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“În luptă poţi pierde totul, în afară de onoare”- Niccolo Machiavelli 1469-1527

Termenul a expirat. Tentativa de a cumpara opera lui Brancusi, “Cumintenia 
pamantului”, prin subscriptie publica a esuat. In ciuda faptului ca pretul este 
mic. Este un esec al celei mai mari campanii publicitare sau este un esec al 
Guvernului Ciolos? Fapt este ca romanii nu au pus, pentru “Cumintenia pa-
mantului”, decat un milion de euro dintre cele 6 milioane care ar fi trebuit sa 
insemne subscriptia. Si din totalul de 11 milioane pe care Ministerul Culturii 
a convenit sa ii achite, pentru ca statul roman sa devina proprietarul lucrarii. 
Este o rusine! O rusine a Guvernului Ciolos. Dar si o rusine nationala. Cum 
s-a ajuns aici?

O lucrare relativ modesta, din lemn, a marelui Constantin Brancusi, ”Mada-
me LR”, s-a vandut, la o casa de licitatii din Vest, la un pret care se ridica la 
aproape 30 de milioane de euro. A cumparat un particular. In cazul “Cumin-
teniei pamantului”, a fost un stat care a vrut sa cumpere. Chiar statul roman. 
Statul in care s-a nascut Constatin Brancusi. Statul care se mandreste cu cel 
mai mare sculptor modern al lumii. Ei bine, acest stat a esuat.

Guvernul Ciolos a facut eforturi considerabile pentru a reusi sa stranga, de la 
toti romanii din tara si din strainatate, precum si de la toate societatile comer-
ciale, modesta suma de 6 milioane de euro, reprezentand partea de subscriptie 
publica din totalul de 11 milioane de euro, o suma modica la care, in acord cu 
proprietarii, a fost fixat pretul capodoperei lui Brancusi. In acest scop, a fost 
desfasurata una dintre cele mai intense campanii de publicitate puse la cale de 
vreun guvern al Romaniei. O campanie extrem de costisitoare. Costuri despre 

care nu ni se spune nimic. Ca si cand ele nu ar fi suportate tot de romani.

Au fost nenumarate clipuri publicitare difuzate pe aproape toate televiziunile 
existente. Au fost postate clipuri si pe internet. A existat si o campanie outdo-
or. Si ea puternic finantata. Dar cea mai vizibila imagine a cosmarului repre-
zentat de acest esec al Guvernului Ciolos este catafalcul din Piata Victoriei. 
Trebuie sa fii orb, sa treci prin Piata Victoriei si sa nu vezi cum, de luni de zile, 
Guvernul Romaniei arata ca un urias cosciug. De fapt, ca un catafalc. Invelit, 
in mod umilitor pentru memoria marelui artist, in imagini ale “Cuminteniei 
pamantului”.

Nu trebuie sa fii specialist in advertising. Sau in PR. Orice om cu mintea 
intreaga si cu elementere cunostinte in aritmetica va intelege ca toata aceasta 
campanie a avut costuri exorbitante. Sa ne imaginam cat ar fi platit, de pilda, 
Orange, daca, atat de mult timp, ar fi putut sa imbrace Guvernul intr-o mesa. 
Facandu-si, astfel, publicitate. Cred ca s-ar fi strans, de la Orange, mult mai 
multi bani din publicitate astfel asigurata de Guvern decat amaratul de milion 
de euro, suma platita, pana la expirarea termenului, de romani.

Fapt este ca demersul a esuat. Lamentabil. La capatul lui, statul roman, prin 
Guvernul Ciolos, nu a reusit altceva decat sa isi creeze o uriasa problema 
de imagine, o mare problema tehnica, intrucat,  daca demersul va continua, 
esecul va fi si mai mare, iar daca demersul se opreste aici, banii trebuiesc res-
tituiti donatorilor, operatiune care presupune logistica si costuri. Dar cea mai 
mare pierdere este ca, prin acest efort zadarnic si extrem de prost gestionat, 
Guvernul Romaniei a reusit performanta de a da o lovitura capitala celui mai 
mare artist plastic nascut vreodata in Romania. Practic, cota acestuia, in loc 
sa creasca, a scazut.

Dar orice lucru rau, daca intelegem de ce a fost rau, se poate transforma si 
intr-un castig. In cazul “Cuminteniei pamantului”, lectia care trebuie retinuta 
tine de ceea ce inseamna credibilitate. In cazul unui guvern, daca nu exista 
credibilitate, nu exista nimic. Orice guvern, fie el si tehnocrat, ca sa nu mai 
vorbim de orice guvern politic, se sprijina exclusiv pe increderea cetatenilor.

In masura in care presedintele Klaus Iohannis intentioneaza si in continuare 
sa il tina in calcul pe domnul Dacian Ciolos in calitate de premier al unui 
guvern viitor si in masura in care PNL face acelasi lucru, ii anunt ca nu mai 
au nevoie sa cheltuie bani pentru niciun sondaj de opinie, pentru a masura 
credibilitatea reala a lui Dacian Ciolos.

Sondajul de opinie, masurarea credibilitatii lui Ciolos sunt fapte consumate. 
Rezltatul e catafalcul din Piata Victoriei. Si ceea ce s-a strans pe el.

Prin sacrificiul “Cuminteniei pamantului”, cota reala a lui Dacian Ciolos 
si a guvernului pe care l-a condus nu mai poate fi ascunsa nici in fata opiniei 
publice interne, nici in fata opiniei publice externe. Semn ca cine incearca sa 
il aseze pe Ciolos in fruntea vreunui car electoral sau post-electoral va avea 
nefericita soarta a “Cuminteniei pamantului”.
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“Eu nu mai ştiu pe cine să aleg în politica românească. Aşa că stau pe tuşă”- Neagu Djuvara 1916-prezent

www . g a z e t a d em a i n e . r o

Dinamica alegerilor legislative pentru Camera Deputaților 
din județul Gorj (1992-2012)

An Nr. Formaţiuni politice care au candidat 
la alegeri pentru Camera Deputaţilor

Nr. Formaţiuni politice care au intrat în Camera 
Deputaţilor

Formaţiuni politice care au intrat în Camera Deputaţilor

1992 24 3 PSD, PDL, PP-DD

1996 27 3 PRM, PNTCD, PDSR, PD

2000 38 5 PD, PDSR, PRM, PSDR

2004 30 4 PUR, PNL, PSD, PD, PRM

2008 28 4 PSD, PDL, PNL

2012 33 4 PSD, PDL, PP-DD

“Un partid este calificat drept re-
levant de fiecare dată când existenţa 
sau prezenţa lui are influenţă asupra 
tacticilor de competiţie dintre partide 
şi, în mod special, dacă alterează di-
recţia competiţiei… fie spre stânga, 
fie spre dreapta sau în ambele direcţii, 
partidelor orientate să guverneze”, în 
Giovanni Sartori, Ingineria constituţi-
onală comparată: structuri, stimulente 
şi rezultate, Bucureşti, Ars Docendi, 
2006 [2000], pp. 99-101.

Care este definiția unui partid politic 
pe care o putem aplica pe o anumită 
perioadă de timp, validată cu ocazia 
fiecărui scrutin electoral? În ce măsu-
ră alegerile sunt menite să identifice 
acele partide capabile să se prezinte în 
mod succesiv la alegeri cu propuneri 
în faţa electoratului? Care este vola-
tilitatea electorală generată de exis-
tența partidelor/candidaților efemeri, 
datorită cărora un număr important de 
voturi sunt irosite?

Cred că aceste întrebări ar merita 
o reflecție îndelungată din partea ac-
torilor politici implicaţi în competiția 
electorală, dar și din partea cetățe-
nilor… Pentru că în absența acestor 
reflecții, există riscul apariției a două 
efecte care contribuie la pervertirea 
principiilor democratice: absenteis-
mul și votul irațional. Pe de o parte, 
absenteismul contribuie la nerepre-
zentarea unui segment important al 
societății, în timp ce votul irațional 
produce efecte pe viitor, în momentul 
în care beneficiarii acestuia decid asu-
pra unor măsuri cu efect direct asupra 
cetățeanului.

Având în vedere absența unei ana-

lize substanțiale pe acest subiect, mi-
am propus să identific modul în care a 
evoluat dinamica electorală în județul 
Gorj cu privire la alegerile legislative 
pentru Camera Deputaților în perioada 
1992-2012.

O primă observație vizează numărul 
deputaților aleși. În perioada 1992-
2012, județul Gorj a fost reprezentat 
în fiecare mandat de către 6 deputați, 
în timp ce la ultimul scrutin electoral, 
ca urmare a votului majoritar, au fost 
aleși 8 deputați. În mod surprinzător, 
potrivit legislației în vigoare, în acest 
an, vor fi aleși doar 5 deputați. Bineîn-
țeles, în funcție de numărul formațiu-
nilor politice care nu reușesc să treacă 
pragul electoral, Gorjul poate primi 
încă un mandat de deputat.

În schimb, o constatare izbitoare 
este reprezentată de diferența majoră 
dintre numărul de formațiuni politice 
care au candidat la scrutinurile elec-
torale față de numărul formațiunilor 
politice care au obținut cel puțin un 
mandat în Camera Deputaților. Cele 
mai mari diferențe au fost înregistrate 
cu ocazia scrutinurilor electorale or-
ganizate în 2000 și 2012. Spre exem-
plu, în anul 2000, au candidat 38 de 
formațiuni politice, dar doar 5 dintre 
acestea au primit cel puțin un mandat 
în Camera Deputaților, în timp ce în 
anul 2012 au candidat 33 de formați-
uni politice și doar 4 dintre acestea au 
trimis cel puțin un deputat în Camera 
Deputaților. Se observă astfel dimen-
siunea voturilor irosite și a partidelor 
efemere, care nu au reușit să devină 
partide relevante pe scena politică, 
ținând cont de definiția oferită de Gio-
vanni Sartori. În timp ce numărul for-
mațiunilor politice care au prezentat 
candidaţi la alegerile legislative pen-
tru Camera Deputaților în județul Gorj 
au variat între 24 și 38, numărul for-
mațiunilor politice care au trimis cel 
puțin un deputat în Parlament a variat 
între 3 și 5.

Un alt indicator relevant de care am 
ținut cont a fost reprezentat de migra-

ția deputaților aleși în județul Gorj în 
timpul mandatului. În mod surprinză-
tor, în primele 3 legislaturi, migrația 
deputaților a prezentat valori reduse 
(1 deputat/legislatură), în timp ce în 
perioada 2004-2012, valoarea migra-
ției a prezentat o creștere medie de 2,5 
deputați/legislatură. Cu toate acestea, 
ultima legislatură a oferit cel mai iz-
bitor exemplu, întrucât, din cei 8 de-
putați aleși în județul Gorj, 6 dintre 
aceștia au părăsit la finalul legislaturii 
formațiunea politică cu ajutorul căreia 
au dobândit mandatul de parlamentar. 
Chiar dacă mandatul de parlamentar 
nu este unul imperativ, aleșii dispu-
nând de libertatea de a părăsi forma-
țiunea politică sub care au candidat la 
alegeri, valoarea ridicată a migrației 
politice reliefează o problemă asupra 
reprezentării intereselor alegătorilor.

Simultan cu observațiile prezentate 
mai sus, în ceea ce privește rata par-
ticipării la vot, constatăm o scădere 
constantă de la 67,55% la scrutinul 
electoral din 1992, până la 41,21% la 
scrutinul electoral din 2008, urmată de 
o creștere în 2012 la 52,96%. Interpre-
tarea acestor valori este întotdeauna 
problematică, teoriile științei politice 
identificând drept factori determinanţi 
dezinteresul alegătorilor, precum și 
lipsa identificării unei mize în cadrul 
competiției electorale.

În același timp, dacă ne raportăm 
la voturile anulate, constatăm faptul 
că acestea au influențat în numărate 
rânduri numărul de mandate primite 
de formațiunile politice în urma re-
distribuirii voturilor. În acest sens, la 
scrutinul electoral organizat în 1992, 
procentul voturilor anulate a fost de 
16,18%, în timp ce în perioada 1996-
2004, acesta a înregistrat o scădere 
constantă de la 7,82% la 5,22%. Pen-
tru ultimele două scrutinuri legislati-
ve, procentul voturilor anulate s-a si-
tuat între 2 și 3%.

Ținând cont de aceste aspecte, re-
marcăm o tendință de a considera 
votul drept un instrument prin inter-

mediul căruia cetățenii să ia decizii 
raționale, beneficiind ulterior de posi-
bilitatea sancționării celor cărora le-au 
încredințat votul în condițiile în care 
sunt nemulțumiți de activitatea aces-
tuia din timpul mandatului.

Prin urmare, disiparea votului către 
formațiunile politice care nu au reușit 
de-a lungul fiecărui scrutin electo-
ral să trimită cel puțin un deputat în 
Parlamentul României, alterează atât 
competiția electorală, cât și norma de 
reprezentare a alegătorilor în cadrul 
legislativului. Ținând cont de modul 
de atribuire al mandatelor deputați-
lor – conform prevederilor Legii nr. 
208 din 20 iulie 2015 privind alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și func-
ționarea Autorității Electorale Perma-
nente – rațiunea scrutinului electoral 
de tip proporțional este aceea de a 
identifica principalele formațiuni poli-
tice relevante care pot influența direc-
ția guvernării.

În concluzie, indiferent de numărul 
formațiunilor politice angrenate în 
competiția electorală, rețeta succesu-
lui poate fi reprezentată de un nivel 
ridicat al instituționalizării formațiu-
nilor politice, determinat de un nivel 
ridicat al adaptabilității succesiuni 
liderilor; precum și de capacitatea 
de a-și construi o identitate proprie. 
Competiția electorală este destinată cu 
precădere partidelor relevante de pe 
eșichierul politic, întrucât însăși func-
ționarea eficientă a Parlamentului Ro-
mâniei este determinată de gradul de 
instituționalizare al partidelor politice.

Adrian-Vladimir COSTEA
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“Politica nu are principii. Are numai interese.”- Octavian Paler 1926-2007

Politică

www . g a z e t a d em a i n e . r o

„ L e g e a  C u m i n ţ e n i e i  P ă m â n t u l u i ” 
a d o p t a t ă  t a c i t ,  î n  S e n a t

Proiectul pentru modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă 10/2016 ce face referire la achiziţio-
narea operei lui Constantin Brâncuşi “Cumin-
ţeania Pământului” a fost adoptat tacit, marţi, 
în plenul Senatului.
Subscripţia publică pentru achiziţionarea 

operei lui Brâncuşi a demarat în urma adop-
tării tacite de către Senat, pe 27 iulie a OUG 
10/2016. Noul proiect de lege, OUG 19/2016, 
ce vine ca o completare a vechii ordonanţe 
prezintă o serie de pârghii şi mecanisme pen-
tru strângerea de fonduri şi prin alte mijloace. 
Pe lângă subscripţia publică care s-a dovedit 
un adevărat eşec până în acest moment, actul 
normativ prezintă şi o serie de alte mijloace 
pentru înlesnirea planului de achiziţionare a 
sculpturii: strângerea de donaţii, diverse par-
teneriate cu organizaţii non-guvernamentale, 
servicii de tip SMS, colaborări cu persoane ju-
ridice din mediul privat, ce poat acorda sprijin 

financiar în campania de strângere de fonduri.
 „În prezent, prin măsurile luate s-a con-

statat că pentru realizarea unei campanii 
vaste și de largă anvergură de strângere de 
fonduri, anumite mecanisme nu au fost avu-
te în vedere de OUG 10/2016. În lipsa unor 
prevederi exprese este imposibilă acceptarea 
propunerilor de sprijinire a campaniei de 
strângere de fonduri venite din partea secto-
rului privat”, se arată în expunerea de motive 
a actului normativ, transmite Agerpres.

Noi negocieri

Cum banii pentru achiziţionarea sculpturii 
“Cuminţenia Pământului”  nu au fost strânşi 
subiectul operei ce poartă semnătura lui Con-
stantin Brâncuşi este din nou în prim-plan. 
Astfel Guvernul României negociază prelun-
girea subscripţiei naţionale ce a expirat vine-

rea trecută, 30 septembrie a.c., subscripţie prin 
intermediul căreia au fost strânşi doar 1 milion 
de euro, fonduri insuficiente pentru achiziţi-
onarea lucrării. Avocatul familiei Romaşcu, 
proprietara sculpturii, a precizat săptămâna 
trecută că familia este de acord cu prelungirea 
termenului pentru achiziţionarea “Cuminţeni-
ei Pământului” de către statul român.
Prin noul act normativ Guvernul speră să 

poată obţine mai multe fonduri din diferite 
surse pentru a completa lipsa celor 4 milioane 
de euro care ar mai trebui pentru a achita suma 
de 11 milioane de euro solicitată de familia 
moştenitoare.
Proiectul urmează să intre în dezbatere în ur-

mătoarele zile şi în Camera Deputaţilor, aceas-
ta din urmă având rol decizional.

Paul Nistorescu

Prima zăpadă pe Transalpina. DN67C închis
U t i l

Pe Transalpina s-a aşter-
nut miercuri primul strat 
de zăpadă. Zona a fost 
lovită şi de frig năprasnic 
şi viscol, iar drumarii din 
Gorj şi Vâlcea au fost ne-
voiţi să intervină. 
 Datorită condiţiilor 

meteo neprielnice cei de 
la CNADNR au decis 
restricţionarea traficului 
între Rânca şi Obârşia 
Lotrului. Poliţiştii Servi-
ciului Rutier Gorj amin-
tesc celor care nu au ve-
hiculele echipate pentru 

iarnă să le echipeze cores-
punzător, în caz contrar 
riscă sancţiuni cuprinse 
între 9 şi 20 de puncte 
de penalizare, fiindu-le 
reţinute şi certificatele de 
înmatriculare.

Poliţiştii şi drumarii re-
comandă totodată condu-
cătorilor auto ce doresc să 
pornească la drum să veri-
fice dacă dumurile pe care 
urmează să circule sunt 
practicabile, să-şi echipe-
ze autovehiculele cores-
punzător şi să îşi ia toate 

măsurile de precauţie.
”Pe DN 67 C, între Rân-

ca şi Obârşia Lotrului, se 
restricţionează circula-
ţia pentru autovehiculele 
care nu sunt echipate co-
respunzător pentru iarnă, 
respectiv nu au cauciucuri 
antiderapante sau lanţuri 
care să fie montate pentru 
a se putea deplasa. Sunt 
echipaje de Poliţie care 
fac verificări şi ne spri-
jină. Noi acţionăm, însă 
bate vântul rău, viscolul 
e foarte puternic, dar este 

anunţat pentru 
câteva ore. Nu a 
nins mult, dar e 
viscol şi vizibili-
tate redusă, iar 
zăpada se depu-

ne pe carosabil. 
Este de aproxi-
mativ 3-5 centi-
metri”, a declarat 
miercuri, pentru 
Mediafax, direc-

torul Secţiei DN 
Târgu-Jiu, Ion 
Tudor.

Paul Nistorescu
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“Nu vreau să fiu un geniu, am destule probleme încercând să fiu om”- Albert Camus 1913-1960
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Înapoi la rădăcini
Frumoşii mei: străbunicii (Dăscăliţa Octavia Dănăşel şi 
Dascălul Constantin Dănăşel, aici în uniforma cu grad 
de căpitan) şi bunica, fiica lor (Janeta Pirtea în uniformă 
de străjer) 1942

Pregătire pentru front
1941 Orăştie

1932- Învăţătorul Dumitru Brînzan din 
Aniniş-Crasna, Gorj şi elevii săi din Gruşeviţa-Na-
goreni, Basarabia. Acolo a fost repartizat după ce a 

absolvit Şcoala Normală de la Târgu-Jiu

Centrul satului Aniniş-Crasna-Gorj
(aproximativ 1970)

Dascălul Dumitru Brînzan, pasionat de vioară şi 
fluier, împreună cu elevii săi

Colecţia etnografică Daciana Ungureanu

Jupânul săptămânii

Săptămânalul Gazeta de Mâine îl nu-
meşte pe inginerul român Corneliu Bi-
rtok Băneasă “Jupânul Săptămânii” 
pentru realizările deosebite în domniul 
tehnicii, dar şi pentru aportul recunoaş-
terii inventicii româneşti peste hotare 
prin multitudinea de premii adjudecate.
Inginerul hunedorean Corneliu Birtok 

Băneasă este doctorand al Universității 
Politehnica din Timișoara în specializarea 
ingineria materialelor. El a obținut până 
acum 28 de medalii de aur la diverse saloa-
ne internaționale de inventică din țară și din 
lume. Inventatorul s-a prezentat în acest an la 
Salonul de Inventică de la Geneva cu un dis-
pozitiv care se numește “deflector termic” și 
care se folosește la echiparea autovehiculelor 
pe timp de vară cu scopul de a reduce pier-
derile de putere ale motorului din cauza tem-
peraturilor ridicate de afară, iar efortul său a 
fost răsplătit cu două medalii de aur pe care 
le-a primti din partea unei asociații profesio-
nale de știință și tehnologie din Hong Kong 
(Science & Technology Parks Corporation).
”La inceput am fost atras de mecanica auto, 

ca şi amator am început în jurul anului 1996, 
ani în care am reuşit să optimizez diferite 
motorizări  însa dorinţa de a perfecţiona şi de 

a crea lucruri performante în acest domeniu 
m-au dus în mod firesc să înţeleg la un nou 
nivel cerinţele pentru optimizări în domeniul 
auto. 
   Punându-mi în practică creaţiile pro-

prii cum ar fi primul Filtru supraaspirant în 
anul 2000 , testat chiar pe maşina proprie de 
atunci studiile aprofundate şi aplicaţiile în 
acest sens au dus la diversificarea concepte-
lor originale cu participarea la diverse sim-
pozioane-ştiinţifice şi saloane de inventică 
naţionale, însă în scurt timp am ajuns să-mi 
doresc mai mult, în acest scop a luat fiinţă 
Asociaţia CorneliuGroup în anul 2008, care 
mi-a adus statutul mult râvnit de inventator 
cu acte în regula şi promovarea brandului Air 
by Corneliu. Interesul autorităţiilor pentru 
activitatea mea mi-au adus onoarea de a par-
ticipa la primul salon internaţional de inven-
tică unde am simţit gustul aurului, de atunci 
medaliile au început să curga la fel precum 
ideile mele prind contur, precizează Corneliu 
Birtok Băneasă.

Alexandru Preda

Corneliu Birtok Băneasă
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Vezi cum ar vota românii dacă în weekend ar avea loc alegeri
Conform unui sondaj de opinie 

realizat telefonic, în perioada 17-
24  septembrie a.c., pe un eşanti-
on de 1.170 de persoane intervi-
evate la nivelul populaţiei adulte 
din România, 38% dintre persoa-
ne ar vota PSD, 30%-PNL, 9%-
USR, ALDE-5.5%, UDMR-5%, 
PMP-4%.
Referitor la guvernul tehnocrat 

văzut ca o soluţie viabilă pentru 
ţara noastră, 44,5% susţin un ast-
fel de guvern, în timp ce 43% din 
persoanele intervievate sunt de 
părere că un guvern tehnocrat re-
prezintă o soluţie proastă. În ceea 
ce priveşte direcţia în care se în-
dreaptă România, 65% dintre re-
pondenţi cred că ţara se îndreap-
tă într-o direcţie greşită şi 28 de 
procente susţin contrariul.
“Cine aţi dori să fie primul 

ministru al României după ale-
gerile parlamentare din decem-
brie?”- La această întrebare cu 
răspuns liber, cel mai mare pro-
cetaj l-a obţinut actualul depu-
tat de Gorj Victor Ponta- 23%, 
urmat îndeaproape de Dacian 
Cioloş-22%. Pe poziţia a 3-a s-a 
clasat Călin Popescu-Tăriceanu, 
la mare diferenţă faţă de cei doi 
amintiţi anterior- doar 6%. Cei 
mai mulți subiecți — 33% — nu 
au dorit să răspundă la această în-
trebare sau au răspuns că nu știu, 
informează Agerpres.

Armata, instituţia cu cea mai 
mare cotă de încredere

În ceea ce priveşte încrederea în 
instituţii, la coada clasamentului 
se află Parlamentul şi partide-

le politice, cu 31,5% respective 
26%. 
Prima poziţie referitoare la în-

crederea în instituţii este ocu-
pată de Aramtă, cu o cotă de 91 
de procente, urmată de biserică, 
Uniunea Europeană şi Blocul 
Militar al Atlaticului de Nord 
(NATO), fiecare cu un procent de 
71%. Poliţia şi Banca Naţională a 
României- ambele 71% şi Direc-
ţia Naţională Anticorupţie- 63%.
Marja de eroare a sondajului 

este de plus/minus 2,9%, la un 
nivel de încredere de 95%.

Alexandru Preda

“Una din pedepsele pentru refuzul de a participa la viaţa politică este aceea că vei ajunge condus de inferiorii tăi”
 Platon cc. 427 Î.HR.- cca. 347 Î. HR.

C r i s t i a n  Tu d o r : 
„Dacă vrei, se poate munci şi la noi în ţară”
Cristian Tudor este un filantrop al zilelor noastre, 

pentru care binele semenilor este pus înaintea con-
fortului personal. El a intermediat donaţiile făcute 
de Kliniken Helfen la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgu-Jiu, nemţii dotând unitatea sanitară târgujiană 
cu paturi, noptiere şi alte obiecte sanitare aduse din 
Germania. Tot Cristian Tudor a făcut posibilă pictarea 
secţiei Pediatrie din cadrul Spitalului Orăşenesc No-
vaci şi nu se opreşte aici. A reuşit să obţină cantitatea 
necesară de vopsea pentru a vopsi Secţia Pediatrie din 
cadrul SJU Târgu-Jiu, ulterior pereţii acesteia urmând 
a fi pictaţi cu scene din poveştile pentru copii. De pro-
fesie tehnician de drumuri, Cristian Tudor a demon-
strat permanent că, dincolo de orice profesie se află un 
om, care poate ajuta alţi oameni şi care trebuie să trea-
că de bariere şi obstacole pentru a face cât mai multe 
pentru semeni şi pentru locurile natale.

Reporter: Sunteţi persoana care a făcut posibilă do-
naţia din partea Kliniken Helfen pentru Spitalul Jude-
ţean de Urgenţă Târgu-Jiu, deşi nu aveţi nicio legătură 
cu spitalul. Ce v-a motivat?
Cristian Tudor: De la bun început vreau să sublini-

ez că nu am avut nevoie de nicio motivaţie materială. 
Am putut să fac acest lucru şi l-am făcut, fără să mă 
gândesc la vreun câştig. Cred că „a face bine” este un 
verb care ar trebui să ne motiveze pe toţi. Să facem 
bine fără a avea vreun interes, cred că acesta este un 
ingredient al fericirii.
Se aşteaptă echipamente nemţeşti pentru o secţie de 

Stomatologie
Rep.: Aţi păstrat legătura cu nemţii? Vor urma şi alte 

transporturi?
C.T.: Vorbesc mereu cu Monika şi cu Jans. Da, vor 

urma şi alte transporturi. Deja ei au început să strângă 
materiale pentru următoarele transporturi. Pot să vă 

spun că este vorba de o parte a unei secții de Stoma-
tologie.
Rep.: De ce aţi ales Spitalul Judeţean pentru donaţie?
C.T.: Am ales acest spital datorită faptului că este 

“spitalul principal” din județ. Problemele cele mai 
grave, din punct de vedere medical, se rezolvă la 
Târgu-Jiu şi atunci era normal să ne concentrăm pe 
această unitate. Teoretic, acest spital trebuie să fie cel 
mai bine utilat. Mi-ar plăcea ca Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Târgu-Jiu să fie unul de elită în Oltenia.
Rep.: Luaţi în calcul posibilitatea de a-i orienta pe 

nemţi şi spre alte unităţi spitaliceşti din Gorj?
C.T.: Sigur ca da, acest proiect va continua si după 

ce nu vom mai avea cu ce ajuta Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Târgu-Jiu. Ne vom orienta către un alt spital 
din Gorj.

Daruri de la nemţi, pentru copiii nevoiaşi

Rep.: Tot cu ajutorul nemţilor aţi reuşit să aduceţi 
bucurie şi pe chipurile copiilor din familii nevoiaşe, 
oferindu-le cadouri de sărbători. Va continua şi acest 
proiect?
C.T.: “Camionul lui Moș Crăciun” este o alta acți-

une pe care am reușit să o demarez în Gorj. Această 
acțiune este un proiect al Mesei Rotunde Germania şi 
constă în strângerea de cadouri de către copii nemți şi 
trimiterea lor către copii care nu au parte de bucuria 
de a primi un cadou de sărbători. La Gorj a luat ființă, 
de anul trecut, o filială Masa Rotundă care a preluat 
această acțiune şi se va ocupa de ea în continuare. Sper 
ca şi această acțiune să își atingă scopul, adică acela 
de a învăța copiii că este bine să ajuți şi să dăruiești.
Rep.: Când reuşeşti să faci un act caritabil, mulţumi-

rea sufletească este enormă. Aţi avut, totuşi, şi nemul-
ţumiri? A fost ceva ce v-a lăsat un gust amar? 

C.T.: Nemulțumirile apar atunci când ceri ajutorul 
unor persoane, care şti că au posibilități, şi nu îl pri-
meşti. Alte nemulțumiri apar după ce te zbați să faci 
un act de caritate şi alții se laudă cu el. Dar toate trec 
când totul s-a încheiat şi ajungi seara acasă, obosit, dar 
cu acel sentiment că ai făcut un lucru bun.
Dacă oameni de afaceri se gândesc la profit când fac 

o afacere, atunci când pornești un proiect caritabil tre-
buie să te gândești doar la binele şi bucuria pe care le 
lași în urmă.

Poveşti la Pediatrie

Rep.: Ştiu că tot dumneavoastră aţi fost implicat şi 
în acţiunea de pictare a Secţiei Pediatrie de la Spitalul 
Orăşenesc Novaci. În ce a constat implicarea?
C.T.: Știm cu toții că dacă vrem să speriem un copil 

îl amenințăm cu doctorul. Prietenul meu Emil (n.red.: 
Emil Grigore, managerul Spitalului Orăşenesc No-
vaci) a vrut să detroneze acest mit şi colegii săi să nu 
mai fie percepuţi drept bau-bau. La o discuție amicală, 
el mi-a spus despre acest proiect al său şi mi-a măr-
turisit că nu știe cum să îl ducă la final din cauză că 
prețurile care i se propuseseră până atunci erau foarte 
mari şi m-a rugat să îl ajut.
Cu Emil am o relație de prietenie minunată datorită 

faptului că este același tip de om ca şi mine, nu are 
interese ascunse în meseria care o face şi face totul din 
suflet. El a rămas acelaşi OM de omenie şi după ce a 
ajuns managerul spitalului.
Revenind la subiect, el m-a rugat să îl ajut să gă-

sească pe cineva care poate face acest proiect fără să 
îl considere o afacere cu statul – preț mare, lucrare 
proastă – am dat sfoară în ţară şi am găsit acei tineri 
din Vâlcea, care ați văzut ce au făcut acolo, şi cu bani 
foarte puţini.
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Rep.: V-aţi gândit să faceţi astfel de acţiuni şi la alte 
spitale?
C.T.: Da, am discutat cu o mare fabrică de vopseluri 

lavabile din România care ne pune la dispoziție can-
titatea de vopsea de care este nevoie pentru a putea 
vopsi toată secția de Pediatrie a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Târgu-Jiu şi toţi pigmenții de care tinerii din 
Vâlcea au nevoie pentru a putea picta saloanele. Dar 
aici avem o mare problemă: saloanele, 33 la număr, 
şi holurile sunt vopsite cu vopsea pe bază de ulei şi 
se știe că peste aceasta nu se poate aplica vopseaua 
lavabilă. În acest moment spitalul nu are fondurile 
necesare pentru a putea curăţa vopseaua şi să aplice 
lavabila. Sper să reuşesc să găsesc sprijin financiar să 
pot duce şi acest proiect la capăt. Mă gândesc să încerc 
să fac o acțiune de voluntariat prin care să duc la capăt 
şi acest proiect.

„Până să ajungi la biserică, treci pe la spital!”

Rep.: Cum reuşiţi să faceţi toate aceste realizări, mai 
ales că activaţi într-un domeniu care nu are legătură cu 
sistemul sanitar!?
C.T.: Legătură cu sistemul sanitar avem toţi la un 

moment dat, fie că vrem, fie că nu vrem. Am încer-
cat să ajut în acest domeniu pentru că aici chiar este 
nevoie. Toţi cei care fac donații le fac către biserică 
sau mănăstiri, dar eu am o vorbă: până să ajungi la 
biserică, treci pe la spital!
Rep.: Credeţi că ar trebui o mai mare implicare din 

partea societăţii civile şi a tinerilor, în mod special?
C.T.: Este nevoie de implicare, dar fără un mana-

gement bun nu se poate face un spital să funcționeze 
la parametri optimi, iar la Târgu Jiu şi Novaci, spre 
exemplu, se vede mâna celor doi profesioniști: mana-
gerii Tiberiu Tătaru şi Emil Grigore. Din păcate, lipsa 
banilor din sistem își spune cuvântul. Cu toate că, dacă 
în toate spitalele din țară ar fi câte un Emil sau un Tibi, 
vă garantez că altfel ar sta lucrurile!
Trebuie să conștientizăm că fără sistem de învăță-

mânt şi sistem de sănătate suntem o societate condam-
nată la o moarte sigură!.

„Avem cu ce ne lăuda!”

Rep.: Am constatat că sunteţi şi un bun promotor al 
turismului gorjean; cel puţin pentru zona Rânca aţi mi-
litat mereu, promovând turismul montan inclusiv pe 
reţelele de socializare. Ce credeţi că ar mai trebui făcut 
pentru a atrage turişti?
C.T.: Nu aş putea spune un promotor… sunt doar un 

locuitor al acestui frumos județ si am încercat mereu 
să arăt lumii frumusețile acestuia. Pentru că trebuie să 
recunoaștem că avem cu ce ne lăuda!
Rep.: Şi, totuşi, aţi cam făcut reclamă anumitor lo-

curi….
C.T.: Nu puteam să nu fac reclamă la parcul de agre-

ment de la Tismana, parc făcut de un tânăr din acea 
zonă, sau parcului de aventură din Rânca, care a fost 
primul de această natură, la nivelul județului Gorj.
Dacă îmi permiteți o să vă spun cum am ajuns să pro-

movez parcul din Rânca, pentru a înţelege toată lumea. 
Am văzut pe pagina de facebook a unei cabane din 
Rânca imagini din acest parc şi am urcat cu fiul meu 
Bogdan să se joace; când am ajuns, administratorul 
mi-a spus că deschiderea va fi a doua zi dimineața. 
L-am întrebat pe Dan, administratorul parcului, dacă 
a anunțat presa despre acest proiect, fiind ceva inedit 
în Gorj; mi-a zis că nu, că nu cunoaște jurnalişti şi că 
poate presa o să-i ceară bani să promoveze acest pro-
iect şi că nu mai are bani şi pentru promovare, inves-
tiţia fiind oricum costisitoare. Atunci m-am oferit să 
sun câțiva prieteni din presă şi să-i rog să ne ajute cu 
această promovare; el a fost de acord şi, spre surprin-
derea lui, a doua zi la parc au venit reprezentanții mai 
multor televiziuni şi ziare locale şi naționale, care au 
făcut o promovare extraordinară întregii stațiuni, nu 
numai parcului. În plus, spre surprinderea lui Dan, nu 
i-a cerut nimeni bani, ceea ce înseamnă că nu sunt sin-
gurul care iubește acest județ.

„Trebuie să învăţăm să ne atragem turiştii”

Rep.: Cum vedeţi viitorul staţiunii Rânca?
C.T.: Pentru a putea atrage, Rânca are nevoie de in-

frastructură, drumurile laterale să fie asfaltate, canali-
zarea finalizată, dar trebuie Civilizați, educaţi, si cei 
care au cabane şi care nu au ce căuta în acea zonă de 
munte. Iarna trecută am găsit pe marginea drumului 
saci de gunoaie din aceia mari, care clar au fost arun-
cați de cabanieri; în această vară, după ploaie apa a 
ieșit în drum din cauza unor resturi de materiale de 
construcții aruncate în şanţ. Dacă s-ar găsi un numi-
tor comun între cabanieri și administrațiile locale acea 
Zonă montană gorjeană ar putea să fie un punct im-
portant pe harta turistică a României. Dar, în primul 
rând, trebuie să învețe cei care au cabane în acea zonă 
să îşi atragă turiștii şi să-i facă să revină aici. Vedeam 
cu ceva timp în urmă o postare prin care se anunța cu 
disperare că în Rânca au apărut vipere; de fapt nu au 
apărut acum, ele nu au dispărut niciodată; în Herculane 
știe toată lumea că sunt vipere, dar nici un cabanier de 
acolo nu spune acest lucru să își sperie turiștii. Deci 
trebuie să învățăm să ne atragem turiștii.

Transalpina, traseu de încercare a autoturismelor 
nou-lansate pe piaţă

Rep.: Transalpina atrage numeroşi turişti, nu doar din 
ţară, ci şi din străinătate. Mai aveţi de lucru la această 
şosea. Când preconizaţi că se vor încheia lucrările? 
C.T.: Într-adevăr Transalpina a atras, atrage şi va 

atrage mult timp de acum încolo. De câte ori treci pe 
acel drum nu vezi niciodată același lucru: azi este soa-

re, mâine poate este mai înnorat, azi te uiți în stânga, 
mâine în dreapta; azi a înflorit bujorul de munte, mâine 
poate trec pe creastă turmele de oi. Mereu te captivea-
ză ceva pe acest drum. De aceea Transalpina atrage. 
De lucru mai este mult, mai avem de lucru la ziduri de 
sprijin, la câteva podețe mai avem de pus parapet, dar 
în aceste momente pe Transalpina se poate circula în 
condiții de siguranţă.
În acest an traseul Novaci-Rânca-Sebeș a devenit ofi-

cial zona de încercare a producătorului de autoturisme 
Dacia Renault, ceea ce înseamnă că drumul corespun-
de, şi vom vedea pe acest drum modele de mașini care 
se vor lansa în viitor.

„Dacă vrei, se poate munci şi la noi în ţară”

Rep.: Sunt persoane care se plâng de condiţiile de 
muncă şi de trai din judeţul nostru, mulţi alegând să-
şi caute norocul în alte zone. Dumneavoastră, fiind şi 
părinte, v-aţi gândit vreodată la o astfel de variantă? 
De ce?
C.T.: Din câte știu, statistic vorbind, nivelul de trai 

este destul de ridicat la nivel de județ. Dar eu cred că 
acest nivel este unul artificial, valoarea fiind crescută 
de salariile mari din minerit şi din domeniul petrolier, 
din aceste motive cred că județul nostru este ocolit de 
investitori. Este adevărat, condițiile de muncă nu sunt 
ușoare în aceste domenii, dar nici condițiile de mun-
că din spitale sau din învățământ nu sunt cu mult mai 
ușoare şi nu se câștigă aceiași bani.
Rep.: Ce ar trebui schimbat, în acest sens?
C.T.: Dacă aş avea posibilitatea să iau o decizie cu 

privire la remunerațiile personalului bugetar, cei mai 
mulți bani i-aş da profesorilor. Ştiți că în Japonia pro-
fesorii sunt singurii care nu sunt obligați să se închine 
în faţa regelui? De ce oare? Pentru că ei sunt cei care 
au grijă de viitorul ţări.
O altă categorie care trebuie plătită corect sunt me-

dicii, care ne dau şansa la viață şi au grijă de sănăta-
tea noastră, fără de care chiar dacă am avea toţi banii 
din lume tot săraci am fi. Dar, revenind la întrebarea 
anterioară, nu m-am gândit niciodată să plec din țară. 
Eu lucrez de la vârsta de 16 ani; în liceu, după ore, 
lucram la o spălătorie auto. După liceu m-am angajat 
la o firmă din Craiova şi făceam Bucureștiul de două 
ori pe săptămână şi de atunci am lucrat fără întrerupere 
numai în sistemul privat, până acum doi ani când am 
venit la Drumuri.
Deci dacă vrei, se poate muncii şi la noi în țară.
Rep.: Care este crezul sau motto-ul după care vă ghi-

daţi?
C.T.: “Întrajutorarea este o virtute pe care orice om 

trebuie să o practice” !!!

sursa:gorjeanul.ro

Interviu
“Dacă n-ar fi proştii, deştepţii ar muri de foame”- Camil Petrescu 1894-1957
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Glogova- vatră de istorie, de cultură materială şi spirituală

1.000 DE LOCURI 
PE CARE TREBUIE SĂ LE VEZI ÎN GORJ

“O dată pe an, du-te undeva unde nu ai mai fost înainte”-Dalai Lama 

Din perspectivă creştină, biserica 
a fost, este şi va fi “un lăcaş de 
cult în care o comunitate creştină 
locală se adună să săvârşească 
public cultul divin, să refacă re-
laţia Omului cu Dumnezeu, ruptă 
prin păcatul strămoşilor Adam şi 
Eva”. În viaţa satului românesc, 
biserica a fost şi este un spaţiu 
sacru, de rugăciune, de întâlnire 
a omului cu Dumnezeu, de medi-
taţie. Întodeauna romanii au făcut 
din biserică simbolul credinţei în 
Dumnezeu, în toate momentele 
existenţei lor, la naştere, prin bo-
tez; la căsătorie, prin cununie re-
ligioasă; la moarte, prin slujba de 
înmormântare.
Lipsa unor documente istorice, 
care să grăiască depre bisericile 
satului Glogova înainte de vea-
cul al XVIII-lea, nu m-au făcut să 
cred că acestea nu au existat. De 
altfel istoricul Ion Al. Florescu în 
lucrarea “Valea Motrului” (p.25) 
presupune că la Glogova a fost 
o biserică tot atât de veche ca şi 
cula, o biserică de lemn, care a 
suferit numeroase transformări. 
Istoricul Radu Creteanu, în stu-
diul său “Biserica din Glogova”, 

apărut la Mitropolia Olteniei nr. 
6-7/1956, aminteşte de biseri-
ca-paraclis a boierilor Glogoveni 
care mai târziu a devenit biserica 
de mir (p.360).
Singurul document scris care 
vorbeşte despre ctitorii acestei 
sacre şi vechi biserici este Pisa-
nia Bisericii, scrisă în piatră cu 
litere chirilice şi aşezată deasu-
pra uşii, de la intrarea în pronaos: 
“Această sfântă şi dumnezeiască 
biserică unde să prăznuieşte Sfeti 
Nicolae iasti făcută de dumnealui 
Matei Consilieriu Glogoveanu şi 
jupâneasa Stanca fata Staicului 
Bengescu Consilieriu şi întâm-
plându-se de au muritu şi nepu-
tându-sa isprăvi şi ramaindu fiu 
dumnealui Ioniţă Glogoveanu biv 
velu slugări şi după ce s-au inalta-
tu şi s-au insuratu s-au indemnatu 
cu jupâneasa dumnealui Maria 
fata Radului Kretulescu velu clu-
ceru şi au isprăvit-o precum să şi 
vede şi s-au isprăvitu dinu dom-
niei Măriei Sale Constantin Voda 
Gehan leat 7272 (1764)”
Zidirea bisericii a început între 
anii 1730-1732 de către Matei 
Glogoveanu, unul dintre cei trei 

fii ai lui Constantin Glogoveani şi 
ai Ilincai, fiica vornicului Vintila. 
În 1732, Matei Glogoveanu de-
venise Consilier Imperial, având 
prestigiul şi banii necesari înce-
perii acestei ctitorii. Era căsători-
tă cu Stanca Bengescu, fiica bo-
gată şi deosebit de credincioasă a 
lui Staico Bengescu.
Biserica este situată pe aceeaşi 
terasă a râului Motru pe care se 
ridicase şi Casa-cula  a boierilor 
Glogoveni. Biserica se găseşte 
în nordul culei, la o distanţă de 
aproximativ 100m, având o curte 
în suprafaţa de 3000m2, la altitu-
dinea de 248m.
În ridicarea sfântului lăcaş, s-a 
folosit cărămidă rămasă de la eta-
jul Culei Glogovenilor, deci cula 
a fost anterioară bisericii.

(...)

Corelând datele istorice cu cele 
menţionate în literele de piatră, 
chirilice, ale Pisaniei, rezultă că 
biserica satului Glogova a fost 
terminată şi sfiintita în cea de-a 
doua domnie a lui Constantin Ra-
coviţa, adică în perioada 20 mar-

tie 1763- 7 februarie 1764.  Is-
toric, Biserica satului Glogova a 
fost ridicată în perioada fanariotă, 
mai precis în epoca Mavrocorda-
tilor (între 1716-1769).
Arhitectonic şi pictural, acest 
sacru monument religios şi isto-
ric stă sub semnul influenţei bi-
zantine, prezenta în numeroasele 
biserici ale Ţării Româneşti, din 
epocă. Planul arhitectural al bise-
ricii este de tip “navă”, deoarece 
această “casă a lui Dumnezeu” 
este “corabia mântuirii”. Biserica 
este compartimentată în: pridvor, 
pronaos, naos şi altar. Ea a fost 
zidită din cărămizile rămase de 
la ridicarea etajului Casei-cula a 
Glogovenilor. Cărămizile sunt le-
gate între ele prin mortar de var 
şi nisip.

(...)        
               Paraschiv Ilie

„Glogova
Vatră de istorie, de dăinuire şi credinţă”

Monografie
Editura Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Gorj, 2013
ISBN 978-973-7847-58-4

p.274-275

www . g a z e t a d em a i n e . r o
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“Învaţă regulile ca un profesionist, ca să le încalci ca un artist”- Pablo Picasso 1881-1973  

Pot să intru? – Sceneta echipei “Sons of Liberty” de la CNGC Motru

Membrii echipei “Sons of Liberty” au 
susținut în amfiteatrul de la Colegiul Na-
țional “George Coșbuc” Motru sceneta 
“Pot să intru?”, activitate desfășurată în 
cadrul proiectului EUROSCOLA. Cu 
această ocazie, principalul obiectiv al 
echipei “Sons of Liberty” a constat în di-
seminarea către un public cât mai nume-
ros și divers a mesajului central al pro-
iectului, bazat pe toleranță și respectarea 
demnității ca valori centrale în guverna-
rea unei societăți democratice.
Părinții, elevii și profesori prezenți au 

fost impresionați atât de mesajul pe care 
membrii echipei “Sons of Liberty” au re-
ușit să-l transmită, cât și de modul în care 
aceștia și-au pregătit rolurile, punând în 
evidență problemele pe care refugiații si-
rieni le întâmpină cu privire la integrarea 
în statele membre ale Uniunii Europene.

După luni de pregătire a scenetei, îm-
preună cu profesorii coordonatori Negrea 
Nicolae și Negrea Constantina, elevii de 
la Colegiul Național “George Coșbuc” 
Motru au reușit să redea în cadrul comu-
nității o înțelegere aprofundată cu privire 
la problematica integrării refugiaților. În 
urma acestei experiențe, membrii echi-
pei “Sons of Liberty” au diseminat în 
cadrul comunității principiile și valorile 
Uniunii Europene, contribuind astfel, la 
creșterea gradului de conștientizare și 
înțelegere a problemelor cu care se con-
frunta Uniunea Europeană.

Prin intermediul punerii în scenă a 
problematicii refugiaților, elevii de la 
CNGC Motru au reușit să-și dez-
volte capacitățile de sinteză și de 
coordonare, reușind să formeze o 
echipă unită, în cadrul căreia fie-
care a îndeplinit cu succes atribu-

țiile desemnate de coordonatorii 
proiectului.

“Am urmărit piesa cu foarte mare in-
teres. Din punctul de vedere al unui om 
care nu înțelege în totalitate problemele 
cu care se confruntă un refugiat, piesa 
a avut un impact benefic deoarece am 
reușit să văd dintr-o altă perspectivă si-
tuația refugiaților. Am reușit să văd prin 
ce greutăți trec și să înțeleg mai bine de 
ce aceștia au nevoie de ajutorul nostru. 
Piesa a fost emoționantă, interpretarea 
actorilor mi s-a părut foarte bună. Cos-
tumele, recuzita, montajul au ajutat la 
definirea unei imagini sugestive pentru 
mesajul pe care au vrut să-l transmită 
elevii.” 
(Anişoara Rotaru)

“Pentru mine această scenetă a avut un 
impact pozitiv în sensul că m-a sensibi-
lizat mai mult pentru a înțelege că, din-
colo de culoare, ţară, religie și cultură, 
refugiații sunt oameni care au aceleași 
simțăminte, nevoi de bază și trăiri pe 
care fiecare dintre noi le avem. În mod 
special apariția copiilor, care nu au nici 
o vină pentru greșelile părinților sau ale 
societății în care s-au născut, m-a mișcat 
profund. Deci au și ei dreptul la a li se 
oferi o șansă de integrare.” (Elena No-
vacovici)

 “Prin participarea la această activi-
tate pe post de coordonator am învățat 
să înteleg nevoile celor din jur . Mobi-
lizarea personajelor m-a impresionat în 
mod special iar sincronizarea îi facea să 
treacă de la un grup în dezintegrare la 
un colectiv unit , ce acționa ca un singur 
mecanism. Referitor la public pubilc, am 
remarcat o atitudine potrivită care m-a 

făcut să realizez că munca 
pe care actorii au depus-o 
pe scenă nu a fost de pri-
sos. Îmi doresc ca aceste 
experiențe să nu se termine 
prea curând și mulțumesc 
proiectului Euroscola pen-
tru abordarea în această 
manieră artistică a unei 
probleme atât de sensibile 
cum sunt valurile de refu-
giați și nu în ultimul rând 
, multumesc pentru că am 
putut lua parte la activi-
tate.” 
(Oana Chisă)

“A fost o scenetă cu o pu-
ternică încărcătură emoți-
onală și morală! Momen-
tul m-a mișcat emoțional 
prin dezvăluirea anumitor 
aspecte la care nu m-am 
gândit până acum. Am sim-
țit fiori cum îmi parcurg 
pielea când am văzut sce-
neta pentru că, deși eram 
conștient de faptul că este 
o reprezentare scenică, am 
fost parcă prezent la un act 
din viața reală. Am realizat 
că problema refugiaților 
este una de o importanță 
enormă. Și ei sunt oameni 
și avem datoria morală și 

creștină de a-i ajuta.” 
(Titus Novacovici)

“A fost o experiență in-
teresantă. Felul în care au 
muncit colegii mei pentru 
a realiza o scenetă emoțio-
nantă este ceva de admirat. 
Eu am avut un rol secun-
dar, fără replici, deci nu 
pot spune că am depus mult 
efort să rețin replicile, dar 
colegii mei care au avut ro-
luri principale au exersat 
mult pentru a obține rezul-
tatul final. Pot spune că a 
fost un exercițiu important 
pentru noi toți, deoarece 
toți am încercat să ne pu-
nem în pielea personajelor, 
să încercăm să înțelegem și 
să simțim ceea ce simte un 
refugiat. Este un exercițiu 
de imaginație benefic pen-
tru că atunci când te gân-
dești că ești abandonat în 
frig, fără haine, fără mân-
care și fără adăpost, chiar 
realizezi că acești oameni 
au nevoie de orice ajutor și 
îți dai seama că e o proble-
mă ce trebuie rezolvată.” 
(Bianca Rotaru)

www . g a z e t a d em a i n e . r o
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Adrian-Vladimir COSTEA
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250.000 lei din bugetul Gorjului, 
pentru mănăstiri şi biserici

Consiliul Judeţean 
(CJ) Gorj a repartizat 
mai multor unităţi de 
cult suma de 250.000 
de lei, prevăzută în bu-
getul propriu general 
al judeţului Gorj, pen-
tru anul 2016. Primesc 
bani de la CJ Mănăs-
tirea din Strâmba Jiu, 
din Turceni, pentru 
schimbarea învelitorii 
din tablă şi Biserica din 
Borăscu, pentru restau-
rare pictură. De aseme-
nea, va fi alocată suma 
de 90.000 de lei pentru 
construirea unei bise-
rici noi în Târgu Jiu, în 
cadrul Parohiei „Sfân-

tul Nifon“ şi 40.000 de 
lei pentru construirea 
unei aducţiuni de apă 
şi montare hidranţi la 
Mănăstirea Polovragi, 
precum şi lucrări de 
consolidare, refacere 
picturi, realizare îm-
prejmuiri la Bisericile 
din Stoiniţa, comuna 
Stoina, Coşteni, oraşul 
Tismana. Bani vor mai 
fi alocaţi Bisericii din 
Drăguţeşti, lăcaşului 
de cult din Curtişoara, 
oraşul Bumbeşti-Jiu, şi 
Bisericii din Celei, ora-
şul Tismana. La nivelul 
Unității Administrativ 
Teritoriale – județul 

Gorj s-au înregistrat 24 
de solicitări (dosare), 
depuse de către unită-
țile de cult de pe teri-
toriul județului Gorj, 
prin care se cere sprijin 
financiar pentru con-
struirea de noi biserici, 
consolidarea și resta-
urarea celor existente, 
conservarea picturilor 
murale etc.

Carmina Weber

www . g a z e t a d em a i n e . r o

“Viaţa nu se explică, ci se trăieşte”- Luigi Pirandello 1867-1936
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“Ai grijă de corpul tău, pentru că este singurul loc unde va trebui să trăieşti”- Jim Rohn 1930-2009

www . g a z e t a d em a i n e . r o

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 
se dotează cu noi rezerve

Consiliul Judeţean (CJ) 
Gorj şi-a propus moder-
nizarea mai multor sec-
ţii din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă din 
Târgu Jiu. În acest sens, 
consilierii judeţeni au 
aprobat, vineri, 30 sep-
tembrie 2016, o hotărâre 
privind indicatorii teh-
nico-economici pentru 
obiectivul de investiţie 
„Amenajare saloane de 
urgenţă la Spitalul Ju-
deţean Târgu Jiu, strada 
Progresului, numărul 
18“. Valoarea totală a 
obiectivului de investiție 
este de 745,418 mii lei 
(inclusiv TVA), dintre 
care valoare construcții 
și montaj 668,628 mii lei 
(inclusiv TVA).

Durata de realizare a 
investiției „Amenajare 
saloane de urgenţă la 
Spitalul Judeţean Târgu 
Jiu, strada Progresului, 
numărul 18“ este de trei 
luni. Structura organiza-
torică denumită saloa-

ne de urgență se află în 
componenţa secţiilor de 
la etajele I, II, III, IV şi 
V, iar urgenţă copii în 
spaţiul actualei locații, 
situată la parterul clădi-
rii. Zona în care este am-
plasată construcţia este 
destinată pentru curţi–
construcţii, funcţiune 
stabilită prin Planul Ur-
banistic General (PUG), 
ca zonă pentru unități 
spitalicești, fiind echipa-
tă cu toate utilitățile. Te-
renul nu necesită amena-
jări speciale în vederea 
funcţionării obiectivului 
propus. Clădirea în care 
urmează să se amenajeze 
și să se modernizeze sa-
loanele de urgență, aflate 
în componența secțiilor 
de la parter, etajele I, II, 
III, IV și V, este situată 
în Spitalul 700 din stra-
da Progresului, numărul 
18. „Este o construcție 
S+P+5 portantă, exe-
cutată pe diafragme și 
grinzi cu planșee de be-
ton, compartimentată, 

cu următoarele caracte-
ristici: Suprafaţa con-
struită (amprenta la sol) 
– 1.525 mp; Regim de 
înălţime – S+P+5E; Su-
prafaţa terenului aferent 
– 17.705 mp. Pe terenul 
mai sus menționat se 
află opt corpuri de clădi-
re, corpul asupra căruia 
se intervine fiind corpul 
de clădire C2. Funda-
țiile sunt continue din 
beton armat, structură 
în cadre de beton armat 
(stâlpi, grinzi, planșee). 
Elementele verticale de 
rezistenţă ale structu-
rii sunt diafragme din 
beton armat, în soluţie 
monolită, cu bulbi de ri-
gidizare“, potrivit docu-
mentaţiilor CJ Gorj. Prin 
realizarea obiectivului 
de investiție „Amenaja-
re saloane de urgenţă la 
Spitalul Judeţean Târgu 
Jiu, strada Progresului, 
numărul 18“ se urmă-
rește modernizarea mai 
multor secţii: la parter 
– modernizarea spațiului 

urgențe copii, Ur-
gențe Pediatrie și 
a grupului sanitar; 
secția neurologie 
etaj I – amenajarea 
a patru rezerve și 
două grupuri sani-
tare, prin compar-
timentarea a două 
saloane existente; 
modernizarea ce-
lor două grupuri 
sanitare din secție; 
secția ginecologie 
etaj I – amenajarea 
a patru rezerve și 
două grupuri sani-
tare, prin compar-
timentarea a două 
saloane existente; 
modernizarea ce-
lor două grupuri 

sanitare din secție; 
secția obstetrică 
etaj II – moder-
nizarea a două 
rezerve; moderni-
zarea grupurilor 
sanitare aferente 
rezervelor; secția 
cardiologie etaj 
III – moderniza-
rea a două rezer-
ve; modernizarea 
grupurilor sanitare 
aferente rezerve-
lor; secția endo-
crinologie etaj III 
– modernizarea 
celor două grupuri 
sanitare din secție; 
secția medicală I 
etaj IV – moderni-
zarea a două rezer-

ve; modernizarea 
grupurilor sanitare 
aferente rezerve-
lor; secția gastro-
enterologie etaj 
IV – amenajarea 
a două rezerve și a 
unui grup sanitar, 
prin compartimen-
tarea unui salon 
existent; secția 
pediatrie etaj V – 
amenajarea a două 
rezerve și a unui 
grup sanitar, prin 
compartimentarea 
unui salon exis-
tent.

Carmina Weber

Gorjul nu are probleme în privinţa 
vaccinurilor pentru copii

 Rreprezentanţii 
Direcţiei de Sănătate 
Publică Gorj fac pre-
cizarea că la nivelul 
acestui judeţ nu sunt 
probleme în privinţa 
vaccinurilor. Elena 

Piţian, purtătorul de 
cuvânt al instituţi-
ei, spune că şi dacă 
rămân copii nevac-
cinaţi, aceştia vor fi 
recuperaţi vaccinal 
în cel mai scurt timp.

Potrivit Ministe-
rului Sănătăţii, în 
primele opt luni ale 
acestui an, România 
a înregistrat 675 de 
cazuri confirmate de 

rujeolă în 23 de ju-
deţe, iar 3 copii au 
murit. Comparativ 
cu anul 2015, creşte-
rea este uriaşă: anul 
trecut au existat doar 
7 cazuri confirmate 
de rujeolă şi niciun 
deces, potrivit Mi-
nisterului Sănătăţii. 
Judeţul Gorj nu se 
regăseşte în lista ju-
deţelor cu cazuri de 
rujeolă, însă chiar şi 
aşa, mulţi părinţi îşi 
fac griji în privinţa 
sănătăţii copiilor lor. 
Reprezentanţii DSP 
Gorj confirmă că nu 
sunt probleme, în ju-
deţul nostru. „La noi 
nu sunt probleme în 

privinţa vaccinuri-
lor. Chiar dacă ne 
rămân copii nevac-
cinaţi, ei sunt recu-
paraţi vaccinal în 
cel mai scurt timp”, 
a confirmat, pentru 
presa locală, Elena 
Piţian, purtătorul de 
cuvânt al DSP Gorj.

La nivel naţional, 
la BCG, vaccinul 
contra formelor gra-
ve de tuberculoză, 
acoperirea vaccina-
lă este una relativ 
bună, pentru că acest 
vaccin se adminis-
trează imediat după 
naştere. Acoperirea 
vaccinală în cazul 

BCG este de peste 
90%.

În ceea ce priveşte 
DTP, o componentă 
ce previne difteria, 
tetanosul şi tusea 
convulsivă, aici ra-
portarea se face la 
minim 3-4 doze, iar 
acoperirea vaccinală 
este la 88% la nivel 
de ţară. Rata de aco-
perire vaccinală în 
cazul unor infecţii 
virale, rubeolă, ru-
jeolă şi oreion, este 
asemănătoare cu cea 
de la DTP, de 88%

Carmina Weber
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Sport

În octombrie România continuă seria de me-
ciuri pentru calificarea la Campionatul Mon-
dial din Rusia, cu două deplasări în Armenia și 
Kazahstan. Selecţionerul României Christoph 
Duam are în vedere un lot lărgit pentru cele 
două meciuri programate pe 8 octombrie, re-
spectiv 11 octombrie.
După prima etapă din grupa E disputată luna 

trecută România ocupă locul 5, asta după ce a 
făcut doar un egal acasă, cu Muntenegru (1-1). 
Danemarca ocupă prima poziţie după ce a re-
uşit să obţină o victorie modestă în faţa Arme-
niei. Polonia şi Kazahstan ocupă locurile doi 
şi trei după ce au terminat partida asemenea 

conaţionalilor, la egalitate Kazahstan - Polo-
nia 2-2 (Khizhnichenko 51, 58 / Kapustka 9, 
Lewandowski 35-pen.)
Duam s-a decis asupra celor 25 de jucători ce 

vor face deplasarea pentru partidele cu Arme-
nia (8 octombrie) și Kazahstan (11 octombrie) 
din preliminariile CM din 2018 din Rusia:
Portari: Ciprian Tătărușanu (Fiorentina), 

Costel Pantilimon (Watford), Silviu Lung 
(Astra);
Fundași: Cristian Săpunaru (Astra), Roma-

rio Benzar (FC Viitorul), Valerică Găman 
(Karabükspor), Cosmin Moți (Ludogorets), 
Dragoș Grigore (Al Sailiya), Alin Toșca (FC 

Steaua București), Steliano Filip (Dinamo), 
Gabriel Enache (FC Steaua București), Iasmin 
Latovlevici (Karabükspor);
Mijlocași: Eric Bicfalvi (Tom Tomsk), Ovi-

diu Hoban (Hapoel Be’er Sheva), Răzvan 
Marin (FC Viitorul), Nicolae Stanciu (An-
derlecht), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), 
Alexandru Chipciu (Anderlecht), Adrian Popa 
(FC Steaua București), Andrei Prepeliță (FC 
Rostov), Dorin Rotariu (Dinamo);

Alexandru Preda

L o t u l  R o m â n i e i  p e n t r u  m e c i u r i l e 
c u  A r m e n i a  ş i  K a z a h s t a n

“În 1969 m–am lăsat de femei şi alcool. Au fost cele mai grele 20 de minute din viaţa mea”- George Best 1946-2005
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Piaţa Noua, în incinta magazinului 39
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