt timp de la 
publicarea ultimului său volum inti-
tulat ”Sindromul inimii frânte”, din 
prima jumătate a acestui an, și poa-
te, nu întâmplător, ca o continuare a 
acestuia, scriitorul Florian Văideianu  
recidivează, de această dată cu o nu-
velă interesantă pe care o intitulează 
”Bătrânul din lift”.

De menționat faptul că  ”Bătrândul 
din lift” este cel de-al douăzeci și pa-
trulea volum al autorului pentru care 
merită toată aprecierea și admirația 
noastră, mai ales luând în conside-
rare faptul că Florian Văideianu s-a 
apucat de scris cu doar mai puțin de 
cincisprezece ani în urmă. Așadar pu-
tem aprecia faptul că Florian Văideia-
nu este unul din scriitorii prolifici ai 
ultimilor ani din Gorj.

Volumul la care ne referim este o 
nuvelă cu puternice accente realiste, 
filozofice și chiar psihologice asupra 
cărora autorul insistă și le combină 
în mod armonios astfel încât citito-
rul se poate regăsi pe sine sau pe un 
membru al familiei sale aflat la vârsta 
senectuții și în situația personajului 
principal, respectiv a ”Bătrânului din 
lift”, alias Anton.

Anton este numele ales de autor, 
dar suntem convinși că, la fel de bine, 
”Bătrânul din lift” putea să fie și Do-
rin Adam din volumul anterior la care 
am făcut referire mai sus, respectiv 
”Sindromul inimii frânte”, sau poate 
un bătrânel născut și crescut undeva 
într-un sat de munte de pe plaiurile 
Gorjului, care toată viața a muncit, a 
viețuit, a pătimit, a iubit și a sperat 
la o bătrânețe liniștită în Gorjul său 
iubit, dar care din motive neașteptate 
și nedorite, la vârsta senectuții ajun-
ge să-și ducă traiul în tumultul necu-
noscut și tulbure al unui mare oraș al 
României, fie el chiar capitala aceste-
ia – Bucureștiul. Sau de ce nu, poate 
chiar autorul.

Analizele și trăirile lui Anton,  în-
cepând cu drumul spre gara din Târ-
gu-Jiu și sub greutatea întregii sale 
”averi” acumulată de-a lungul celor 
șapte decenii de viață, și împachetată 
într-o sacoșă de umăr, pe care o purta 
agale pe bulevardul care îl ducea spre 
gară, deși sunt expuse de către autor 
scurt și clar dau cititorului senzația 
de durere și compătimire, ceea ce il 
face pe acesta să devină tot mai in-
teresat de firul acțiunilor descrise cu 
talent de către Florian Văideianu. 

Ca o constatare a noastră și cred 
că nu numai, întreaga nuvelă are o 
axă în jurul căreia se desfășoară în-
treaga narațiune și această axă este 
singurătatea. În fapt chiar autorul 
sugerează acest lucru încă de la în-
ceput, deschizând această scriere cu 
motto-ul  ”Singurătatea mușcă uneori 
chiar din inimă” (Octavian Paler).

Interesant de remarcat este faptul 
că în sacoșa sa Anton ducea cu sine, 
spre pribegia singurătății pe care par-
că și-o prevestea, și actul administra-
tiv generator ale acestei stări și anu-
me certificatul său de divorț. Durerea 
sa cea mai mare consta în faptul că 
această stare nu era generată de o 
catastrofă ci de o acțiune pur umană 
care în final nu a putut fi evitată.

Nuvela la care ne referim este 
structurată pe unsprezece capitole, 
în care îl întâlnim pe Anton, în dife-
rite momente ale singurătății lui pe 
care cu greu o acceptă și o trăiește 
odată cu plecarea sa din orașul vieții 
sale și mutarea în noua locuință din 
București, pusă la dispoziție de fiul 
și nora sa. Momentele de singurătate 
ale lui Anton îi trezesc acestuia valuri 
de amintiri din diferite etape ale vieții 
lui, cu descrieri sumare și la obiect 
dar mai ales cu dorința de a scăpa de 
această singurătate, însoțite de inter-
pretările  realiste, filozofice și chiar 
psihologice ale unui senior cultivat 
care a realizat foarte multe lucruri 
pentru societate și pentru semenii 
săi. Iar aceste momente apăsătoare 
ale trăirilor lui Anton sunt alungate 
de diferite evenimente care apar ca un 
făcut în viața sa și care îi schimbă tră-
irile și îi fac clipele mai frumoase ceea 
ce conduce spre îndepărtarea gându-
rilor apăsătoare.

În primul capitol ”Liftul”, autorul 
se axează pe aspecte din copilăria lui 
Anton, trăită într-un sat de țară de 
lângă Tismana, împreună cu bunica 
sa, în anii de după cel de-al Doilea 
Război Mondial. Anton rememorează 
diferite momente din anii copilăriei 
sale, care deși acum ar părea destul 
de grele, cu multe lipsuri, cu munci 
la câmp și în gospodărie,  dar cu toa-
te greutățile și bucuriile inerente ale 
acelei perioade, cu toate întâlnirile, 
jocurile, tradițiile și cu năzbâtiile tine-
rilor din sat de vârsta sa, au fost anii 
cei mai fericiți din viața sa. În capito-
lul următor,  îl descoperim pe Anton 
ajuns la București și instalat în noul 
său apartament  unde se simte ”Pier-
dut în societate” dar încearcă să apli-
ce zisele scriitorului brazilian Paulo 
Coelho despre singurătate și anume 
”Folosește singurătatea, dar nu fi fo-
losit de ea”. Așa că Anton încearcă să 
se acomodeze, în singurătatea sa, cu 
noul mod de viața de unul singur în 
capitală, dar deși se străduiește foarte 
mult să fie în rând cu lumea, constată 
că, lumea merge spre o direcție pe care 
el nu o putea înțelege. Ba mai mult, 
Anton sesizează multe rele ale vremu-
rilor de azi, vizibile chiar pe stradă, la 
tot pasul, și se gândește la faptul că 
trăiește într-o lume în care tradițiile 
copilăriei sale nu-și mai găsesc lo-
cul, iar  gândurile îl duc spre obice-
iul ”umblatului” care se desfășura în 
satul său natal în ajunul Crăciunului 
și când oamenii și membrii familiei se 
iertau unii pe alții de toate faptele rele 
făcute cu voie sau fără voie în cursul 
anului și ”strigate” de tinerii satului 
la poarta fiecărei case. 

Sub motto-ul cuvintelor lui Emil 
Cioran ”Când viața tace, îți auzi sin-
gurătatea”, se derulează narațiunea 
autorului în capitolul III – ”Copiii, to-

iagul bătrâneții”. Anton este 
mulțumit de cei doi copii ai 
săi și este foarte bucuros că 
poate face câte ceva și pen-
tru nepoata și nepotul său. 
Ba mai mult singurătatea îi 
este alungată de compania 
nepotului aflat la școală în 
București precum și de câte 
un telefon primit de la diferiți 
tineri pe care i-a ajutat în ul-
timii ani. Într-un moment de 
meditație Anton se întărește 
la gândul că faptele sale bune 
împreună cu copii săi sunt 
”Toiagul bătrâneții” sale pe 
care  se poate sprijini și cu 
ajutorul cărora poate alunga 
clipele de singurătate care se 
abat asupra sa.

”Visele disperării” fac par-
te din viața omului, vise care 
nu-l ocolesc nici pe Anton. 
Dar când constată că a fost 
vorba doar de un vis, Anton, 
devine mai liniștit  dar totuși 
se ”simțea precum un stejar 
bătrân ce trăia în mijlocul 
luncii, departe de pădure, de 
frații săi care viețuiau în co-
munitate.”

În capitolul următor An-
ton se întreabă  retoric ”Ce 
este viața?”, dar folosind răs-
punsul dat de Seneca: ”Viața 
e ca o piesă de teatru. Nu contează 
cât durează, ci cât de bine e jucată” 
reușește să aibă prima sa interacțiune 
cu un om al locului, dar pulsul vieții 
oamenilor receptat de el pe stradă îl 
fac să se simtă în continuare singur, 
neputându-se acomoda la mersul 
vieții marelui oraș în care îi era dat să 
trăiască la bătrânețe.

Anton trăiește câteva momente de 
bucurie când îl sună o tânără mămică 
pe care el o ajutase cândva în anii de 
liceu și de facultate ai acesteia și care 
acum îi cere un sfat legat de viața ei 
familială. Se simte bucuros că cine-
va mai apelează la experiențele sale 
de viață și la sfaturile lui, dar se în-
tristează când vorbește la telefon cu 
prietenul său prof. dr. Ion Mocioi și 
află că acesta este bolnav dar mereu 
optimist. 

Urmează alte câteva evenimente 
care îl bucură nespus de mult pe An-
ton   și care îl scot din starea sa de sin-
gurătate. Primul este vizita pe care i-o 
face acasă, prietenul său, col. dr.  ing. 
Walter Loga, Președintele Asociației 
”Cultul Eroilor - Regina Maria, Filiala 
Tudor Vladimirescu – Gorj”, asociație 
al cărei membru era și el. Discută îm-
preună despre ce mai este pe la Gorj, 
despre membrii asociației și despre 
lucrarea ”Eroii Gorjului” la care An-
ton lucrase în anii trecuți.

Un alt moment al narațiunii  este 
convorbirea lui Anton cu președintele 
”Asociației Scriitorilor Gorjeni” al că-
rei membru era, despre evenimente, 
membrii asociației, proiecte în lu-
cru, etc. Urmează alte clipe de bu-
curie pentru Anton când vorbește 
la telefon cu fosta sa colegă de liceu 
Lana, pe care o încurajează, ca la anii 
senectuții sale, să finalizeze un volum 
de poezii și de apariția căruia promite 
să se ocupe.

De asemenea discuția telefonică cu 
preot dr. Nicușor Popescu redactorul 
șef al revistei ”Tradiții Bustuchinene” 
îl înalță sufletește pe Anton și uită 
pentru moment de singurătatea sa.

Dar finalul nuvelei îl duce pe An-
ton spre o meditație profundă despre 
”Viața în singurătate”, ajungând la 
vorbele lui Voltaire: ”Rar suntem mân-
drii când suntem singuri”, și totodată 
la acceptarea faptului că ”poate așa a 
hotărât Divinitatea, iar el nu se poate 
împotrivi”  dar este împăcat cu fap-
tul că ”cel puțin (Divinitatea – n.a.) i-a 
dat înțelepciunea să înțeleagă” aceas-
tă stare pentru un ”stejar bătrân”.

De remarcat faptul că în această 
scriere întâlnim personaje reale din 
viața noastră sau a comunității, iar 
stările pe care ni le induce autorul 
sunt unele de meditație profundă asu-
pra unei etape din viețile noastre. Iată 
că Florian Văideianu ne arată din nou 
că este un scriitor cu reale calități na-
rative, care știe să îmbine raționalul 
cu sentimentalismul, calități care de-
rivă poate și din realele sale abilități 
de cercetător și documentarist, calita-
te în care a scris mai multe volume.

Parcurgerea acestui volum este o 
desfătare a minții și a sufletului, dar 
în același timp o scriere cu profunde 
semnificații pentru fiecare cititor în 
parte. 

Menționăm faptul că scriitorul 
Florian Văideianu este membru al 
Asociației Cercetătorilor și Autori-
lor de Carte Gorjeni, căruia îi adre-
săm felicitări pentru această nouă 
apariție și îi urăm succes deplin în 
materializarea viitoarelor sale proiec-
te scriitoricești.

dr. VICTOR TROACĂ, 
Președinte al Asociației 

Cercetătorilor și Autorilor 
de Carte Gorjeni ”Al. Doru Șerban”
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CLASAMENT LIGA FLORILOR

Pos. Echipa   Juc  V E  P GM  GP GDif Pts
1. CSM București   12 11 1  0 403 306   97  34
2. CS Rapid București  12   9 1  2 394 329   65  28
3. CS Gloria 2018 B. Năsăud  12   9 1  2 358 314   44  28
4. SCM Gloria Buzău   12   9  1  2 345 311   34  28
5. SCM Râmnicu Vâlcea  12   8 2  2 392 359   33  26
6. HC Dunărea Brăila   12   6 1  5 339 326   13  19
7. SCM Universitatea Craiova  12   5 1  6 322 340  -18  16
8. CSM Târgu Jiu   12   5 0  7 299 309  -10  15
9. CS Minaur Baia Mare  12   5 0  7 315 334  -19  15
10. CS Măgura Cisnadie  12   4 1  7 341 346    -5  13
11. CS Dacia Mioveni 2012  12   3 1  8 317 346  -29  10
12. HC Zalău    12   3 0  9 298 347  -49    9
13. CSM Slatina   12   2 0 10 267 308   -41    6
14. CSM Galați   12   0 0 12 271 386 -115    0

Înfrângerea cu Gloria 
Bistrița nu le-a demo-
ralizat pe fetele de la 

CSM Târgu Jiu. Gorjencele 
au suferit primul eșec drastic 
al sezonului, 23-33, dar mo-
ralul rămâne ridicat la echi-
pa de handbal. Antrenorul 
Liviu Andrieș a declarat că, 
împreună cu fetele, a fixat un 
obiectiv secundar: rămânerea 
în Liga Florilor prin evitarea 
barajului. 

Antrenorul știe că sezonul 
se află abia la început, dar 
este optimist. Există totuși o 
condiție: sportivele să rămâ-
nă sănătoase până la finalul 
campionatului.

,,E clar că noi ne dorim să 
evităm și barajul, dar să ve-
dem dacă vom și reuși acest 
lucru. În sport se pot întâm-
plă multe lucruri, astăzi poți 
să fii pe culmi, mâine poți să 
fii sub mare. Noi încercăm, 
prin evoluția noastră și prin 
ceea ce facem, zilnic, la an-
trenamente să evităm și acest 
baraj, dar nu este o trage-
die dacă nu se va întâmpla. 
Obiectivul impus este acela de 
a rămâne în Liga Florilor. Prin 

Handbalistele, convinse că pot rămâne în Handbalistele, convinse că pot rămâne în 
Liga Florilor fără barajLiga Florilor fără baraj

ce mijloace îl obținem nu con-
tează, trebuie să-l îndeplinim. 
După evoluțiile pe care le-am 
avut până acum, nu ne dorim 
să mergem la baraj, dar abia 
suntem în etapa a 12-a. Cam-
pionatul este lung, mai sunt 
foarte multe runde. Urmează 
încă cinci etape foarte grele 
pentru noi. Sperăm să ieșim 
cu bine fizic, dar și cu puncte. 
Target-ul nostru este acela de 
a evita și barajul. Rămâne să 
vedem ce vom face, dar sunt 
convins că, la cum muncim și 
la ce facem, dacă vom fi ocoliți 
de accidentări, pentru că acest 
lucru contează foarte mult, ne-
având un lot numeros, ne vom 
menține în Liga Florilor”, a de-
clarat Andrieș.

Și handbalistele sunt în-
crezătoare, mai ales că tru-
pa alb-albastră a avut o serie 
de patru meciuri câștigate la 
rând.

,,Eu sunt convinsă că vom 
evita barajul. Am încredere 
în fete, în conducere și în tot 
acest club. Până acum, am de-
monstrat că se poate și dacă 
mergem pe același drum, si-
gur nu vom juca baraj”, a spus 

Angela Pușcaș.
,,Vom scăpa de baraj, cu 

multă muncă și dacă conti-
nuăm să mergem pe aceeași 

direcție”, a adăugat portărița 
Ekaterina Dzhukeva.

CSM Târgu Jiu are cinci 
victorii și șapte înfrângeri în 

Liga Florilor. Echipa este ca-
lificată și în Turul II al Cupei 
României.

CĂTĂLIN PASĂRE

Paul Mitrică (23 de ani), 
jucătorul care a plecat de la 
Viitorul în această iarnă, a 
coborât un eșalon. 

Deși declara că ar vrea să 
evolueze la o echipă din pri-
ma jumătate a clasamentu-

Mitrică a ajuns în Liga 3
lui, mijlocașul nu a rămas în 
Liga 2. Acesta s-a înțeles cu  
CS Tunari, liderul Seriei 4. 
Formația din Ilfov este con-
dusă de Alin Ilin.

,,Arsenal Tunari a dat star-
tul pregatirilor pentru a doua 

parte a campionatului Claudiu 
Herea, Bogdan Șandru, Cos-
min Lambru și Paul Mitrică, 
aduși in această perioadă de 
transferuri, au efectuat primul 
antrenament cu echipa, sub 
privirile antrenorului Alin Ilin”, 

au transmis oficialii clubului 
pe pagina de Facebook.

În actualul sezon de Liga 
2, Paul Mitrică a fost doar de 
patru ori titular. A evoluat 
însă în 15 din cele 16 meciuri, 
acumulând un total de 608 

minute și a marcat un gol.
CS Tunari e pe locul 1 în 

Seria 4 a Ligii 3, cu 31 de 
puncte, la patru peste locul 2, 
SC Popești Leordeni, și la 11 
de locul 3, Flacăra Moreni. 

CĂTĂLIN PASĂRE

Fratele geamăn al brazilianului Erico da Silva, 
Elton Constantino da Silva (33 de ani), a revenit în 
România. 

Fundașul brazilian a fost legitimat la Corvinul 
Hunedoara, echipă care își propune promovarea în 
liga secundă. 

Interesant este că perioada cea mai bună a lui 
Elton a fost chiar la Pandurii, pentru care a evoluat 
între anii 2013-2015. 

În România, el a aparținut și de FC Voluntari, 
pentru care nu a jucat însă niciun meci.După două 
luni petrecute la lituanienii de la Zalgiris Vilnius, 

Un fost pandur, la Corvinul Hunedoara
(februarie – mai 2016), Elton a evoluat doar în țara 
natală. 

Acum, va face cuplu în apărarea Corvinului cu 
un alt brazilian, Rafael Garutti. Trupa condusă de 
Florin Maxim are programat și un joc amical cu Vi-
itorul Târgu Jiu. 

Partida va avea loc pe 27 ianuarie. Corvinul e 
lider autoritar în seria a 9-a a Ligii a III-a, cu 14 
victorii și o singură remiză. 

Distanța față de formația de pe locul 2, Metalur-
gistul Cugir, este de nu mai puțin de 15 puncte.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Universitatea Craio-
va nu a renunțat 
la ideea de a adu-

ce un fundaș stânga. Surse-
le ProSport susțin că oltenii 
încearcă să-l convingă pe 
Ronald Matarrita să vină în 
Bănie. În vârstă de 28 de ani, 
acesta este un internațional 
costarican care a fost coleg 
cu Alex Mitriță la New York 
City. El a mai evoluat în MLS 
la Cincinnati. Pentru Costa 
Rica, Ronald Matarrita, care 
este cotat la 1,5 milioane de 
euro,  a bifat 54 de meciuri 
și a înscris trei goluri.  În 
acest moment, este liber de 
contract. Până a transfera un 
jucător cu experiență, doljenii 
s-au întărit la nivel juvenil.  
În Bănie a ajuns, sub formă 
de împrumut cu opţiune de 
transfer definitiv, fundaşul 
dreapta Alexandru Fărăgău 
de la Universitatea Cluj. În 
vârstă de 17 ani, Fărăgău 
este internaţional de juniori  
şi a debutat la echipa mare 
a Universităţii Cluj chiar sub 
comanda lui Eugen Neagoe, 
în toamna anului trecut. Ale-
xandru Fărăgău a fost intro-
dus pe finalul partidei din 
Cupa României, câştigată cu 
4-0 de ardeleni în deplasare 
cu CSM Alexandria. Tot de la 
Universitatea Cluj, sub formă 
de împrumut cu opţiune de 
cumpărare, a ajuns și funda-
şul central George Bălan, în 
vârstă de 17 ani.

În această perioadă, gru-
parea alb-albastră testează şi 
doi jucători africani, care au 

Craiova, pe urmele unui 
internațional costarican

evoluat până acum la ACB 
Ineu (Liga 3). Fundaşul sene-
galez Jean Baptiste Mendy şi 
atacantul din Republica Cen-
trafricană, Christin Abi Grace 
Banam Ngonzo, ambii în vâr-
stă de 19 ani, se află în probe 
cu ,,satelitul” Craiovei.  Cei 
doi jucători africani au fost 
internaţionali de juniori la 
echipele U19 şi U20 ale ţări-
lor lor. Tot de la Ineu, a venit 
și mijlocaşul Dan Rucăreanu, 
în vârstă de 17 ani. Cu aceas-
tă ocazie, între Universitatea 
Craiova şi clubul din Arad va 
fi semnat un parteneriat care 
va avea ca obiect testarea şi 
promovarea tinerelor talente.

Finanțatorul Mihai Rotaru 
i-a transferat în iarna aceas-
ta pe mijlocașul Alexandru 
Işfan de la FC Argeş, pentru 
650.000 de euro, şi pe funda-
şul central macedonean Gjoko 

Zajkov, de la Vorskla Poltava, 
din postură de jucător liber 
de contract.

Cristea: Cred că 
Universitatea va fi  surpriza 
returului

Fostul atacant al 
Universității Craiova, Andrei 
Cristea, cel care în cariera 
sa a jucat și la formații pre-
cum Steaua, Dinamo sau Po-
litehnica Timișoara, a lăudat 
numirea lui Eugen Neagoe la 
cârma trupei doljene. Cristea 
a declarat că noul principal 
este foarte bine informat, iar 
echipele sale sunt pregătite 

expemplar din punct de vede-
re fizic. Cristea crede că Uni-
versitatea va arăta mult mai 
bine în partea a doua a cam-
pionatului. ,,Un antrenor foar-
te bun, știe foarte bine cum să 
pregătească echipa, e mereu 
informat despre adversari… 
Am văzut foarte multe calități 
la Eugen Neagoe, am rămas și 
prieteni. Eu cred că Universi-
tatea Craiova va fi echipa-sur-
priză a acestui retur. Neagoe 
a venit la Iași, în octombrie 
sau noiembrie. După 3 zile am 
avut toți febră musculară. În 
plin campionat! Nu știam ce 
se întâmplă”, a spus Andrei 
Cristea, la Digisport.

CĂTĂLIN PASĂRE


