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AFACERI IMOBILIARE PARATE, MARCA VICTOR PONTA ŞI ILIE SÂRBU
Dezvăluirile făcute de ziariştii de investigaţie semnalează că domnul Victor Ponta – toata viaţa sa funcţionar al statului – este beneficiarul unor afaceri, cel puţin ciudate, cu apartamente de lux. Şi nu numai el, ci şi socrul său, senatorul Ilie Sârbu.
Dacă dezvăluirile jurnalistice sunt reale, atunci ne aflăm în prezenţa următoarei situaţii: domnul Victor Ponta, prin intermediul
soţiei sale, Daciana Sârbu, a achiziţionat, în 2007, un prim apartament de lux, construit de grupul NIRO ’95 Impex, aparţinând omului de afaceri Nicolae Dumitru – proprietarul Dragonului Roşu – care este cea mai mare spălătorie de bani din România. Proprietarul
respectivului apartament ar fi fost un offshore din Panama, al domnului Dan Andronic. În anul 2012, Victor Ponta a mai achiziţionat
un nou apartament de lux, în aceeaşi zonă rezidenţială „Central Residential Park”. La rândul său, senatorul Ilie Sârbu, actualul şef
al Grupului parlamentar PSD al Camerei superioare, a cumpărat, în 2009, tot în „Central Residential Park”, un al treilea apartament
de lux.
Dacă informaţiile obţinute de ziariştii de investigaţii sunt reale, domnul Victor Ponta are obligaţia, de urgenţă, - altfel îl vom soma
în mod repetat – să explice, nu numai provenienţa banilor cu care au fost achiziţionate cele trei apartamente de lux, ci si legăturile
sale cu grupul NIRO, cu domnul Dan Andronic, precum şi cu Dumitru Creştin, Elena Udrea şi Dorin Cocoş care, conform dezvăluirilor de presă, sunt şi ei implicaţi fie în acţionariatul „Central Residential Park”, fie în offshorul din Panama.
SENATOR PNL
SORIN ROŞCA STĂNESCU
nea, că s-au desfăşurat activiVerdictul Ministerului Mediului:
tăţi de exploatare forestieră de
Inundaţiile din Gorj, consecinţa directă a defrişărilor către societăţi comerciale care

nu deţin autorizaţie de mediu
pentru această activitate. Este
vorba despre 10 societăţi de
pe raza Ocolului Silvic Polovragi care au exploatat o cantitate totală de 8.183 metri cubi,
4 societăţi pe raza Ocolului
Silvic Novaci cu o cantitate de
8.395 metri cubi şi 4 societăţi
aferente Ocolului Silvic Buila
unde s-au exploatat 9.334,9
metri cubi“, se arată în comunicatul ministerului.

După Gorj, controale în
toată ţara
La sfârşitul lunii iulie, o bună parte a judeţului Gorj a fost grav afectată de inundaţii. La
doar câteva zile după dezlănţuirea naturii, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi-a
trimis Corpul de Control la Gorj pentru verificări. Corpul de Control al ministrului Mediului
a descoperit mai multe nereguli în exploatarea
forestieră din judeţ. Cel puţin 26.000 de metri
cubi de lemn a fost exploatat de 18 firme, fără a
exista avize de mediu. Aşadar, inundaţiile sunt
consecinţa directă a defrişărilor, dar ministrul
Attila Korodi mai aşteaptă şi rezultatul altor
controale.
După dezastrul făcut de inundaţiile de la
sfârşitul lunii iulie, din judeţul Gorj ministrul
Mediului şi Schimbărilor Climatice, Attila
Korodi, a dispus Corpului de Control al Ministrului verificări amănunţite privind modul
de eliberare a autorizaţiilor de mediu pentru
exploatările forestiere şi pentru activitatea de
extracţie nisip şi pietriş din albia râului Gilort.
Astfel, reprezentanţii Corpului de Control au
făcut verificări la Direcţia Silvică Gorj (Ocolul
Silvic Polovragi şi Ocolul Silvic Novaci) şi la
ocoalele silvice private care administrează sau
asigură servicii silvice pentru suprafeţele de
pădure din zonele Novaci şi Polovragi (Obârşia Lotrului-Voineasa, Buila, Eparhial Gorj),
precum şi la Agenţia pentru Protecţia Mediu-

lui Gorj şi Comisariatul Judeţean Gorj al Gărzii Naţionale de Mediu. Membrii Corpului de
Control al Ministrului au verificat documente
emise de aceste instituţii în perioada 20112014, fiind constatate mai multe nereguli „Exploatări forestiere realizate în baza amenajamentului silvic aprobat, dar pentru care nu a
fost eliberat aviz de mediu. Această neregulă
a fost constatată la Ocolul Silvic Obârşia Lotrului – Voineasa, care administrează suprafaţa de pădure aflată în proprietatea Obştei de
moşneni Aninişeni – Radoşeni – Cărpinişeni;
Exploatări forestiere fără ca amenajamentele
silvice pentru suprafeţele de pădure respective
să fie aprobate şi fără să deţină aviz de mediu.
Această neregulă a fost constatată la Ocolul
Silvic Buila care administrează suprafaţa de
pădure în proprietatea Obştei Cerbul, Ocolul
Silvic Eparhial Gorj şi Ocolul Silvic Obârşia
Lotrului –Voineasa pentru suprafaţa de pădure
aflată în proprietatea Obştei Berceşti – Vlădoi;
-Exploatări forestiere pentru amenajamente
silvice care nu au fost aprobate şi pentru care
nu s-a finalizat procedura de emitere a avizului de mediu, documentaţiile fiind depuse
la autoritatea de mediu competentă. Această
neregulă a fost constatată la Ocolul Silvic Novaci şi Ocolul Silvic Buila pentru suprafaţa de
pădure aflată în proprietatea Obştei Analogul
Boieresc de la Posada; S-a constatat, de aseme-

Cu ocazia controalelor dispuse de ministrul Attila Korodi, Corpul de Control a verificat şi modul în care APM
Gorj a autorizat activitatea de
extragere a nisipului şi pietrişului din albia râului Gilort.
Astfel, controalele au evidenţiat faptul că în cazul tuturor
balastierelor autorizaţiile de
mediu au fost emise fără a fi
respectate prevederile legale,
şi anume: Documentaţiile depuse sunt incomplete; În fişele
de prezentare şi în autorizaţiile de mediu emise nu sunt specificate elementele esenţiale

ale activităţii desfăşurate, respectiv suprafaţa pe care este
permisă exploatarea, adâncimea de extracţie, distanţa
faţă de alte construcţii situate
în amonte şi aval de perimetru; Modul de exploatare şi
cantitatea anuală de agregate
minerale extrase. O situaţie
specială s-a constatat în cazul
a 3 balastiere amplasate în interiorul sitului Natura 2000
constituit de-a lungul râului
Gilort. În cazul acesta, APM
Gorj nu a parcurs procedura
de evaluare adecvată privind
efectele potenţiale ale activităţilor asupra ariei naturale
protejate.
Odată cu stabilirea acestor
concluzii, Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, se arată decis să demareze controale în
întreaga ţară: „după ce vom
finaliza controlul cu verificarea în teren şi după ce vom
avea rezultatele acestei analize, avem în vedere demararea
unei verificări la nivel naţional, pe specificul neregulilor
constatate”.

Carmina WEBER
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editorial

VICTOR PONTA SUB DUBLĂ COMANDĂ
Candidatul socialiştilor, Victor Ponta, dincolo
de competiţia electorală propriu-zisă, se confruntă cu trei impedimente majore. Care sapă
consistent la temelia credibilităţii sale. Este vorba de propriile greşeli care, în ultima vreme, sunt
în serie şi creează un fenomen de respingere a
candidatului. În al doilea rând, DNA-ul le aplică
lovituri nimicitoare unora dintre fruntaşii partidului şi, în fine, în al treilea rând, intervine în
forţă Traian Băsescu, reducându-i şi mai mult
şansele lui Ponta. Toate aceste linii de forţă, care
converg în mod nefericit pentru candidatul socialiştilor, puteau fi evitate. Dar nu au fost.
Declinul credibilităţii lui Ponta în calitatea sa
de premier este din ce în ce mai accentuat. Românii descoperă pe zi ce trece că, rând pe rând,
dincolo de câteva reparaţii modeste, marile promisiuni lansate de Guvern au rămas neonorate.
Multe dintre ele au fost, la timpul lor, simple
lovituri de imagine. Şi, fireşte, cel mai grav fenomen, care într-un fel este rezultatul şi sinteza
tuturor bâlbâielilor Executivului, este recesiunea
tehnică în care a intrat România şi care, în foarte scurt timp, va fi din nou confirmată statistic.
Din păcate. În plus, Guvernul pare neputincios
la capitolul elaborării din timp a Legii bugetului
pe 2015. Dincolo de rezultatele negative pe care,
sub guvernarea Ponta, le înregistrează în plan
economic, extrem de spectaculoase sunt şi efectele negative ale unor iniţiative legislative promovate de Guvern în scop electoral. Cum este,
de pildă, ordonanţa 45, care are drept scop promovarea turismului electoral şi a fraudării alegerilor prin votul multiplu, pe care probabil Curtea
Constituţională a României o va anatemiza. Sau
ultima ordonanţă, numărul 55, care deja îşi produce efectele, elaborată în scopul racolării, prin
promisiuni şi şantaj, a aleşilor locali. Indiferent
ce va face Avocatul Poporului, domnul Victor
Ciorbea, această ordonanţă, elaborată în scopul

de a promova interesele electorale ale PSD, are
şi numeroase efecte perverse. Care sensibilizează opinia publică şi îi pot determina pe cetăţeni,
mai ales pe cei astăzi nehotărâţi, să meargă la
vot, pentru a-l dezavua pe Victor Ponta.
Din totalul celor 42 de preşedinţi de Consilii
Judeţene, 26 sunt fie condamnaţi, fie supuşi unor
procese în urma rechizitoriilor DNA, fie se află
sub anchetă. Cei mai mulţi sunt reprezentanţi ai
PSD. Există şi câteva sute de dosare, în diverse
stadii, îndreptate împotriva aleşilor locali şi, din
nou, cei mai mulţi aparţin PSD. Din cele 4.000
de cauze aflate pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, din nou, cele mai multe îi vizează pe
demnitarii centrali sau locali ai PSD. Şi în fine,
la sfârşitul acestei luni probabil, vom asista la un
fenomen nemaiîntâlnit în istoria României şi, în
orice caz, unic în Uniunea Europeană. Aproape
20 de înalţi demnitari, cei mai mulţi miniştri sau
foşti miniştri, marea lor majoritate aparţinând
PSD, precum şi mai mulţi oameni de afaceri care
fac parte din clientela politică a acestui partid vor
fi supuşi, în bloc, unor anchete în care este vorba
de fraude de miliarde de euro, în dosarul Microsoft-EADS.
Şi în fine, ca un reflex al tentativei de suspendare a sa, preşedintele Traian Băsescu a anunţat,
cu subiect şi predicat, că va face ceea ce, nu cu
multă vreme în urmă, doar a sugerat că va face.
Este vorba de dezvăluiri grave privind dubla
identitate a unor importanţi jucători politici, evident tot din PSD. Asupra acestei ameninţări voi
insista în cele ce urmează.
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referindu-se la Ponta, că este inadmisibil ca un candidat prezidenţial să se afle sub dublă comandă. Sub comanda partidului
său, dar şi sub comanda unuia dintre serviciile secrete. Dată
fiind vârsta lui Victor Ponta, nu se pune problema apartenenţei
acestuia la vreuna dintre structurile fostei Securităţi. Iar dacă
Victor Ponta face parte dintr-o structură a noii Securităţii, a
vreunui serviciu secret, atunci, cel puţin în aparenţă, domnul
Traian Băsescu se luptă cu morile de vânt. În ce fel ar putea fi
discreditat Victor Ponta dacă, să spunem, el ar fi fost racolat
de Serviciul de Informaţi Externe cu mai mulţi ani în urmă,
a fost instruit în mod corespunzător, încadrat într-o diviziune
specială şi a primit şi a îndeplinit unele misiuni care, evident,
nu puteau leza libertatea sau demnitatea cetăţenilor români?
Se vor grăbi mulţi să spună că domnul Ponta este un patriot,
la fel cum cei mai mulţi cetăţeni ai Federaţiei Ruse consideră
că Vladimir Putin şi-a servit cu cinste ţara în calitate de spion
KGB la Berlin. De ce ar pierde, în aceste condiţii, voturi Victor
Ponta? Şi nu cumva însuşi preşedintele va cădea în propria sa
cursă, având în vedere faptul că tocmai se pregăteşte să divulge
secrete de stat?
Să încerc să răspund la cele doua întrebări. Evident, depinde ce fel de misiuni a îndeplinit domnul Victor Ponta. Dacă,
să zicem, în timp ce făcea practică la Uniunea Europeană, l-a
spionat pe procurorul şef Carla del Ponte şi a dat rapoarte despre activitatea acesteia, nu am nici cea mai mică îndoială că
efectul unei asemenea dezvăluiri asupra partenerilor noştri externi este bulversant. Iar reacţiile nu vor întârzia să apară. Dar
de ce l-ar sensibiliza un asemenea lucru pe votantul român?
Din simplul motiv că, aflat într-o asemenea ipostază, domnul
Victor Ponta a încălcat legea atunci când a devenit politician, a
ocupat o serie de funcţii în partid şi în stat, declarând sub semnătură că nu a făcut şi nu face parte din niciun serviciu secret.
O asemenea încălcare a legii este o faptă penală. E adevărat
că şi dacă s-ar fi deconspirat, tot faptă penală se chemă că e.
Aşa că, personal, într-o asemenea situaţie, pentru a se proteja
şi a proteja şi serviciul secret din care face parte, ar trebui să
se abţină să intre în politică. Dubla comandă este nu numai
imorală, ci şi ilegală. Prin urmare, preşedintele Traian Băsescu
îl poate împinge pe Victor Ponta către un dosar penal. Şi pentru
că el însuşi să nu fie acuzat că a deconspirat un agent al unui
serviciu secret, va apela, aşa cum a spus, la justiţie. Iar justiţia
va trebui să se pronunţe. Dacă Ponta a fost sau nu a fost. Dacă
Ponta este sau nu este. În felul acesta, Traian Băsescu loveşte,
spălându-se în acelaşi timp pe mâini. Într-un fel nu pot scăpa
de senzaţia că preşedintele se aruncă în hău, ţinându-l într-o
îmbrăţişare strânsă pe Victor Ponta.

Cu multă vreme în urmă şi înainte ca domnul
preşedinte Traian Băsescu să fi suflat vreo vorbă în acest sens, eu am dezvoltat insistent tema
Cam la aşa ceva mă gândeam eu când afirmam, şi afirm în
dublei identităţi a domnului Victor Ponta. Căci,
în primul rând, despre el este vorba. Şi despre continuare, că nu cred că domnul Victor Ponta va mai candida
apropiaţi ai domniei sale. Unii chiar foarte apro- la aceste alegeri prezidenţiale.
SORIN ROŞCA STĂNESCU
piaţi. Preşedintele, utilizând ceea ce ştie, afirmă,

Fabrica realizată în proporţie de 100% pe hârtie de Ciurel
este o fabrică de brichete din cărbune ce ar urma să aibă
pusă piatra de temelie (să sperăm că nu doar din pix) undeva în zona Motru. Doar că directorul general al CEO nu este
primul care promite acest lucru… nu este nici primul, nici
ultimul care promite noi locuri de muncă pentru motreni.
Tot pe hârtie, fabrica care ar urma să fie ridicată din două
mutări şi câteva mişcări, adică până la sfârşitul acestui an va
avea în jur de 100 de angajaţi.

Ciurel „ridică” fabrici din pix, la Motru

Nu în cele din urmă, trecând peste cheltuieli neprevăzute,
problemele infrastructurii şi potenţialele contracte încheiate, Laurenţiu Ciurel nu are certitudinea, dar are speranţa în
CEL DE SUS, „în sfânta foaie şi sfântul pix” că la finele
acestui an va tăia panglica tricoloră. Eu sper să nu fie tăiată
cu pixul pe hârtie. Sper ca în mai puţin de un an o sută de
motreni să aibă noi locuri de muncă! Sper ca ,,Ciurel&Co.”
să se ţină de promisiune, iar fabrica de brichete să devină
realitate.

Aşa cum la centru Dan Şova „ridica” tronsoane-ntregi de autostrăzi, din pix, pentru ca
Noi încă sperăm! Să vedem dacă alţii, în continuare, încă
noi să ne plimbăm cu degetu’ pe hârtie, aşa şi la nivel local, managerul privat al Complexu- mai promit şi promit şi iar promit…
lui Energetic Oltenia are gata, ce să vezi, făcută negru pe alb, tot pe hârtie, o fabrică.
Alexandru PREDA
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DGA „AJUTĂ” CU DOSARE PENALE POLIŢIŞTII DIN MOTRU
tivii nu sunt încadraţi în Ministerul Afacerilor Interne, ci o parte din ei, sunt poate
doar „încadraţi” de oamenii legii pentru că unii i-au vrut ceea ce nu sunt, interlopi.
Fiecare are propria poveste de viaţă prin intermediul căreia a reuşit sau a decăzut!
Poveste lunii august este că o parte din sportivii motreni au fost chemaţi la DGA
Gorj să „divulge”secretele poliţiştilor.
„Este adevărat că am fost citat să mă prezint la DGA Gorj, dar nu i-am putut
ajuta pe acei comisari pentru că nu ştiam nimic despre poliţiştii despre care am
fost întrebat. Eu nu cunosc cine m-a dat pe listă acolo şi care a fost motivul. Personal eu am altă treabă. Mă antrenez, îmi văd de treaba mea şi am >>sub aripă<<
şi câţiva juniori de care mă ocup şi doresc să fac performanţă cu ei… Îmi doresc
din tot sufletul ca şi ei, să treacă, cel puţin, pe unde am trecut şi eu în drumul spre
Pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia Naţională Anticoglorie,”
a precizat unul dintre sportivii chemaţi „la declaraţii” de procurorii DGA.
rupţie se precizează că „Serviciul Judeţean Anticorupţie Gorj desfăşoară activităţi
de cercetare penală în lucrări penale, delegări ale unităţilor de Parchet şi Direcţiei
Oare poliţiştii au motive să „stea cu frica-n oase”?
Naţionale Anticorupţie, conform competenţelor conferite de lege, precum şi actiMotru este oraşul povestit în ultimul an mai mult decât capitalele regionale. Are
vităţi de primire a reclamaţiilor/petiţiilor cetăţenilor referitoare la acte sau fapte
rang de vedetă, iar „unii îl umflă” de pare metropolă în toate domeniile infracţionale.
de corupţie săvârşite de personalul MAI”.
Pare un fel de cartel al drogurilor şi crimei, un bordel „gonflabil”, „un careu de direcSe zvoneşte că mai mulţi angajaţi ai acestui serviciu au bătătorit poteca până la Mo- tori şi sindicalişti îmbuibaţi”. Şi asta dintr-un singur motiv, poliţiştii îşi fac datoria şi
tru şi i-au „ajutat” cu dosare penale pe poliţiştii din localitate, care au „călcat pe bec” scot la suprafaţă „mizeria din galeria urbană”, mai mult decât în alte oraşe. Iar pe unii
sau poate au „interpretat” legea „după folclorul propriu”. Alte voci întorc povestea şi în loc să-i bucure, aruncă cu ea spre noi, poate-poate din dorinţa de a ajunge şi ei „la
zvonesc că totul este „cusut cu aţă” şi nu sunt decât „dosare comandate”, ca să le-arate suprafaţă”.
La Motru se poate întâmpla orice. Se poate întâmpla ca zvonurile cu poliţiştii care
„pisica” unora şi degetul altora. Se aud tot felul de murmure de patroni, de interlopi,
au
„călcat pe bec” să fie „îndosariate în instanţe penale” sau doar voci unde poliţiştii
de sportivi, de poliţişti, de pieţari… şi nu numai. Mulţi se laudă că „s-au dat martori”
„îşi
arată, unii altora pisica”.
la D.G.A., alţii „se dau fete mari” şi jură că nu au călcat în camera 37 din Prefectura
Dacă
poliţiştii DGA au dreptate sau poliţiştii din Motru nu au motive să „stea cu
Gorj.
frica-n oase”, vom ştii după finalizarea anchetelor. Până atunci, să-i lăsăm să-şi facă
Sportivii, la Serviciul Judeţean Anticorpuţie Gorj
În Motru îşi desfăşoară activitatea mai multe cluburi sportive la care activează sau treaba… şi pe unii… şi pe alţii.
au activat sportivi cu performanţe recunoscute la nivel naţional şi internaţional. SporAlexandru PREDA

Poezia ca supra – vieţuire
Urmând simbolismul degajat de traiectoria circulară a imaginii
șarpelui Uroboros, poezia lui Romulus Iulian Olariu progresează
și ea circular, revenind continuu în punctul de geneză și semnalând, cu fiecare volum, intenția autorului de a sublinia mereu
teme, formule, imagini, structuri, evitându-se însă pericolul stereotipiilor, al cărărilor bătute sau al locurilor comune, căci avem
de a face cu un univers poetic clar definit, matur, original, lucid
asumat, expresie a unor convingeri ce își au sursa în experiențe
culturale și creatoare îndelungate.
Cel din urmă volum de versuri, „Supra-viețuiri”, apărut la editura MJM Craiova, în 2014, invită,mai mult decât precedentele,
la un mod de înțelegere a poeziei ca act sacru, revelator, inițiatic,
revitalizând prin verb (poetul însuși îndemnând a la „rechercheinitiatique de la parole perdue”)lumea pre-apocaliptică, lumea
somnolând inconștient în viețuire, în ”viața moartă”, și producând
resacralizarea universului prin întoarcerea la structurile arhetipale și la miturile fondatoare ale omenirii. Pentru poet, sacrul nu
estemysteriumtremendum, ci, ca la Eliade, echivalent al realității,
o modalitate de a fi în lume, într-o deplină conștiință a anistoriei,
a arhaicității, a primordialității existențiale, a continuității. Poezia este supra-viețuire, ”stare de fire supra-firească”, hierofanie,
marcând nu doar o ruptură în spațiul omogenizat rațional al realității concrete, ci constituind revelația unei realități absolute, ivite
după metanoia produsă în amiaza vieții. Ne aflăm așadar acum la

o vârstă, poetică desigur, care asumă prefacerea, transformarea,
taina pocăinței, sacramentul reconcilierii, cunoașterea aposteriori, pipăind discret, cu intuiții fine, luciditatea ultimă, sacră ,
„trezvia” în trăirea fără limitele istoriei, stare clamată în repetate rugi și invocații. Ciclicitatea este de altfel relevată chiar prin
poemul care deschide cartea, Re-scriitorul, poem care încheie
un volum anterior, căci drumul poetului călător, rătăcitor asemenea eternului Ahasverus, în trecerea sa prin existențe,”sculptând
în orb/calea”, este fără oprire. Călătoria este dificilă, însumând
beatitudini, extaze, tristeți și însingurări, contemplări încremenite, înfrigurări divine, asalturi ale necunoscutului, transfigurări ale
cunoscutului, yin și yang, animus și anima, fire și nefire, morți și
învieri: „Din manvatara în manvatara,/ din kalpa în/ kalpa,/ din
yuga în yuga, și-a tocit/ El toiagul și/ talpa…”
Toate reperele imaginarului poetic sunt filtrate prin străvechi
viziuni arhetipale și fixate în structuri simbolice perene. Există
mai întâi de toate un arhetip al poeziei. Actul poetic, ritualic, solicitând ridicarea lectorului la sensurile ocultate ale înțelepciunii,
magiei, alchimiei, redevinepoesis, în sensul definit în Banchetul
lui Platon, ca „toată pricina ce stârnește un lucru să treacă de la
starea de neființă la aceea de existență”, dar și în sensul psihanalitic consacrat de Jung, vorbind deci despre un fond de imagini
străvechi, conservat în simboluri ale întregii umanități, despre
posibilități existente în stare latentă,actualizate mereu în expresii
artistice și în stări onirice. Poezia are ca nucleu-sediu-izvor al
imaginarului starea hipnagogică, transa autoindusă, extazul mistic, conștiința modificată în semi-visare, „lenea activă”, dobândirea accesului la conștiința arhaică, la sediul sufletului, la vederea
cu al treilea ochi și la ”gândirea pe dos”. Odată dobândită starea,
lumea se construiește, este fabricată, în puritatea ei elementară,
prin sinteza elementelor, în athanorul minții și al sufletului. Ritualul, oficiat de poetul hierofant și mag, include un bogat rețetar
simbolic, cuprinzând elixirul nemuririi, cinabrul, vinul de gheață,
mandragora, mătrăguna, aurul și laurul și alte amestecuri savante,
dătătoare de ”beție divină”. Starea de grație, transfigurarea, supra
– viețuirea solicită și un altfel de limbaj, supra-firesc, trecând,
în drumul spre enigmatica langueangelique, prin incantații magice, rugăciuni intense, confesiuni cu caracter penitențial, ritmuri
adânci de doină dureroasă și melancolică, lamentații, invocații,
descântece, sonorități dramatice sau fine broderii acustice orientale.
Arhetipul poetului generează de asemenea variațiuni pe temă,
tot atâtea câte existențe și câte ipostaze umane creatoare dezvoltă,
căci „poetul devine cu adevărat creator/abia atunci când activează/ inconștient imaginile/ arhetipale/ situat fiind el chiar în centrul unei/mandale”. Din centrul mandalei, călătoriile-întrupări se
produc în simultaneitate, ca fațete posibile ale unității om-spațiutimp, poetul devenind glorios rapsod antic purtând laurii răsplatei,
tăcut olar dac migălind spirale în lut, „preot de sanctuar/ la Sarmisegetuza”, Orfeu îndurerat, rege păzitor al sfântului Graal, morar
la moara timpului, călător prin deșert, lansând cele patru săgeți în

timp și în
cer, inițiat hindus,
desenând
cele patru porți
ale mandalei,
alchimist
hermetic,
proiectând cele
p a t r u
stagii ale
încarnării
spiritului
în Marea
operă:
descompunerea/
noaptea/
umbra,
divizarea și unirea contrariilor, găsirea înțelepciunii arhetipale și
uniunea sub semnul soarelui sau în arhetipul sinelui.
Cu bogate surse livrești, poezia lui R.I.O. pare că solicită un
lector avizat, implicat, inițiat. Este aceasta o cale a lecturii, dar
pentru aducerile-aminte nu este nevoie să se colinde biblioteci.
Poezia este o „poveste cu tâlc”, iar miturile și poveștile cuprind
imagini primordiale conștientizate ca experiențe universale. În
amintirea fiecăruia se vor fi aflând livada și pomul și „coroana
mărului domnesc”atinsă cu creștetul, și „scara străveche” și ”nemaipomenit de luminoasă”. Și „obârșia de lacrimi a lumii”.
Poet cu blazon, construit din „afrontare și semne”, fidel devizei „horas non numeronisiserenas”, din stirpea celor „ignorați în
lumea de ignoranți”, R.I.O. readuce în lumea „numismaților” de
acum, care „nu mai au nici un haz”, noblețea. Nici unei ipostaze
umane prezente în poezie, niciunui chip, nici unei perspective,
nici unei reprezentări nu-i lipsește noblețea. Supra-viețuirea este
aristocrația spiritului, care conduce la observarea lumii în puritatea și serenitatea ei. Un refuz al contururilor ferme și al deriziunii, o pudoare a devoalării concretului îmbracă universul evocat
în lumini diafane, în miresme rare, în văluri străvezii ce permit
doar „întrezăriri”. Mișcările au lentoare, gesturile încremenesc
mirate de Marea Faptă la care participă. Poezia-alchimie devine
protoexpresia mirării omului în fața complexității universului,
devine invitație la reiterarea actului demiurgic prin reînvățarea
„artei iubirii”. Supra-viețuirea este poezia ca alchimie a sufletului
și este respect pentru viață: „Să ne trăim viața cu multă blândețe,/
altminteri, timpul trece prea repede/ pe lângă fiecare dintre noi și
ne/ ștergem de pe fața lumii cum/ apa de pe frunzele de / lotus”.

Rodica PĂUNA
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Exclusiv
În Gorj, județul lui Ponta, începe lupta!

Primarul Dorin Hanu se vrea deputat!
În ultimul timp, conform unor surse din
interiorul PSD, primarul Municipiului Motru, județul Gorj, Dorin Hanu se gândește și
chiar lucrează pentru a primi un loc eligibil
la alegerile parlamentare din 2016, pe un
colegiu de deputat.

Primarul Hanu este la al doilea mandat de
primar al municipiului Motru și în ultimul
timp a început o mini-campanie de lobby
printre membrii PSD de la București și nu
numai.
Hanu are susținerea lui Călinoiu și
Cârciumaru!
La nivelul județului se pare că ar avea susținerea șefului Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu și a primarului municipiului Târgu-Jiu,
Florin Cârciumaru.
De reținut faptul că Ion Călinoiu este președinte coordonator al Departamentului Relația
cu Aleșii Locali, din cadrul Consiliului Național PSD, la care participă atât Hanu cât și
Cârciumaru. La nivel central se vorbește de o
înlocuire a celor care conduc județul o dată cu
alegerile din 2016.Ei sunt păstrați, deocamdată, pentru a-l ajuta pe Victor Ponta să devină
Președintele României, știindu-se că cei trei
Călinoiu, Cârciumaru și Hanu l-au ajutat sa fie
deputat, să devină președinte PSD și vor face
orice pentru a câștiga președinția României.
Pentru acest ajutor vor primi locuri eligibile și
liniștite pentru alegerile parlamentare din 2016.

Dorin Hanu în locul Cameliei Khraibani! pe unii i-a exclus iar pe alții i-a îndepărtat, pentru a

Călinoiu se va bate, probabil, cu Dian Popescu la
Senat, având și ambiții personale; Cârciumaru va
avea asigurat colegiul de deputat lăsat liber de
Ponta, în eventualitatea câștigării alegerilor prezidențiale, iar Hanu în locul actualei deputate Camelia Khraibani.
În ultimul timp a apărut o răceală între actuala
deputată Khraibani și primarul din Motru.Hanu a
uitat, sau nu, să o invite pe deputata Khraibani la
unele evenimente pe care le-a organizat în municipiul Motru iar în declarațiile pe care le-a făcut în
ultimul timp nu a prea zis nimic de doamna deputat.
Mai mult, se știe că are și unele relații privilegiate
cu presa locală din Gorj, intervenind chiar pentru
îndepărtarea unor jurnaliști care-l criticau, și care în
ultimul timp au cam atacat-o pe Khraibani.
Oricum cei doi nu sunt buni comunicatori, știindu-se că discursurile lui Hanu au fost și sunt făcute de alții iar cât o privește pe deputata Khraibani
aceasta nici măcar nu are sau nu a găsit pe cineva
care să o ajute în această zonă.
Se pare că deputata Khraibani nu are nici măcar
susținerea de la OFSD(Organizația Femeilor Social
Democrate) a cărei președintă, Rovana Plumb este
în relații bune cu Dorin Hanu.
Ghinionul, dacă se poate spune așa, pentru doamna deputat Khraibani este că a obținut un mandat
pe colegiul de deputat din zona Motru, loc pe care-l
țintește exclusiv primarul Hanu și unde actualul primar mai are susținere și din partea minerilor, care
au mai rămas.
Hanu a făcut curățenie și la nivelul organizației PSD
Motru, în sensul de a elimina potențialii adversari,

putea fi sigur de susținere.
Dacă Ponta ajunge Președintele României, având
mari șanse, el va lăsa conducerea județului la mâna
celor trei bărbați Călinoiu, Cârciumaru și Hanu.
Fiecare joacă pentru a-și asigura liniștea pentru cel
puțin patru ani. E un joc dur, cu o strategie și o luptă
care-pe-care, la finalul căreia poate să fie un singur
câștigător sau pot câștiga ambii combatanți.
Khraibani trebuie să negocieze din timp în așa
fel să aibă asigurat un alt loc călduț ori va fi eliminată din orice aranjament politic. Mai poate veni
cu ceva incredibil, de genul atragerii unor investitori pe care să-i aducă în Gorj sau în zona Motru
și care să ducă la crearea de noi locuri de muncă.
Aceste acțiuni trebuie coordonate în strânsă legătură cu o campanile în presa locală pentru a fi prezentate opiniei publice ca pe o realizare personală.
În ceea ce-l privește pe Dorin Hanu, am observat că este promovat la nivelul presei locale și vine
cu promisiuni de atragere de investitori în Motru.
Mai are nevoie de oameni care să-l ajute în ceea
înseamnă strategiile politice de la centru, să-l facă
cunoscut PSD-ului de la București sau să-i readucă lângă el pe cei pe care i-a îndepărtat.
Eu vă spun în încheiere că:
„Poți să ai și eșecuri! Poți să ai și succesuri!” citat
din Elena, fostă Băsescu.
Articol in colaborare cu www.ecopolitic.ro
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Conferința de business
a anului în România
Lupul de pe Wall
Street
povestește
românilor despre
succesul său

A străbătut întreaga lume și a susținut conferințe
care au ridicat sălile în picioare. A smuls ropote de aplauze și a motivat zeci de mii de oameni să reușească în
afaceri. JORDAN BELFORT, cunoscut de toată lumea
drept “Lupul de pe Wall Street”, se va afla în premieră în România la invitația Extreme Training, în data de
18 noiembrie, la Rin Grand Hotel din București, pentru
a le dezvălui românilor cheia succesului său în afaceri,
în cadrul celei mai așteptate conferințe de business din
România.

Robert Filip este un prosper
om de afaceri gorjean, ex-ziarist, cel mai tânăr consilier
judeţean şi de ceva vreme,
proaspăt vice-preşedintele Consiliului Judeţean
Gorj.
Fiul primarului liberal din
Rovinari a înţeles, încă de
la vârsta majoratului, ce înseamnă să fii businessman.
Lansându-se în afaceri, tânărul antreprenor a reuşit să
strângă în decursul a nici un
deceniu o avere fabuloasă.
La doar 26 de ani, în 2012
devine Consilier Judeţean
din postura de vice-preşedinte al Partidului Poporului
Dan Diaconescu filiala Gorj.
S-a luptat, cel mai probabil,
tot din vorbe, asemenea lui
Dan Diaconescu cu ,,ciocoii” PSD-işti din „fieful” lui
Victor Ponta de la Gorj. „S-a
luptat” aproape doi ani de
zile după care a dat-o la pace
cu aceştia pentru a fi „uns”
şi a împărţi fotoliul de vice
al CJ alături de Ciprian Florescu, celălalt vice, dar de
culoare roşie.
În prealabil însă, Robert
Dorin Filip sau organizaţia
din care face parte nu a bătut
palma cu „ciocoii” PSD-işti.
Cu circa două săptămâni inainte de numirea sa ca vice
al CJ, PPDD Gorj alesese un
alt traseu formând o „alianţă” cu PNL şi PDL pentru o
nouă majoritate, bazată pe
18 voturi (20 de voturi acum
cu alianţa formată din PSD şi

PPDD). S-a lăsat cu scandal
monstru atunci, preşedintele
CJ, Ion Călinoiu, ,,roşu” de
mânie a apostrofat în stânga şi dreapta. La vremea
respectivă un alt membru
PPDD a fost ales vicepreședinte al CJ Gorj, ședința fiind considerată însă nelegală
de către secretarul instituției.
În urma acelei şedinţe conducerea PPDD Gorj a fost
dizolvată, iar preşedinta organizaţiei judeţene, Niculina
Mocioi a demisionat alegând
un alt drum ca independentă.
„Hai sa vorbim despre
bani, cum se fac ei, cât
de greu se fac si cine-i
face”
Să revenim la Robert
Dorin Filip şi la ascensiunea sa fulminantă în
afaceri. Deţine 28.322
de mp de fâneţe în Târgu-Jiu şi alţi 9.233 de
mp de păşune în comuna Dăneşti. În 2006 şi
2007 a cumpărat în Rovinari două apartamente
cu o suprafaţă totală de
84,73 mp. Tot în Rovinari a mai achiziţionat
în 2008 un spaţiu de
10,60 mp într-un imobil. În acelaşi an 2008
acesta a mai achiziţionat
100,93 mp de spaţii comerciale în oraşul păstorit de tatăl său, Dorin
Filip. Averea sa nu se
opreşte însă aici. Potrivit celor de la Gorjexclusiv, Filip Dorin mai

deţine bijuterii şi ceasuri în valoare totală de
49.000 de euro. Totodată este acţionar la două
societăţi, la SC Solariatumb SRL şi la SC Tele
3 Media SRL, la fiecare
dintre cele două societăţi deţinând câte 45%
din titluri. Acesta mai
are şi un credit contractat la BRD, dar potrivit
declaraţiei sale de avere, nu se ştie când a fost
contractat sau când va fi
scandent. Mai obţine remuneraţie şi din închirierea spaţilor comerciale
pe care le deţine, dar şi
din postura de angajat la
una din firmele familiei.
În linii mari aceasta este
avere businessman-ului votat vineri vice-preşedinte al
Consiliului Judeţean Gorj.
Robert Filip nu este „ciocoi”,
pentru că altfel nu s-ar afla
în PPDD. Robert Filip este
un om de afaceri „de curte
nouă”, un „liberalist” pentru
că a pornit de jos în afaceri şi
a ajuns „bazat”. Robert Filip
şi PPDD-ul sunt cei care „le
dădeau palme” „ciocoilor”
(fie şi din vorbe) pentru ca
azi să bată palma cu ei.
Asta-i România!
Hai, să continuăm
distracţia!

Alexandru PREDA

Povestea sa de succes – admirată de unii și blamată
de alții – a fost expusă de regizorul american Martin
Scorsese într-un film de excepție, cu 5 nominalizări la
Oscar, o nominalizare și un premiu la Globul de Aur și
alte 4 nominalizări la Premiile BAFTA. Bazat pe romanul autobiografic al lui Jordan Belfort, filmul “Lupul de
pe Wall Street” spune povestea unui broker care a trăit
visul american până când acesta s-a transformat în coşmar. A pornit de jos și a cunoscut o ascensiune amețitoare, însă lăcomia, succesul în exces și puterea pe care
a dobândit-o, l-au transformat dintr-un broker cinstit,
într-un infractor implicat în scandaluri de corupție și
înșelăciune. Personajul, interpretat de celebrul actor
Leonardo DiCaprio, ajunsese la începutul anilor 1990 să
câștige un milion de dolari pe săptămână, printr-o firmă
de brokeraj, Stratton Oakmont, care vindea oamenilor
acțiuni nelistate pe piața bursieră. Firma sa a angajat
peste 1000 de agenți de bursă și a avut creșteri de peste
1,5 miliarde de dolari, dar a atras repede atenția autorităților americane pentru numeroasele derapaje. Acesta
a fost condamnat la 22 de luni de închisoare cu executare pentru infracțiuni de fraude legate de manipularea
pieței de valori.
Luând lecții valoroase din greșelile pe care le-a făcut și
din prețul plătit pentru ele, Jordan a reieșit în prim-plan
ca un om puternic din spatele unui extraordinar business
de succes cunoscut la nivel mondial. Astăzi, programul
său, Straight Line Persuasion, îi permite să pregătească
orice companie sau individ, indiferent de vârstă, rasă,
sex, pregătire educațională sau statut social și îi ajută să
obțină reușite, abundență și succes antreprenorial fără
să-și compromită integritatea sau etica. La ora actuală,
Jordan Belfort este speaker și trainer, dedicându-și timpul pentru a-i învăța și pe alții cum să fie persuasivi, cum
să vândă mai mult, cum pot obține mai mult de la viață
și cum pot face ceea ce a făcut el în anii săi de glorie, dar
într-un mod etic, pentru a nu suferi consecințele pe care
le-a avut el de suferit pentru acțiunile sale nesăbuite.
„Ceea ce separă povestea lui Jordan de altele este
onestitatea brutală cu care vorbește despre greșelile
pe care le-a făcut în viața lui. Am petrecut mult timp
cu el dar nimic nu se compară cu discursul său și abilitatea sa de a instrui și motiva tineri antreprenori. Jordan este un exemplu strălucit al puterii transformaționale ale ambiției și muncii asidue. Și din acest punct
de vedere este un adevărat motivator”, afirmă actorul
Leonardo DiCaprio despre noua față a personajului pe
care l-a interpretat în filmul „Lupul de pe Wall Street”.
Tănase TASENŢE
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Iată, totuşi, câteva din faptele care l-au adus în atenţia opiniei
publice, mai ales în perioada în care a deţinut funcţia de edil-şef.
1) A renovat wc-ul de la Liceul Teoretic Bechet cu fabuloasa
sumă de 4,3 miliarde lei vechi. Lucrarea a fost făcută de o firmă
din Dăbuleni, fără licitaţie.
2) Muncitorii (care au efectuat lucrarea de renovare a wc-ului)
au efectuat şi lucrări de renovare a casei sale părinteşti.
3) Şi-a tras un mic local pe malul Dunării, la doi paşi de Căpitănia Portului Bechet.
4) Şi-a tras iaht, pe care l-a ţinut, o vreme, ancorat în Portul
Bechet.
5) Una dintre firmele de casă ale lui Costel Tulitu, SC Racord
SRL, după cum scriu jurnaliştii de la „Indiscret”, şi-a bătut joc
de banul public, devenind subiect pentru Dosarul „Ghetoul de
justiţie” Bechet.
Este vorba despre o clădire care ar fi urmat să găzduiască
şedinţele Judecătoriei Bechet, ajunsă într-un stadiu extrem de
avansat de degradare „graţie măestriei“ firmei responsabile de
lucrări, nimeni alta decât firma de casă a fostului edil, care a şi
primit multe dintre lucrările derulate în perioada 2008-2012 de
către Primăria Bechet. Pentru aceasta s-au plătit, de la bugetul
local, peste 450.000 de lei.

COLONELUL COSTEL TULITU
RISCĂ ANI GREI DE PUŞCĂRIE
După dosarele despre care presa a scris că le-ar avea la Parchetele locale şi la D.N.A., colonelul
în rezervă Costel Tulitu, ex-şef al Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj şi ex-primar PDL al oraşului Bechet, riscă ani grei de puşcărie.
Cea mai frumoasă femeie din viaţa lui Costel Tulitu (ex-primar al oraşului Bechet) are ochii verzi.
Sau albaştri.
Sau căprui…
Cea mai frumoasă femeie din viaţa lui Costel Tulitu (cel mai controversat ofiţer din sistemul Poliţiei de Frontieră din România) are nume de floare.
Sau de sărbătoare.
Sau de stea căzătoare.
Glumesc, bineînţeles, pentru că, în mod sigur, cea mai frumoasă femeie din viaţa lui Costel
Tulitu (ex-ofiţer de securitate la Uzinele „Steagul Roşu” Braşov) a fost, este şi va rămâne Dunărea,
această sintagmă genială potrivindu-i-se şi lui Georgică Şercău (ex-lider al Sindicatului Navigatorilor Fluviali, în prezent consilier local şi preşedinte al filialei UNPR Bechet), un alt personaj
extrem de controversat, cu calităţi şi defecte, un alt „amant fatal” al Dunării, despre care vom
relata cu altă ocazie.
Georgică Şercău, dincolo de toate, are totuşi meritul de a-l fi bătut măr, fără să-l lovească, pe
Costel Tulitu, înlăturându-l, dacă se poate spune aşa, de la conducerea filialei locale a PDL.
Despre Costel Tulitu (descoperit, pe vremuri, de generalul George Velicu şi deputatul PDSR
Eugen Arnăutu şi „lansat” apoi în lumea mare a Craiovei) s-au scris „ceahlăuri de hârtie”, cei mai
de seamă exegeţi al activităţii sale fiind, se pare, Mircea Canţăr şi Marian Turcitu, care au meritul
de a fi constanţi în fascinantul lor demers jurnalistic şi de a reaminti cititorilor că Tulitu a încălcat
de mai multe ori legea, numărându-se printre clienţii de lux ai D.N.A.
Nu ştim dacă Tulitu (în prezent membru marcant al filialei Bechet a PMP) va ajunge la beci, nu
ştiu dacă va avea soarta lui Solomon, Gutău sau Apostu.
Ceea ce ştim cu adevărat este faptul că lui Tulitu (latifundiarul ciudat de azi, proprietar de iaht,
de jeep, de apartamente, terenuri etc., deşi toată viaţa a fost bugetar!) îi plac lăutarii (el însuşi fiind
un talentat gurist şi folclorist de ocazie), vinurile vechi (de nisip, de la Piscul Sadovei), porturile
dunărene şi femeile frumoase, deşi, repet, cea mai frumoasă femeie din viaţa sa este Dunărea,
căreia îi va rămâne credincios toată viaţa.

Aici trebuie căutată cheia.

Aici este, sigur, cheia întregii sale activităţi presupus infracţionale, mai ales că, în perioada
în care a deţinut funcţia de şef al Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Dolj, Bechetul a căpătat,
nemeritat, denumirea şi de „capitala şpăgii”, probabil şi datorită tranzacţiilor dubioase (trafic cu
arme, cu droguri, cu maşini etc.) derulate în Vama şi Punctul de Trecere al Frontierei Bechet!…

6) Fostul primar al oraşului Bechet, Costel Tulitu, este cercetat,
de DNA – Serviciul Teritorial Craiova, pentru abuz în serviciu
contra intereselor publice şi conflict de interese, fapte prevăzute
şi pedepsite de Codul Penal al României.
După pierderea mandatului de primar, a făcut un pas înapoi în
politică, nu a mai candidat pentru funcţia de primar, şi s-a apucat de agricultură. Asta este un fel de a spune, pentru că, în realitate, are peste două mii de hectare de teren luat în concesiune,
în comuna Sadova, şi încasează sume foarte mari de la APIA,
ca subvenţie. Firma cu care Costel Tulitu s-a apucat de afaceri
se numeşte SC Agroindustrie Company SRL, aceeaşi care făcea
afaceri cu Primăria Bechet pe când el era primar şi la care acţionar era chiar fiul său, Cătălin Ştefan Tulitu.
7) În ultimii ani, oraşul Bechet a ieşit în faţă cu tot felul de
afaceri necurate încheiate de C. Tulitu.
Fostul locotenent la Securitatea Judeţului Braşov (1987-1989),
a dorit să dizolve Consiliul Local Bechet printr-un referendum
în vara anului 2009, pentru că nu răspundea la comenzile lui.
A încheiat contracte pe bani publici cu fiul său şi a încercat să
pună mâna pe Portul Bechet, pe care dorea să îl exploateze în
interes personal.
8) Costel Tulitu este naşul lui Costel Iancu, pe care presa l-a
poreclit “Mafiotul” (www.roncea.ro).
Costel Iancu, fostul şef al ANIF, a fost achitat, în cele din
urmă, de judecătorii Tribunalului Dolj, în procesul intentat de
Andrei Alexandru. Costel Iancu a fost acuzat de sechestrare de
persoane, lovire, ameninţare şi constituire de grup infracţional
împreună cu Lucian Bâltac, Robert Bâltac, Geromin Bâltac,
Laurenţiu Capotescu, zis Pătatu, Mariani Sandu, fost Cristescu,
zis Fibră. Aceştia au fost acuzaţi că în 2006 l-au sechestrat pe
Andrei Alexandru pentru a-l convinge să le cedeze 50% din acţiunile firmei la care era partener cu familia Bâltac. Principalul
inculpat le-a spus judecătorilor că nu l-a sechestrat şi nu l-a lovit
niciodată pe Andrei Alexandru şi nici nu a participat la discuţiile
dintre el şi familia Bâltac.
Costel Iancu, zis “Dom` Costel”, este prieten bun cu interlopul
Roşiianu!
9) Costel Tulitu a devenit preşedintele Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Sadova.
10) A demarat afaceri dubioase cu nişte întreprinzători italieni,
pe care, zic gurile rele, i-ar fi “ţepuit”.
Singurele fapte bune, despre care vorbesc localnicii, sunt construirea unei troiţe şi a unui loc de joacă pentru copii.
De asemenea, C. Tulitu s-a purtat cu omenie faţă de poeta Floriana Rădoi, angajată a primăriei Bechet, ştiut fiind faptul că
aici fiinţează celebrul cenaclu literar “Clepsidre”, ai căror membrii, mulţi dintre ei, figurează în multe Dicţionare şi Istorii ale
literaturii române.

Constantin PREDA
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POETUL NICOLAE DRAGOŞ,
„un călător spre nevăzute umbre”, genial pictor de cuvinte şi
un temerar în lumea slovelor vecine cu nemurirea
Poet desăvârşit şi jurnalist complet, Nicolae
Dragoş este gorjeanul nostru, născut în data
de 3 noiembrie 1938, în satul Cleşneşti din
comuna Glogova, o personalitate a literaturii romaneşti şi posesorul unei opere considerabile, de peste 30 de volume de versuri,
clădită într-o viaţă dedicată bucuriei de a trăi
împletită cu o ingenuă zidire de metafore. A
debutat în „Luceafărul” (1959), iar în volum
cu „Moartea calului troian” (1968). În afară de poezii a scris, în colaborare, romanul
„Drumeţ în calea lupilor” (1987), a realizat
câteva scenarii de film şi a publicat antologia „L-am cunoscut pe Tudor Arghezi”
(1981).
Pe lângă opera sa vastă, de netăgăduită valoare, maestrul Nicolae Dragoş a mânuit cu meşteşug cuvintele în paginile multor publicaţii
romaneşti. A fost redactor la „Viaţa studen-

Dinu SĂRARU, Ana IONELE, Nicolae DRAGOŞ
ţească”, redactor-şef la „Scânteia tineretului” (1963-1969), şef de secţie la „Scânteia”
(1969-1974), redactor-şef la „Luceafărul”
(1974-1980), redactor-şef adjunct la „Scânteia” (1980-1990), apoi redactor-şef adjunct
la „Ordinea” şi a colaborat cu „România
literară”, „Ramuri”, „Contemporanul” etc
Reporter: Nu se putea o zi mai plăcută şi mai potrivită
unui interviu cu un sensibil şi un entuziast al simţămintelor pure,
decât o splendidă zi de primăvară. Cândva, prietenii va salutau
aşa: „Şi ce mai face Motru?” Eu vă întâmpin cu „Bine aţi revenit
la Motru!” şi vă întreb: unde v-a găsit destinul şi pe ce cărări v-a
călătorit, domnule Nicolae Dragoş?
Nicolae Dragoş: Este plăcut şi trist în acelaşi timp să vorbeşti
despre anii de demult...când vezi câţi au trecut. Copilăria mea,
deşi s-a întâmplat în acei ani ai războiului, cu o perioadă plină de
griji şi nevoi, a fost încărcată şi de farmec, căci este inegalabilă
viaţa la ţară, dătătoare de optimism şi speranţă, plină de candoare şi dezinvoltură. Părinţii mei au fost oameni simpli. Tatăl meu,
Sever Răcănel, a fost ţăran şi absolventul unei şcoli de arte şi
meserii, fiind un tâmplar apreciat în sat, iar mama mea, Ana (fostă
Serafim) este chipul blând şi straşnic, în acelaşi timp, al femeii
dedicată familiei şi gospodăriei de la ţară. De la ei am învăţat
acele lucruri care mai târziu m-au ajutat a forma eu la rândul meu
doi oameni adevăraţi, doi stâlpi pe care-i las viitorului – copiii
mei, cu care mă mândresc. Împreună cu soţia mea i-am modelat,
lăsându-le şi lor posibilitatea de a se desăvârşi în viaţă. Şcoala
primară am făcut-o în sat, iar cursurile liceale le-am urmat în
cadrul unei şcoli de prestigiu, „Liceul Traian” din Drobeta Turnu
Severin. După absolvirea Facultăţii de Filologie a Universităţii
din Bucureşti am fost repartizat ca profesor la Târgu Cărbuneşti.
Am îndrumat doar două promoţii de elevi, dar am dobândit o vie şi
utilă experienţă de viaţă, la cei 22 de ani pe care-i aveam atunci.

Un moment deosebit de emoţionant a fost vara trecută, când m-am
văzut cu prima promoţie. Pe unii dintre ei nu i-am văzut de la
absolvire.
Reporter: Eu sunt convinsă că aţi fi excelat şi în profesia de dascăl. Remarc o sclipire în ochi atunci când vorbiţi despre perioada
în care aţi fost la catedră. Nu v-a atras acest domeniu?
Nicolae Dragoş: Nu aş spune că nu m-ar fi atras, dar destinul
a hotărât să fac gazetărie. Jurnalismul este o profesie care te absoarbe într-un fel anume, indefinit şi inefabil... îţi dă şansa să cunoşti oameni şi să comunici la superlativ. E foarte greu să mai vrei
să faci altceva. Dincolo de gazetărie a existat un drum paralel,
pe care eu am călătorit, slujindu-mi vocaţia. Din copilărie m-am
simţit atras de poezie. Primele versuri le-am scris pe la 8-9 ani. Pe
lângă acest har, Dumnezeu m-a înzestrat şi cu o memorie bună. În
clasele primare, îmi amintesc cu mare plăcere că învăţam poezii
de mari dimensiuni, pe care le recitam cu talent de actor, simţeam
eu, la premierea sfârşitului de an şcolar. Chiar şi acum îmi vin în
minte versuri din acele poezii.
Reporter: Creaţia dumneavoastră surprinde plăcut cu o plăcută
acurateţe şi o expunere simplă şi transparentă a gândurilor, care insuflă încredere în viaţă şi o permanentă sete de înălţare spirituală.
Găsiţi cu uşurinţă clipa-minune dedicată actului creativ?
Nicolae Dragoş: Poezia este o continuă descoperire de sine, o
stare sufletească, un moment divin în care stări existenţiale se împletesc cu liniştea şi inspiraţia... restul este revelaţie. Din punctul
meu de vedere este o falsă credinţă că te inspiri din necunoscut.
În orice volum de poezie există disimulată biografia autorului.
Chiar şi un pastel conţine acea stare sufletească în faţa naturii,
pe care nu o poţi trăi decât tu, într-un anume moment. Chiar şi în
poezia de „cetate”, care se scrie mai greu, tot pe tine încerci să te
defineşti, să te afli. Neîndoios că lângă această stare sufletească
se aşează harul, talentul şi lectura. Eu nu cred în poeţi inculţi.
Poetul nu cântă ca pasărea, el ştie ce trăieşte şi transpune prin
cuvinte ce simte în momentul divin al creaţiei. Poate şi privighetoarea ştie şi se uimeşte de trilurile ei. Poetul îşi admiră propriile
creaţii, dar cu o anumită rigoare, o anumită cenzură, pentru a
lăsa liber spre cititor doar diamante de gânduri. Din acest punct
de vedere mă preocupă puţin, la vârsta mea târzie, graba şi precipitarea unor autori care cred că numărul de volume face poezia. Nu! Tensiunea lăuntrică, simbolistica, ideile trăite, cultul
avântului, armonizarea cuvintelor, o anume coerenţă a fluxului
liric, acestea fac poezia. De aceea, eu aş împărţi pe cei ce slujesc
poezia în două categorii: autori de versuri şi poeţi. Sper ca în
cărţile mele să găsiţi nu numai versuri ci şi poezii.
Reporter: De-a lungul a 40 de ani de rodnică strădanie creatoare, aţi zidit cuvinte în slujba trecerii spre nemurire a celor peste
30 de volume de versuri. Vă sunt dragi toate, ca şi copiii dumneavoastră, dar vă simţiţi mai legat sufleteşte de o carte anume?
Nicolae Dragoş: Munca în slujba cuvântului este o muncă uriaşă, iar în ceea ce mă priveşte, scriu greu. Se naşte un vers, care
le cheamă pe celelalte după el. Nu te mai întâlneşti cu această
stare poate luni de zile. Crezi că a secat fântâna. Mă bucur de
poeziile mele în acel moment de scriere, de inspiraţie, după aceea
mă înstrăinez de ele, fără a mă grăbi să le public. Las timpul să
curgă, uimit de metamorfoza pe care o simt: miracolul creaţiei se
zbate între cosmic şi teluric. Asta mă face să privesc cu ochi străini, chiar să nu-mi placă deloc ce-am scris, urmând apoi o vreme
în care simt că sunt cele mai frumoase gânduri-versuri ale mele.
Asta înseamnă truda, lupta autorului cu el însuşi, ca o vindecare
a sufletului. La început eram mai generos cu ceea ce puneam pe
hârtie, mai târziu am devenit exigent cu textul. Ai nevoie să stai
de vorbă cu tine, pentru că eşti conştient că nu scrii numai pentru
tine, dar tot ceea ce am scris este un dar pe care mi l-am făcut.
Şi acum să vă răspund la întrebare: da, mă simt legat de cartea
mea de debut, „Moartea calului troian”. „Scrisoare în sat” este a
doua carte la care eu ţin foarte mult. Am acolo o poezie dedicată
tatălui meu. Dar, până la urmă, toate îmi încălzesc inima, sunt
parte din sufletul meu oferit cititorului. Un moment special în evoluţia mea este apropierea, ceva mai târziu, ce-i drept, de poezia
pentru copii. Cred că este fuga mea de realitate către un alter ego,
e o revelaţie. Poezia pentru copii se scrie foarte greu, dar satisfacţia este maximă. Din cele câteva volume de poezie pentru copii, o
amintesc cu mare drag pe cea cu titlul „Din livada lui Arghezi /
Versuri să le pască iezii”, apărută în anul 2005.
Reporter: „Poetul Nicolae Dragoş îşi croieşte drum în Universalitate, pentru că a stat la sfat cu Dumnezeu în clipele de linişte, inspiraţie şi armonie cu firescul lucrurilor. A trecut prin şcoala marilor lirici ai generaţiei de aur a poeziei româneşti.” Am găsit aceste
cuvinte despre dumneavoastră în presa anilor trecuţi. Frumoasă şi
edificatoare părerea jurnalistului. V-au inspirat marii noştri poeţi?
Nicolae Dragoş: Suntem un neam dăruit de Dumnezeu. Am

avut şansa să pornesc la drum cu o generaţie extraordinară.
L-am cunoscut pe Nicolae Labiş, una din marile promisiuni ale
generaţiei sale, un indiscutabil geniu. De Adrian Păunescu m-a
legat o îndelungă prietenie şi solidaritate. El trăia scriind şi
vorbea în versuri. Sunt legat pe veci de poezia lui Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, Nichita
Stănescu, Marin Sorescu dar mă atrage şi sonoritatea poeziei lui Ion Barbu. Unii poeţi sunt pe nedrept aflaţi într-o
prea mică răspândire în sufletul oamenilor: Ion Pillat,
Emil Botta, Dan Botta sau Vasile Voiculescu. Despre poezia mea s-au exprimat personalităţi de primă mărime ale

POETUL NICOL AE DRAGOŞ
literaturii româneşti. Aş aminti pe Edgar Papu, Nicolae Balotă, Dumitru Micu, Constantin Stănescu, Alexandru
Ştefănescu, Şerban Cioculescu şi alţii. Mai rămâne
ca locul meu pe scara valorilor să se definească prin
temeinicia operei mele.
Reporter: Mă bucur enorm că am avut plăcerea de a vă cunoaşte şi că aţi acceptat să staţi de vorbă cu o novice într-ale
jurnalismului. Este o mare pasiune a mea, iar ziarul al cărui
editorialist sunt, mi-a oferit şansa de a cunoaşte oameni, de a
pătrunde în micul lor univers şi de a zugrăvi prin cuvinte ce-am
descoperit acolo. Credeţi că pot merge mai departe?
Nicolae Dragoş: Jurnalismul se face foarte greu şi cu mari
sacrificii, dar odată ce te-ai molipsit, cale de mijloc nu e...Când
pui suflet în cuvinte şi înapoi primeşti bucurie, atunci musai să
mergi mai departe!
Reporter: Vă mulţumesc mult pentru această experienţă,
domnule Nicolae Dragoş. Este o experienţă deosebită pentru
mine şi o onoare pentru „Monitorul de Motru” să găzduiască
în paginile sale gândurile poetului şi omului de cultură Nicolae
Dragoş – Cetăţean de Onoare al Municipiului Motru.
Nicolae Dragoş: Vă mulţumesc şi eu! Aş dori să mai stăm de
vorbă despre oamenii pe care i-am cunoscut, iar dacă timpul ne
va permite, cu drag voi veni să vă povestesc. Eu m-am retras un
pic, nu m-am izolat... am hotărât să rămân doar eu şi amintirile
mele, atât timp cât viaţa va fi îngăduitoare cu mine.
Mă bucur că am putut sta de vorbă într-o frumoasă zi de primăvară, aici, la Motru, în clădirea primăriei, cu o vedere excepţională către parcul din preajmă şi către Catedrala oraşului.
Am avut satisfacţia de a afla în această perioadă „Şi ce mai face
Motru?”, datorită evenimentelor din sfera culturală, unde am
fost prezent. Cu sinceritate vă spun că revin cu drag la Motru, ori
de câte ori pot.

Interviu realizat de Ana IONELE
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„INTERLOPII” MOTRENI ŞI BOIERII GLOGOVENI
Pe locul unde de-a lungul veacurilor au păşit Mihai Viteazul, Neagoe
Basarab, Mihai Pătraşcu, ban al Craiovei şi Tudor Vladimirescu, actualii oameni „cu stare” ai
locului pare-se că n-au
habar să facă turism şi
să promoveze Cula Glogovenilor. De fapt, dacă
stăm bine să analizăm
nimeni din zona Gorjului nu are habar să facă
turism. Lumea e lipsită
de ospitalitate, nu ştie „a
vorbi” şi trecând peste
infrastructura din judeţul
primului-ministru al României, în afară de cele
3 opere ale lui Brâncuşi
din Târgu-Jiu şi Transalpina lumea nu ştie foarte
multe despre Gorj. Şi bag
mâna-n foc că nici cei
care ar trebui să se ocupe
şi să promoveze turismul
gorjean n-au habar!
Să trecem însă peste turism, să ne axăm pe berbecuţi la proţap, poker,
vin roşu, lăutari, oameni
cu ştaif, boieri şi interlopi.
De ani buni Cula Glogovenilor „a ieşit” din
circuitul turistic larg şi s-a înscris în unul cu draperiile trase şi porţile larg
închise.
În urmă cu doar câteva luni, pe la sfârşit de aprilie, la Glogova, în curtea

foştilor boieri Glogoveni s-a organizat o mare petrecere câmpenească unde s-a băut, s-a jucat şi
s-a cântat, aşa cum le place „băieţilor de băieţi” sau şmenarilor să
zică, „fără număr”, până dimineaţa.
Băutura, se zvoneşte că, a curs râuri, râuri, iar banii au zburat peste
mese, pentru ca „liber profesioniştii” şi „globetrotterii Europeni” de
Motru să-şi rupă tricourile, când li
se lovea numele de plasa de la difuzoare. Mâncare bună, haiducească,
vin şi alte licori bahice aşa cum am
mai spus „cu dar de la Dumnezeu”,
în cantităţi mari. Chiote, muzică de
jale, o petrecere ce a ţinut din zori
şi până-n zori, demnă de share-uit
pe Facebook.

Boieri pentru o zi
Trecând peste negura vremii,
Cula de la Glogova pare parcă neschimbată. Un edificiu
întreţinut de şi pe spinarea
minerilor cu ordine venite de
sus, dar nu de la cel de SUS.
O construcţie care, la exterior păstrează parfumul vremii, dar care în interior are baie cu jacuzzi. O fărâmă de istorie
care din când în când îmbină serbări câmpeneşti, petreceri sindicale
şi evenimente culturale.
Dar ce au în comun boierii de la Glogova cu „interlopii” de Motru?
Boierii Glogoveni petreceau şi ei asemenea vecinilor de peste veacuri din
aval. Boierii Glogoveni degustau, asemenea, licori bahice. Boierii Glogoveni jucau cărţi şi din când în când îşi mai şi pierdeau moşiile
sau caii aşa cum, din când în când, băieţii care au petrecut
pe pământurile lor îşi mai pierd casa ori maşina, la poker. Ce
mai au în comun boierii cu „interlopii” de la Motru? Mielul
la proţap!
P.S. Să vă mai spun un mic secret! Gura lumii ştie persoanele „cu ştaif” din lumea bună care nu ar fi trebuit să fie
prezente la petrecerea băieţilor, „tatuaţi cu tricouri mulate”…
dar „mucles”.
Vorba unui coleg de breaslă, pozele postate ,,pe reţele” fac
„cât o mie de cuvinte”. Cu cât le vor şterge mai repede, cu atât
vor căpătă un luciu aparte, în media.
Aşa pentru voi, dacă ai ochiul bine format, poţi auzi şi adevărul! Dar asta e altă vorbă pe care tot gura lumii o spune.
George TOCAN

Domeniul viticol de la Corcova,
la a doua ediţie de Trail R ace

Pe fostul domeniu al prinţului Bibescu, de la Corcova, în ultimul week-end al lunii august
s-a desfăşurat a doua ediţie a Corcova Trail Race. În programul competiţional a avut loc
o probă de atletism şi una de ciclism, dar şi una inedită, a costumelor haioase şi originale.
Evenimentul are ca scop îmbinarea plăcută a sportului outdoor cu un week-end „de
poveste” într-o zonă de basm a Olteniei, pe actualele domenii ale podgoriei Corcova
Roy&Dâmboviceanu.
„Aşadar, cei 16 km cu 400 m diferenţă de nivel încep din curtea podgoriei, se iese în
strada principală asfaltată din Corcova şi după câteva sute de metri facem stânga spre
satul vecin Cordun. După aproape 2 km de asfalt intrăm pe drum de ţară şi începem să
urcăm dealul Jirov. Când ajungem sus (km 4) ne oprim câteva momente pentru a bea un
pahar de apă (sau de vin rece), dar şi pentru a admira minunata privelişte: ce credeţi?
Perioada culesului, struguri peste tot, cât vezi cu ochii”, au declarat organizatorii pentru
adevărul.ro
S-au acordat premii în valoare totală de 10.000 de lei. După festivitatea de premiere

s-a organizat o tombolă
la care au participat
toţi voluntarii şi concurenţii, în cadrul ei
fiind oferite vouchere
Intersport, baxuri de
vin de la Corcova
Roy&Dâmboviceanu
Winery cât şi o bicicletă MB oferită tot din
partea Intersport.
Începând cu orele 21:00, sâmbătă, a avut loc concertul trupei sârbeşti Madicine Band
care a întreţinut o atmosferă electrizantă până în zori.
George TOCAN

www.gazetademaine.ro

nr. 3 / septembrie 2014

10

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu,
moderinzat cu donaţii şi sponsorizări

FLORINEL STANCU:

„ILIE BALACI – MAI BUN
DECÂT DOBRIN ŞI HAGI
LA UN LOC!”

La Bistreţ, comună de pe fabuloasa Vale a Dunării, fotbalul se mănâncă pe pâine,
fotbalul e ca o adevărată religie, fotbalul are ceva din parfumul secret al sambei
braziliene.
De aici a plecat (Bistreţ fiind aşezarea sa natală) şi tot aici se întoarce, periodic,
Ilie Balaci, „minunea blondă a fotbalului românesc”, care susţine, atât cât poate,
echipa locală de fotbal, Dunărea Bistreţ, considerată, pe bună dreptate, revelaţia
campionatului judeţean de fotbal.
Sâmbăta trecută, pe stadionul „Ion Oblemenco”, Dunărea Bistreţ a jucat finala
Cupei României, faza judeţeană, pierzând la limită, 0-1, într-un joc foarte disputat,
cu Viitorul Cârcea.
Încropită pe fugă, în vara anului trecut, după cum precizează şi cronicarii de la
săptămânalul craiovean ,,Micapi”, Dunărea Bistreţ a ajuns surpriza campionatului
Ligii a IV-a din Dolj. I se mai spune gaşca nebună, a speriat toate echipele cu care
a jucat şi a terminat pe locul 3 în clasament, în coasta CSO Filiaşi şi a Dunării
Calafat. Puţini ştiu însă că la gruparea de pe malul Dunării activează fotbalişti (în
adevăratul sens al cuvântului, nu jucători) care au evoluat în Liga 1, la Universitatea
Craiova, Steaua sau Pandurii Târgu Jiu, ori în străinătate, prin Rusia sau China.
,,Briliantele” Bistreţului sunt Victor Naicu, Valeriu Mieilă şi Adi Nedelea, fotbalişti cu sute de meciuri în primul eşalon. Nu vor să-şi agaţe ghetele în cui şi joacă
de plăcere.
Antrenori, de asemenea, sunt Florin Mirea, care a jucat la Electro, Universitatea
şi la Alania Vladikavkaz (Rusia), şi Valeriu Mieilă, fost jucător la Extensiv şi la
Steaua. Funcţia de preşedinte este deţinută de inginerul Dan Naicu, fratele lui Victor Naicu (ex-fotbalist la Jiul IELIF Craiova, Electroputere Craiova, Universitatea
Craiova, Rocar Bucureşti, Farul Constanţa, Minerul Motru şi Pandurii Târgu-Jiu),
iar cea de preşedinte de onoare este deţinută de Florinel Stancu, director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj, unul dintre liderii marcanţi ai filialei Dolj a PSD.
Consătean cu Ilie Balaci, Florinel Stancu a declarat pentru ,,Gazeta de Mâine”:
“Ilie Balaci este un jucător emblematic nu numai pentru fotbalul românesc, ci şi
pentru fotbalul european. A făcut istorie, a avut un stil de excepţie, inconfundabil,
talentul său fiind elogiat de Ioan Chirilă, Adrian Păunescu, Fănuş Neagu, Radu
Cosaşu şi de toţi cronicarii sportivi din perioada sa de glorie, când activa la ,,Campioana unei mari iubiri”. Îl consider mai talentat decât Nicolae Dobrin şi Gheorghe Hagi la un loc, pentru că, spre deosebire de aceştia, şuta imparabil cu ambele
picioare, juca mingea cu fruntea sus, dinamitând jocul, insuflând jocului o energie
divină. Ştiu microbişti care şi acum îi ţin fotografia pe perete ca pe o icoană. Marea
sa neşansă a fost aceea că n-a avut ocazia să joace la o echipă din afară, la care
se poate adăuga şi accidentul stupid, de acum 30 de ani, când a fost lovit, aproape
criminal, de către fundaşul echipei Baia Mare, Grigore Arezanov.”
Ovidiu VOINEA

Actuala echipă managerială a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu face tot posibilul pentru a schimba înfăţişarea unităţii medicale într-un timp cât mai scurt. Deşi
conducerea SJU este interimară, efectele calităţii manageriale sunt deja vizibile. Pentru
că subfinanţarea se resimte şi la acest spital, managerul Tiberiu Tătaru a reuşit să atragă
serie de sponsorizări, cea mai valoroasă provenind din Germania.
Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu a reuşit să atragă o donaţie
în valoare de 15.000 lei de la Complexul Energetic Oltenia (CEO). Graţie contractului
semnat cu CEO, în dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu vor întră unsprezece
frigidere şi două băncuţe. Mai mult decât atât, Sindicatul „Sănătatea” Gorj a făcut şi el
o donaţie, care constă în materiale necesare pentru modernizarea casei scărilor din două
clădiri ale SJU. „Sindicatul „Sănătatea” ne-a donat vopsele şi materiale necesare reabilitării casei scărilor din cele două sedii, de pe Tudor şi Spital 700. Este un gest pe care noi
îl apreciem şi îi mulţumim conducerii sindicatului pentru sprijinul pe care ni l-a acordat”,
confirmă managerul Tiberiu Tătaru.

Nemţii, interesaţi de SJU Târgu-Jiu
La începutul lunii august, trei tiruri încărcate cu o sută de paturi şi saltele, zeci de noptiere şi mai multe materiale sanitare au ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu.
Ele reprezintă o donaţie în valoare de 15.000 de euro, făcută de Asociaţia Kliniken Helfen
din Germania. Această donaţie a fost posibilă datorită implicării deosebite a doi tineri,
unul din Târgu-Jiu, Cristi Tudor, celălalt din Drobeta Turnu Severin, Luigi Brânduşescu.
Prefectul Alin Văcaru i-a felicitat pe cei doi tineri care au intermediat donaţia şi le-a
mulţumit nemţilor pentru gestul făcut. „Mă bucur că au loc astfel de evenimente şi că pot
participa la ele. În numele meu şi al instituţiei pe care o reprezint vreau să le mulţumesc
dumnealor, mai ales că, din câte am înţeles, această colaborare nu se va opri aici, donatie
nemti (4) ceea ce nu poate decât să mă bucure. Mă bucur să văd că relaţiile bilaterale între
România şi Germania există şi sunt convins că vor continua. Felicit din suflet pe Luigi
Brânduşescu, pentru că el este din Drobeta Turnu Severin, dar iată că acest ajutor vine
la noi, în judeţul Gorj”, a menţionat Alin Văcaru, prefectul judeţului Gorj, în momentul
sosirii transportului din Germania.
Cristi Tudor, intermediarul donaţiei de care a beneficiat SJU a discutat cu nemţii după
ce aceştia au vizitat secţiile Spitalului 700. Pentru că nu le-a plăcut deloc ce au găsit
aici, cetăţenii germani sunt decişi să revină şi să sprijine modernizarea spitalului. „Totul
a fost foarte bine. Autorităţile locale ne-au sprijinit şi le mulţumim pentru acest lucru.
Mulţumim, de asemenea, Poliţiei Locale, vameşilor, poliţiei de frontieră. Încă o dată
ţin să îi mulţumesc lui Luigi Brânduşescu fără de care nu am fi reuşit să facem această
acţiune. Nemţii au dovedit ce înseamnă umanitate şi am putea face şi noi la fel. Au fost
dezamăgiţi de ce au găsit aici; au întrebat foarte insistent unde sunt banii care ar fi trebuit
investiţi în spital. În final, nemţii au precizat că proiectul lor va fi Spitalul Judeţean de
Urgenţă, dar au zis că se vor ocupa şi de Spitalul Novaci pentru că echipa managerială de
acolo le-a inspirat încredere”, a confirmat Cristi Tudor.
Nemţii au promis că vor reveni la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu şi vor ajuta cu
ce pot fiecare secţie a unităţii.

Carmina WEBER
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OPT DIN ZECE TINERE CU VÂRSTE
CUPRINSE ÎNTRE 10 ŞI 30 DE ANI
SUFERĂ DE VARICE

Varicele nu mai reprezintă de câţiva ani „boala vârstei mature”, ci este din ce în ce mai
răspândită în rândul tinerilor. Statisticile puse la dispoziţie de specialiştii Clinicii VARICOLiNE arată că 80% dintre femeile cu vârste cuprinse între 10 şi 30 de ani suferă de
varice, iar principalele cauze pentru răspândirea bolii sunt ritmul dezechilibrat de viaţă,
obezitatea, sedentarismul şi chiar statul în picioare pentru mult timp.
Riscul apariţiei varicelor este mai ridicat la femei (80%) decât la bărbaţi (20%), deoarece
acestea suferă schimbări hormonale atât în timpul perioadelor menstruale şi ale sarcinii,
cât şi în timpul menopauzei. Aceşti hormoni contribuie la relaxarea venelor şi deci la
subţierea pereţilor venelor, favorizând apariţia varicelor.

Epilarea organică cu zahăr, noua modă
în materie de înfrumuseţare corporală
Chiar dacă este o metodă foarte veche, cunoscută în lumea arabă de mai
bine de 5.000 de ani, epilarea organică cu zahăr a fost preluată recent de
specialiştii în domeniu, au perfecţionat-o, iar la ora actuală aceasta reprezintă o metodă revoluţionară, cu multiple avantaje în comparaţie cu toate
celelalte metode de epilare.
Spre deosebire de clasica epilare cu
ceară, epilarea cu zahăr se aplică în
sensul invers creşterii firului de păr
şi se smulge în sensul în care firul de
păr creşte. Metoda este una igienică, nu este fierbinte, se curăţă foarte uşor, cu apă calduţă, zahărul fiind
solubil în apă, nu rupe firele de păr
şi este recomandată persoanelor cu
pielea sensibilă; acestea sunt principalele concluzii ale specialiştilor de
la OnLinEstetic. Pasta de zahăr folosită pentru epilare conţine numai in-

grediente naturale (apă, zahăr şi suc
de lămâie), poate epila chiar şi cele
mai scurte fire de păr.
„Toate femeile ştim cât de neplacută
poate fi epilarea corporală, mai ales
în zonele mai sensibile, dacă folosim
metodele clasice. Vestea bună este că
am reuşit să perfecţionăm o metodă
pe care arabii o aplicau acum 5000
de ani, iar această epilare cu zahăr
a devenit una dintre cele mai comode
şi igienice modalităţi de îndepărtare
a părului nedorit. Metoda poate fi
folosită şi de cei care suferă de eczemă,vene inestetice, psoriazis şi se
poate realiza pe orice tip de piele, pe
diferite texturi ale firului de păr şi
genuri biologice”, declară Manager
On Clinic, Aura Manole.

Tănase Tasenţe

HEMOROIZII AFECTEAZĂ PESTE 50% DIN
POPULAŢIA PÂNĂ LA 50 DE ANI
Opinia generală este că de hemoroizi
suferă mai ales persoanele care stau mult
pe scaun, însă medicina avansată susţine că şi persoanele care stau mult timp
în picioare suferă de hemoroizi.Această
boală a căpătat amploare în ultimii ani,
unul dintre factorii declanşatori fiind
sedentarismul, iar peste 75% dintre persoanele adulte vor face hemoroizi până
la vârsta de 50 de ani, sunt principalele
concluzii ale medicilor proctologi de la
ON Clinic.
Alte cauze pentru apariţia hemoroizilor
sunt vârsta înaintată (vasele hemoroidale
se deteriorează odată cu trecerea timpului şi cu înaintarea în vârstă), moştenirea
genetică, constipaţia şi diareea, efortul
exacerbat, regimul alimentar (consumul
excesiv de carne, condimente, băuturi
carbogazoase, ciocolata, cafeaua şi alte
băuturi energizante), bolile de ficat (hepatita sau ficatul gras), circulaţia proastă
a sângelui, chiar şi unele medicamente,
cum ar fi antidepresivele, suplimentele
alimentare de fier şi narcoticele.
Pentru a preveni apariţia hemoroizilor, medicii ne recomandă să bem 8-10
pahare de apă pe zi, să consumăm cât
mai multe alimente care conţin fibre, să
scoatem din alimentaţie cafeaua, alcoolul, mâncărurile condimentate sau alte

alimente care ne irită intestinele şi, nu în
ultimul rând, să facem mişcare cel puţin
30 de minute în fiecare zi.
Metodele de tratament ale hemoroizilor sunt metode care nu presupun intervenţia chirurgicală, iar dintre cele mai
eficiente amintim: ligaturarea hemoroizilor interni cu benzi elastice, fototermocoagularea hemoroizilor cu raze infra-roşii şi excizia hemoroizilor externi
cu radiofrecvenţă.
,,Din păcate oamenii au devenit din ce
în ce mai sedentari, iar acest fenomen reprezintă unul dintre factorii declanşatori
ai apariţiei hemoroizilor. Şoferii, persoanele care stau pe scaun la birou ore întregi, dar şi alte categorii profesionale care
implică sedentarismul sunt mai predispuşi la hemoroizi şi sfatul nostru este să
acorde câteva zeci de minute pe zi pentru
a face mişcare şi să renunţe la alimentele
care irită intestinele. Din fericire, metodele de tratare a hemoroizilor au avansat
foarte mult în ultima decadă şi nu mai
sunt necesare intervenţiile chirurgicale,
cele mai moderne metode de tratare fiind
ligaturarea cu benzi elastice şi fototermocoagularea cu raze infra-roşii”, Aura
Manole.

Tănase Tasenţe

Principalul simptom al varicelor este senzaţia de greutate şi durerea în picioare, dar şi
senzaţia de arsură, palpitaţia în jurul picioarelor sau durere în muşchi şi umflarea gambelor, mai ales a zonei gleznelor, reprezintă simptome pe care tinerele ar trebui să le ia în
calcul; şi asta deoarece afecţiunea varicoasă este nu numai o problemă estetică şi poate
diminua considerabil încrederea în sine, dar provoacă o senzaţie de disconfort şi chiar
de durere. Până de curând, unele dintre metodele de îndepărtare a varicelor păreau mai
dăunătoare decât efectele varicelor, însă o nouă tehnică modernă introdusă şi în România,
numită „închidere”, face ca tratarea varicelor să fie mult mai uşoară şi deloc dureroasă.
Dintre metodele moderne şi aplicate deja de specialiştii în domeniu din ţara noastră, amintim: stripping-ul, flebectomia, ligature venelor, criochirurgia sau scleroterapia. „Unul
dintre tratamentele non-chirurgicale frecvent efectuate pentru varice este scleroterapia,
prin care este injectată în vena dilatată o substanţă (sclerozanta), care produce sclerozarea, atrofierea, fibrozarea şi într-un final închiderea acesteia. Procedura se desfăşoară
în cabinet şi are o durată de aproximativ 20 de minute, fiind întotdeauna precedată de un
consult flebologic şi o ecografie Doppler”, declară Manager On Clinic, Aura Manole.
Pentru prevenirea apariţiei varicelor,
medicii Clinicii VARICOLiNE le recomandă tuturor un program de mişcare
şi exerciţii fizice, renunţarea la fumat,
hidratarea optimă a organismului, renunţarea la pilule contraceptive şi folosirea
unor metode non-hormonale de control
al sarcinii, dar şi consultarea specialistului imediat cum apar senzaţii de durere,
transpiraţii reci sau disconfort la un picior sau la ambele. Varicoline este clinica medicală specializată în tratamentul
noninvaziv al afecţiunilor varicoase şi al
plăgilor cronice. Clinica Varicoline face
parte din multinaţionala olandeză On
Clinic Advanced Medical Institute, cu
14 filiale în România.

Tănase Tasenţe
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Festivalul Drumeții Montane un real succes

Festivalul „Drumeții Montane” a constituit etapa a
III-a în cadrul Campionatul Național „Ștafeta Munților”, fiind organizat de către Asociația „Drumeții
Montane” & „Jnepenii”. Anul acesta s-a desfășurat,
în perioada 1-3 august, la Complexul Turistic „Cheile
Buții” din Munții Retezat, adunând la start peste 350
de oameni care au putut concura la diverse activități
cu specific montan.
Toți cei care au dorit să participe la Festival au ales
o categorie în funcție de vârstă, gen și experientă, iar
distribuția echipelor s-a făcut astfel: categoria feminin
au fost „Domnițele suave” cu 9 echipe înscrise, categoria „Open” cu 31 echipe și „Family” cu 27 echipe,
fiind „Haiducii”, „Veteranii” cu 6 echipe și „Elite” cu
10 echipe, fiind „Zmeii Înaripați”, iar categoriile „Copii” cu 8 echipe și „Juniori” cu 7 echipe, fiind „Dinozaurii Pitici”. Toate echipajele au fost coordonate de
către organizatorii, care au fost numiți „flăcăii viteji”
ai acestui Festival.
În cadrul poveștii de basm, creată de către toți cei
prezenți, s-au desfășurat probe de orientare, escaladă,
cunoștințe turistice, raid montan și proba culturală.
Ziua de vineri, 1 august, între orele 12:00 și 23:00,
a fost rezervată așteptării participanților, terminându-se cu o ședință tehnică unde „flăcăii viteji” le-au
explicat celor sosiți care va fi programul zilei de sâmbătă.
Startul în probe a fost sâmbătă, 2 august, cu un număr
de 98 de echipe înscrise, iar cei care au întârziat nu au
mai putut participa la activități, transformându-se în
susținători pentru celelalte echipaje.
Competiția propriu-zisă a debutat la ora 6:44am, când
fiecare echipă compusă din trei persoane a intrat în
proba de cunoștințe turistice, având de răspuns la 20
de întrebări grilă din cele 240 publicate pe site-ul festivalului. A urmat proba de escaladă, la care concurenții au avut la dispoziție 5 minute pentru a realiza
trei noduri folosite în escaladă.
Echipele care au trecut cu succes prin probele de cunoștințe turistice și escaladă au intrat la proba de raid
montan, având de străbătut un traseu montan într-un
timp stabilit de către organizatori.
Categoriile „Family” și „Copii” au avut de străbătut
un traseu de 12 km tematic, realizat de către organizatori, în maxim 240 de minute, plus o oră pauză, cu
întoarcere în tabără, după care au susținut proba de
orientare realizată pe hartă.
Categoriile „Juniori”, „Veterani”, „Feminin” și
„Open” au avut la dispoziție 480 minute și o oră pauză, iar cei mai experimentați dintre toți, categoria
„Elite”, au avut la dispoziție 390 minute și o oră pauză. Pentru toate aceste categorii, traseul a fost: Cheile
Buții - Cabana Buta - Plaiul Mic – Vârful Albele –
Vârful Piatra Iorgovanului – Campușel, pe o lungime
de 22km, iar echipele care nu s-au încadrat în acest
timp au primit penalizări în puncte.
Echipele ajunse la Campușel au intrat în proba de
orientare pe hartă, după care au primit un bonus din
partea organizatorilor, fiind transportați în tabără cu
autocarul.
Fiecare probă s-a desfășurat conform regulamentu-

lui Campionatului Național
„Ștafeta Munților”, echipele
primind puncte în urma performanței realizate, care s-au
constituit în clasamentul final
al fiecărei categorii, precum şi
al festivalului.
La concursul de fotografie de
sâmbătă seara au participat
foarte mulți concurenţi, deoarece peisajul de pe traseul de
raid montan le-a oferit posibilitatea de a realiza fotografii
spectaculoase, iar organizatorilor le-a fost destul de greu să
desemneze un câștigător.
Seara culturală de sâmbătă
a fost o adevărată provocare
pentru participanți. S-au realizat şi pus în scenă piese de
teatru, s-au recitat poezii și s-au cântat la chitară diferite cântece de munte în fața tuturor participanților.
Duminică, 3 august, s-a desfăşurat festivitatea de premiere pe baza clasamentelor, astfel încât fiecare echipă participantă a plecat învingătoare.
În anul 2014 am reuşit să ajungem cu participanţii în
cadrul Festivalul „Drumeţii Montane” la altitudinea
de 2014 m, pe vârful Piatra Iorgovanului. Acesta a
fost cucerit în 3 ore și 50 minute de către echipa „Dacii Liberi” înscrisă la categoria „Zmeilor Înaripați”
(„Elite”).
Mulțumim Jandarmeriei Montane Câmpul lui Neag,
Salvamont Uricani şi Poliției orașului Uricani pentru
sprijinul acordat în timpul festivalului.
Proiectul Festivalul „Drumeții Montane” a fost un
real succes anul acesta, oferindu-se premii în valoare
totală de 13000 euro de către susținătorii: Ch-Center Hosting, Dwyn.ro , Lew.ro, Doppelherz, VitalisGroup.ro, AuroMedia, Biroul de Avocatura Cuculis si
Asociatii, MobilaDalin, Touch Antibacterial, Belkin
International Inc, Craimont, MobilaDalin, IBU Publishing, Piticlic, O & R Bacau, Mozartinno, ListaFirme.ro, Elmo-Print, MagazinulArtistilor.ro, A-Z
Cursuri, Hotel Peștera, CEDES Cercetare Dezvoltare,
Imperiror –FRA 12, Xventure - Freinademetz OffRoad Romania, Cofetăria Alice.
Festivalul „Drumeții Montane” este un proiect realizat
de către Asociația „Drumeții Montane” și „Jnepenii”,
la care nu se percep taxe de participare, activitățile
fiind gratuite, iar cei implicați sunt 100% voluntari,
proiectul având ca scop principal promovarea şi popularizarea turismului sportiv ca modalitate eco de
petrecere a timpului liber, îmbunătăţirea cunoştinţelor
despre biodiversitate printr-o formă ludică - parcurgerea unor trasee turistice / poteci interpretative, implicarea în activităţi de mediu-protective şi dezvoltarea
spiritului competiţional prin organizarea unor probe
sportive, specifice sporturilor montane: orientare, escaladă şi raid montan.
George TOCAN

Trasee turistice reabilitate în
Masivul Făgăraş
În perioada 25 iulie – 10 august 2014, Asociaţia Montană
Carpaţi a organizat în colaborare
cu serviciul Salvamont Victoria
şi Asociaţia „SOS Ţara Făgăraşului” o nouă etapă a programului „Voluntar în Carpaţi 2014”,
de data aceasta în Munţii Făgăraş. Munca efectivă a constat în
revopsirea marcajelor, îndepărtarea obstacolelor de pe poteci
şi montarea unor stâlpi şi săgeţi
indicatoare.
•Au fost remarcate traseele:
-Valea Sâmbetei - Curmătura
Racorelelor [PA]
-Muchia Drăguşului [PR] (împreună cu traseele de acces PR
de mai jos de Cabana V. Sâmbetei şi din dreptul complexului
Floarea Reginei; rămâne de finalizat legatura de ieşire din apropiera Mănăstirii)
-Popasul Vânătorilor - V. Brezcioarei - fosta Cabană Urlea [TA]
-Popasul Vânătorilor - Colţii
Brezei - fosta Cabană Urlea [PR]
-Popasul Vânătorilor - V. Pojortei - fosta Cabană Urlea [TR]
(parţial)
-fosta Cabană Urlea (Poiana
Curmăturii) - Curmătura Calului
[PR+TA]
-Curmătura Calului - intersecţia cu V. Urlei [PR] (către Curm.
Zârnei)
•A fost curăţată de vegetaţie şi
arbuşti poteca de pe Racorele în
partea inferioara unde trece prin
albia pârâului afluent al P. Racorelelor [PA] şi acum poteca este
din nou utilizabila.
•A fost degajată de copacii că-

zuţi poteca de pe V. Pojortei în
porţiunea de Plaiul Hoţului.
•Zona din faţa fostei Cabane
Urlea a fost curăţată de gunoaie.
•A fost curăţată de căzăturile
rămase în urma defrişării poteca din zona intersecţiei traseelor
Colţii Brezei [PA] şi V. Brezcioarei [TA].
•A fost căutată vechea poteca
de sub Trăsnita, distrusă şi anulată de defrişarea şi drumul de
TAF din zonă, după care a fost
curăţată de căzături şi urmează să
fie remarcată.
•Cu prima ocazie vom curăţa
poteca de pe Piatra Caprei (în
acest moment inutilizabilă) şi
vom finaliza legătura către Muchia Draguşului din apropierea
Mănăstirii.
Mulţumim voluntarilor şi tuturor celor care au ajutat ca poteci
din această parte Făgăraşului să
fie mai sigure şi poate mai mult
căutate în viitor. Aşteptăm impresii de la cei care vor parcurge
traseele proaspăt refăcute.
Cei care doresc să se alăture
acțiunilor „Voluntar În Carpaţi”
o pot face în calitate de voluntari la acțiunile pe teren sau în
calitate de colaboratori ai echipei
de organizare, sponsori, parteneri (logistică, media, parteneri
locali). Cei interesați pot primi
mai multe informații dacă îşi
manifestă intenţia la adresa asociatie@carpati.org sau prin înscrierea in baza de date la http://
asociatie.carpati.org/formular/
voluntar-in-carpati/1/.
Andreea BĂlBĂRĂU
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MALL-UL DIN TÂRGU-JIU, ULTIMA SUTĂ DE METRI PÂNĂ LA INAUGURARE
Ajutoare împărţite
hypermarket în cadrul
discreţionar
viitorului mall, dar şi mai
multe puncte Carrefour Sinistraţii din Novaci,
Express, continuă şi el.
dezamăgiţi de autorităţi
Dedeman îşi deschide
porţile în septembrie

În mai puţin de două luni
de zile, gorjenii vor putea
merge la mall. Shopping
City Târgu-Jiu este pe
ultima sută de metri în
privinţa închirierii spaţiilor destinate comercianţilor. Branduri celebre
vor fi la dispoziţia cumpărătorilor, iar pentru
fanii fast-food vestea
bună este că vor avea de
unde alege, în mall instalându-se atât McDonald’s, cât şi KFS.
Shopping City Târgu-Jiu
este la un pas de finalizare. New Europe Property Investments (NEPI),
unul dintre cele mai puternice fonduri de investiţii la nivel global, va inaugura centrul comercial
din oraşul lui Brâncuşi la
începutul lunii octombrie.
Pe ultima sută de metri se

lucrează intens la amenajarea parcărilor şi a spaţiilor
destinate comercianţilor.
Reprezentanţii NEPI au
închiriat spaţiile din Mall
unor branduri de renume,
între care H&M, BENVENUTI,
DEICHMANN,
Mc Donald’s, KFC.

Angajări la mall
Cursa pentru un loc de muncă a început de ceva timp în
rândul gorjenilor care vor să
lucreze pentru reprezentanţe
ale unor mărci celebre. Cunoscuta firmă de articole de
îmbrăcăminte H&M se numără printre primele care au
început căutarea angajaţilor
ideali, iar CV-urile se pot depune pe pagina de internet
a eJobs. Potrivit anunţului
postat acolo, reprezentanţii
H&M pun la bătaie 20 de pos-

turi de asistent vânzări, atât
în Târgu-Jiu, cât şi în magazinele din Piatra Neamţ şi
Bucureşti. Reprezentanţii
lanţului de magazine caută
gorjeni cu o experienţă de
minimum un an în domeniul „serviciu clienţi”, cu
bune abilităţi de comunicare şi disponibili să lucreze
în weekend.
Unul dintre cele mai cunoscute lanţuri de magazine tip fast food din lume,
KFC, are nevoie de cinci
manageri de tură. Potrivit criteriilor specificate în
anunţul de pe eJobs, reprezentanţii KFC caută persoane care ştiu să folosească un
calculator, rezistente la stres
şi cu bune abilităţi de comunicare. Între timp, procesul de recrutare început
de reprezentanţii Carrefour,
cei care vor deschide un

Noi termene de finalizare
a lucrărilor pentru hypermarket-ul Carrefour din
viitorul Mall Târgu-Jiu şi
pentru magazinul Dedeman au fost anunțate de
către reprezentaţii acestora.
Dedeman îşi va începe
activitatea în septembrie
2014, iar hypermarketul
Carrefour din incinta noului Mall din Targu-Jiu va fi
finalizat în octombrie 2014.
Celelalte magazine şi activităţi comerciale din jurul
Mall-ului, precum şi din interiorul acestuia, vor fi pregătite pentru funcţionare în
perioada Crăciunului.
Autorităţile locale au dat
asigurări că firmele din Mall
nu vor pleca aşa cum s-a întâmplat în Râmnicu-Vâlcea,
fiindcă investitorii au lansat
acest proiect bazându-se
pe studii de piaţă realizate
înainte de începerea construcţiilor, desfacerea fiind
asigurată de veniturile mai
ridicate din judeţul Gorj, a
căror medie este ridicată de
salariile mai mari din sectorul energetic, comparativ cu
alte judeţe din România.
Carmina WEBER

Novăcenii vorbesc despre o adevărată mafie formată în jurul primarului
Dumitru Leuştean, mai ales după ce
ajutoarele primite de la Guvern şi alte
instituţii ar fi fost împărţite membrilor Obştii „Cerbul”, care nu au avut
de suferit de pe urma inundaţiilor. În
schimb, adevăraţii sinistraţi, care aşteptau sprijin, au fost uitaţi de autorităţi. Nemulţumirea lor este atât de
mare încât i-au chemat la Novaci pe
şefii judeţului, plângându-se în faţa
lor de nedreptăţile care li s-au făcut.
Împărţirea ajutoarelor pentru sinistraţii de la Novaci a fost realizată de
către Dănuţ Ghiţu, preşedintele Obştii
,,Cerbul”, Dănuţ Ghiţu, totodată şef al
SVSU Novaci şi un apropiat al primarului Dumitru Leuştean. Novăcenii îl
arată cu degetul pe Ghiţu pentru că,
susţin aceştia, el a distribuit ajutoarele la magazinele unor apropiaţi, produsele alimentare donate ajungând
la vânzare pe rafturile societăţilor
comerciale din comună, sau la membrii Obştii „Cerbul”. Miza acestei acţiuni se pare că este obţinerea unui
nou mandat de preşedinte al Obştii, la
apropiatele alegeri.

Preşedintele CJ şi prefectul de
Gorj, chemaţi la Novaci

Sătui de nedreptăţile ce li s-au adus,
novacenii i-au chemat în localitate pe
preşedintele Consiliului Judeţean, Ion
Călinoiu, şi prefectul Alin Văcaru. Primarul Dumitru Leuştean nu a vrut să
dea ochi cu mulţimea şi nici cu şefii de
la judeţ, la fel procedând şi apropiatul său, Ghiţu. În schimb, cei prezenţi
la întâlnire s-au plâns că în localitate ajutoarele s-ar fi împărţit cu scop
electoral, sinistraţilor spunându-li-se,
pe faţă, să-l voteze pe Klaus Iohannis
la prezidenţiale. Oamenii i-au reproşat edilului local şi echipei sale, în
lipsa acestora, că nu au oferit donaţiile în mod corect, fiind preferaţi la
,,cadouri” fie votanţii primarului şi ai
PNL-ului, fie membrii Obştii „Cerbul”.
Prefectul şi preşedintele Consiliului
Judeţean Gorj au fost receptivi la doleanţele novăcenilor şi au promis că vor
lua măsuri.

Carmina WEBER

Inutili(tăți)
Noi românii, ca popor, știm să ne distrăm. Ne
plac serbările câmpenești cu aromă de mici și
bere, și nu numai….Da, știm! Știm să aruncăm
banii pe apa sâmbetei, să-i ardem (când avem prea
mulți) sau să dăm cu ei în lăutari (pentru a ne arăta
valoarea), ne pricepem să dăm țepe celor de afară (probabil ăia au o copilărie tristă cu lipsuri la
„școala vieții”), să-i fraudăm informatic pe cei de
peste ocean (ca semn de recunoștință că au inventat calculatorul) și să le arătăm semne de „EVLAVIE” necredincioșilor (așa pentru a le impune respectul, valoarea și salutul nostru mut).
La români, metodele și standardele diferă în
funcție de nor, de limba ceasului și de emblemă.
Afară românii își aplică strategiile pentru a avea
un trai decent dintr-un motiv simplu: „piața de
desfacere le permite”, însă, în țară situația e cu
totul alta. Aici cei de sus-„jmecherii” fură pentru

palmares. Au tot ce-și doresc – zic ei – (bani, femei, influentă, notorietate), dar n-au locul, pixul,
timpul, viata și moartea nostră – zicem noi cei de
jos (Pentru demonstrație, îi rugăm să se ofere voluntari!)
Ne lovim de „jmecheri” mereu și mereu: În
primări sunt „jmecherii” – în față „fraierii”…În
parlament noi „jmecherii” am ales fraierii …. În
spitale doar „jmecherii” fac injecții ….O stradă e asfaltată de un „jmecher” pe banii fraierilor
(schimbă bordura, fraiere! revopsește gardul, fraiere! dărâmă parcu’, „jmechere”)
La noi, băieții ăștia „inteligenți” s-au îmbogățit prin vânzări anterioare, speculă și punerea în
practică a celor mai inutile proiecte pentru supuși.
Nu au de ce să se oprească întrucât au intrat într-o competiție acerbă unde doar cele mai inutile
și aberante metode de a cheltui banii „fraierilor”

aduc profit. Inutilii nu suntem noi românii, suntem
popor, ne distrăm, ne place sa fim „jmecheri”, furăm pentru palmares, avem „școala vieții”, arătăm
evlavie necredincioșilor prin semne, avem standarde… și apropo, la mine în coltu’ străzii vinde unu’ arome de mici desenate pe plicuri (Puteți
cumpăra, că merg cu berea din serbările electorale!)
Să nu uităm că și ăștia „inteligenți” sunt tot români, ideile sunt nenumărate, iar fiecare fraier are
„jmecherul” lui, în condițiile în care știe să aleagă
ziua și strada pe care sa-l întâlnească.

Alexandru PREDA
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POLIŢISTUL ROIBU ŞI-A BOTEZAT BĂIATUL
ROBERTA CRINTEA,
ANIVERSATĂ PE O PLAJĂ DIN ANTALYA ÎNTR-O CRISTELNIŢĂ DE PATRIMONIU
Doamna cântecului bănăţean, Roberta
Crintea, îndrăgita solistă de la Ansamblul
Artistic Profesionist „Doina Gorjului”,
prinde încă un trandafir în buchetul vieţii,
pe 10 august. Aniversarea a prins-o pe Roberta pe o plajă din Antalya, Turcia, însoţită
de sufletul ei pereche. Mii de mesaje a primit talentata solistă, fiind copleşită de atenţia pe care i-au arătat-o cei ce o îndrăgesc şi
o apreciază.
„Cu un suflet de artist şi cu un caracter bine structurat, Roberta Crintea
reuşeşte să ne uimească prin frumuseţea glasului şi a repertoriului său.
Azi, 10 august 2014, sărbătorim acest
suflet de artist, sărbătorim pe doamna
cântecului bănăţean, Roberta Crintea.
Căreia îi dorim să aibă parte de multă înţelepciune şi răbdare ca să treacă
peste toate încercările vieţii, credinţa
şi speranţa că ziua de mâine va aduce
doar lucruri bune şi să nu uite să zâmbească aşa cum a făcut-o mereu… Noi
îi dorim să-şi îndeplinească tot ce îşi
doreşte li nu în ultimul rând îi urăm
„La mulţi ani!”, este mesajul postat de
Casa de Discuri GS Music pe pagina
de Facebook a artistei. Copleşită de
miile de mesaje primite, Roberta Crintea şi-a făcut timp să socializeze cu
prietenii săi virtuali, mare parte dintre
ei fiindu-i prieteni şi în viaţa reală. Ea
le-a mulţumit tuturor pentru urările
transmise şi le-a oferit în dar imagini
din vacanţă.
Carmina WEBER

Ultima fiţă a poliţiştilor motreni e să-şi boteze copiii nu în
catedrale, ci în biserici de patrimoniu unde duhovnicii cu
har pun mir din belşug şi spun cuvinte de duh din cărţile
vechi, aşezate cu sfinţenie, în firide.
Biserica din Roşiuţa unde a aut loc evenimentul a fost
aleasă special de poliţistul Daniel Roibu pentru fiul său
Daniel Octavian, ţinând cont bineînţeles şi de sfaturile mamei pruncului.
A fost vreme şi lume frumoasă, iar naşii Larisa şi Cristea
Fluerătoru şi-au luat angajamentul în faţa divinităţii că vor
face totul să îngrijească de viaţa sufletească şi adevărurile
sfintei credinţe a finului lor.
Cred că şi acuma chefuiesc, iar dacă nu mă credeţi, vă dau
„motive” să mă luaţi în serios.
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VEZI AVERILE CELOR MAI PUTERNICI
PRIMARI DIN GORJ

Fie că se află la primul mandat în funcţiile
de edili ori negura vremii i-a găsit ,,lipiţi de
funcţie”, primarii oraşelor gorjene au agonisit,
fiecare după propriile forţe din braţe, cum a
putut mai bine. Unii au averi, am putea spune
impresionante, alţii au mai puţin spre deloc,
unii au moştenit la greu, în timp ce alţii…

asemenea şi un fond forestier de 1,2 ha.
Acesta mai are un apartament în capitala Banatului
de 54 mp şi o casă în Cărbuneşti, moştenită, de 125
mp.
Deţine 3 maşini, un Nissan Primera din 2003, un
VW Golf din ’93 şi un Opel Corsa din 2002. Are bani la
bancă, de ordinul zecilor de mii de euro, în jur de 40.000
(deschis la BRD în 2007), dar şi datorii, tot de ordinul
zecilor de mii- 31.000 de euro un credit din 2009 şi sca25.000 de euro în aur pentru Filip
Dorin Filip primarul oraşului Rovinari deţine îm- dent în 2019.
preună cu soţia sa două terenuri intravilane, unul în
Primaru’ cu ,,Mitubhisni” în garaj
Dăneşti de 4.492 mp şi altul în capitala judeţului de
Edilul
de Ţicleni, Radu Constantin deţine 3 terenuaproape 500 de mp. La Dăneşti deţine o casă de 432
mp, în Târgu-Jiu o alta de 66,14 mp, iar în urbea pe ri, unul agricol de 17.200 mp şi două intravilane, de
care o administrează are două apartamente: unul de 43 1.024 mp, respectiv 1.500 mp. Tot în Ţicleni are o casă
mp şi altul de 44,94 mp. Toate acestea sunt deţinute de aproape 300 mp, în garajul căreia stau parcate două
autoturisme, un Opel Vectra din 2005 şi un ,,Mitubîmpreună cu soţia sa.
Ajungând la autoturisme, Dorin Filip şi soţia par să fie hisni” fabricat în 2007.
împătimiţi ai cailor putere. Deţin „pe hârtie”, nici mai
Hanu, edilul cu declaraţia de avere blanc
mult, nici mai puţin de 6 autoturisme. Acesta are o Dacie din 2002 şi două limuzine germane marca BMW, La Motru, Dorin Hanu pare cel mai sărac edil din
unul din 2001, înstrăinat, dar neradiat şi unul din 2008. judeţ, nu are terenuri, nu are maşini, bunuri, obiecte
Soţia sa deţine alte două autoturisme marca Peugeot de valoare, depozite bancare ori datorii. Primarul din
Motru deţine pe hârtie doar un apartament cumpărat
fabricate în 2006 şi 2008.
Nu deţine obiecte de artă şi de cult, obiecte de pat- în 2003, de 72 mp.
rimoniu, colecţii de cărţi şi numismatică, însă are bijuterii de aur, strânse de-a lungul a 13 ani, între 1989 şi Aflat la poalele muntelui Leuştean conduce un Aro
Dumitru Leuştean, primarul oraşului Novaci deţine
2002 în valoare de 25.000 de euro.
Are şi un credit la OTP Bank scadent în 2021. Acesta aproape 6.000 de mp de teren agricol în Novaci, două
îşi mai rotunjeşte veniturile anuale din chirii (57.992 case, una moştenită de 160 mp şi una cumpărată în 2007
lei) şi agricultură 26.000. Tot din agricultură, soţia
sa reuşeşte să mai adauge în bugetul familiei, anual,
suma de 12.000 lei.

Constantin Bobaru se laudă cu 5 terenuri
Bobaru Constantin, primarul oraşului Bumbeşti-Jiu deţine în localitate 5 terenuri, de la teren agricol, la teren intravilan şi până la pădure şi vie. A
moştenit 0,05 ha de teren intravilan, deţine 1,56 ha
de teren agricol, 0,18 ha de vie, alte 1,33 ha de teren
extravilan şi un fond forestier de 0,31 ha moştenit.
Deţine în Bumbeşti-Jiu o casă de 190 mp şi alte dependinţe a căror suprafaţă depăşeşte 120 mp.
La capitolul autoturisme primarul de la Bumbeşti-Jiu deţine două autovehicule, un Ford Mondeo
fabricat în 2002 şi o Dacia Logan ieşită pe porţile fabricii de la Piteşti în 2005.
Primarul Bobaru are puşi „la saltea”, în 3 depozite
bancare 125.000 de lei. Are ca tot românul şi datorii,
80.000 de lei, un credit contractat în 2006 şi scadent
peste doi ani.
Soţia sa mai aduce în casă anual, din afacerea în
apicultură pe care o deţine, 40.000 de lei.
O casă şi două terenuri moştenite de Mazilu
La Târgu-Cărbuneşti, primarul Mihai Mazilu
deţine două terenuri moştenite, unul intravilan de
1.576 mp şi unul agricol de 6.134 mp. Mia deţine de

de 100 mp. La capitolul mijloace de locomotive, Leuştean
are declarant un Aro fabricat în 1990.

Cârciumaru are peste 10.000 de mp de teren agricol
Florin Cârciumaru, primarul primului oraş al judeţului
deţine 3 terenuri, unul intravilan de puţin peste 700 mp
în Târgu-Jiu şi două în comuna Negomir, unul agricol
de peste 10.000 mp şu unul extravilan. Se deplasează de
acasă la primărie cu o Skoda Octavia achiziţionată în leasing. Mai deţine de asemenea şi două locuinţe, o casă şi un
apartament, ambele în Târgu-Jiu.
Primarul cu tractor
La Tismana, Marian Slivilescu deţine o serie de
terenuri, unele cumpărate, altele moştenite. Deţine
un teren agricol de 4,8 ha şi 0,13 ha de pădure, ambele moştenite la începutul anilor ’90. Mai deţine un
teren intravilan de 0,5 ha cumpărat în 2000 împreună cu soţia.
Primarul are şi două imobile, o casă de 140 mp,
moştenită în 1990 şi un apartament de 60 mp în
Târgu-Jiu. În materie de autoturisme Marian Slivilescu conduce un tractor U445 din 1983 şi un Ford
Mondeo din 2005.
Are puşi ,,la ciorap” 60.000 de lei şi 17.000 de euro.

Alexandru PREDA

nr. 3 / septembrie 2014
PRINŢUL FRUMOS DANIEL ŞI
ZÂNA BUNĂ ROXANA
A fost odată şi există şi acum. Nu departe de noi, sub masca
oamenilor simpli zac ascunse adevăratele poveşti împărăteşti,
poveşti care ţin de valoarea sentimentelor, de seismele sufleteşti, de dragostea şi cosmosul existenţial al familiei.
Povestea mea, de astăzi, are ceva din conturul unei poezii stilizate. Nu-i lipsesc sugestiile şi spaţiile cotidiene, dar nici elemente biografice sau sursele originale. Confesiunea începe şi se
termină în cetate, cu personajele şi evenimentul lor, care ocupă
tot spaţiul împărătesc.
Prinţul Frumos Daniel şi Zâna Bună Roxana , că despre ei este
povestea, au hotărât pentru o zi să-şi dea jos masca şi să-şi ocupe locul iniţial de Prinţ Frumos şi Zână Bună.
Ceea ce am uitat să vă spun, în lirismul meu domnesc, este
că în realitatea cotidiană Prinţul Frumos Daniel şi Zâna Bună
Roxana poartă masca unor oameni simpli, cu deschidere către
lume, vitalizaţi sentimental, cu greutăţi normale, care nu locuiesc singuri, asemenea multor prinţi cu măşti şi zâne.
Dacă vedeţi un tâmplar de succes, alături de femeia lui, să ştiţi
că ar putea să fie ei. Vă spun un secret ca să-i recunoaşteţi, el
poartă săgeţi melancolice cu Băsescu, iar ea are un aer muzical,
ca o stare de echilibru.
Eu sunt norocosul care i-a văzut şi fără mască şi de-atunci am
rămas cu tonalitatea de laudă.
Ca în orice poveste, prinţul şi-a luat mireasa la el în regat şi
au făcut o nuntă autentica, despre care s-a auzit şi în ţinuturile
calme, de peste mări şi zări.
Indiferent de suflul entuziast ori rezervat al bârfitorilor de
nunţi, atmosfera a fost una „ritualică” specifică basmelor, dusă,
însă, pe tărâmuri geografice reale.
Au lipsit caleştile, pentru că au fost semn rău pentru alte nunţi
şi au rămas împotmolite în tabloide penale.
Universul poetic al rochiei de mireasă a fost pentru prinţ o
interesantă perspectivă dintre extaz si emoţie, dintre nelinişte
şi exuberanţă, „un peisaj” insinuant-senzual, într-un ceremonial
fundamental uman.
Vinul şi lăutarii au fost semene sigure de manierism pentru
meseni. Apa, caii, jurămintele, porumbeii, verighetele (uşor lărguţe), voalul, merele sunt doar podoabele care au nuanţat un
pictorial inedit, expresiv şi inconfundabil, ca un „discurs” gândit limpede.
Restul e text literar . Povestea a fost odată, dar pozele cred că
există şi acum.
Alin BĂLUŢĂ
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