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Editorial 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 E cunoscut de toată lumea în ce direcŃie merge învăŃământul 
românesc. Dureros este că oamenii de iniŃiativă sunt consideraŃi răufăcătorii 
sistemului şi diletanŃi în cele ale educaŃiei. De câte ori se discută în consiliile 
profesorale despre rolul nefast al birocraŃiei în progresul educaŃional, se 
răspunde evaziv că trebuie să ne  consolăm cu ideea că „peştele de la cap se 
împute” şi că altele sunt priorităŃile învăŃământului românesc. 
  Nu cumva cei ce lasă să treacă timpul sunt adevăraŃii uneltitori ai 
progresului educaŃional ?  
 Preocuparea mai asiduă de motivaŃiile elevilor decât pentru 
acumularea unor punctaje ireale care scot în evidenŃă un progres virtual doar 
pe hârtii, n-ar face parte din fişa de lucru a profesorilor? Noi facem sistemul 
şi el nu moare înainte de căderea ultimei persoane cu alte cuvinte „nu sunt 
pierdute decât acele bătălii care n-au fost începute niciodată”. 

 (Mircea Eliade). 
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1. IDEOLOGIA JUNIMISMULUI 
 

Cristina Cioabă  
 

  
 Constituit pe baze 
ştiinŃifice „ca în mai toate 
compartimentele sale, junimismul 
a reluat, a prelucrat şi a adaptat 
puncte de vedere de largă 
circulaŃie filosofică euripeană la 
realităŃile româneşti”. 1A fost de 
fapt primul mare curent literar din 
Istoria Literaturii Româneşti. 
 „FormaŃi sub raport 
spiritual în acest cadru, viitorii 
junimişti se vor strădui să 
imprime culturii româneşti 
direcŃia socotită de ei drept cea 
mai potrivită pentru România: 
anume, descătuşarea de sub 
influenŃa ideologico-politică a 
FranŃei şi apropierea de aceea a 
Germaniei”.2 Se ştie prea bine că 
până la acea dată literatura 
română fusese atât de mult 
influenŃată de cultura franceză 
încât simplele gesturi şi 
manifestările obişnuite, 
deveniseră un ritual plin de ifose 
în speŃă specific damelor din 
lumea mare. 
                                                 
1 Z. Ornea, Junimea şi Junimismul, vol 
1, ed. Minerva Buc.1998, pag 138 
2 ibidem, pag 139-140 

 „Afirmând că, din punct 
de vedere literar,« Junimea» era 
tolerantă şi îngăduitoare, avem în 
vedere prezenŃa printre membrii ei 
a unor scriitori cu individualităŃi 
diferite, chiar dacă nu întotdeauna 
distincte. Pe toŃi îi reunea în 
gustul pentru moralitate, descins, 
poate, din înclinaŃia spre 
cumpătarea clasicistă. Junimiştii 
au, în cea mai mare şi 
reprezentativă parte gustul 
persuasiunii. Faptul poate fi pus în 
legătură cu întreaga literatură 
română de până la ei, ale cărei 
tradiŃii şi caracteristici le duc mai 
departe, impulsionaŃi de atmosfera 
propriu-zisă din societate şi mai 
ales, de educaŃia lor. ”3 
 De apreciat sunt însă 
aspiraŃiile comune a liderilor 
junimişti către o revigorare a 
culturii şi valorilor spirituale 
tradiŃionale româneşti a tinerilor 
debutanŃi.  

                                                 
3 Dan Mănucă, Scriitori 
Junimişti, Princeps Ed, Iaşi 2005, 
pag 105 
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 „La «Junimea» au existat 
întotdeauna scriitori aproape 
profesionişti şi scriitori de ocazie. 
Cei mai mulŃi membrii, în frunte 
cu înşişi întemeietorii societăŃii, 
făceau parte din a doua categorie. 
Se crease o ambianŃă favorabilă 
nu numai discuŃiilor despre 
literatură, ci şi creării ei.” 4  
 Şi mai important este 
profesionalismul şi experienŃa în 
special a întemeietorilor şi 
liderilor acestui curent literar care 
au prelungit istoria lui. 
 „Adevăratul junimism, 
excepŃie făcând epigonii săi, nu a 
fost opac faŃă de arta autentică, 
indiferent de formele sub care ea 
se prezenta. Că în ansamblu 
predominau preferinŃele clasiciste, 
faptul e adevărat, dar nu a 
constituit niciodată o piedică în 
acceptarea romantismului, a 
realismului şi chiar a 
simbolismului.”5 
 Se vede limpede că 
ideologia junimistă este 
exhaustivă pe toate planurile 
cultural-spirituale în ciuda 
vicisitudinilor vremii şi a 
imixtiunii unor „epigoni” în 
problemele literare. Ei n-au putut 
înŃelege sensul autentic al artei şi 

                                                 
4 ibidem, pag 132 
5 ibidem, pag 38 

literaturii româneşti ceea ce a 
îngreunat  mersul firesc a acestor 
deziderate profesionale. Aceste 
lucruri i-a adus ulterior sfârşitul 
dar care constituie astăzi un nou 
început cu  preocupări după 
modele fără de sfârşit… 



2. BRUIONUL CONCEPTULUI 
 

ALEXANDRA NICOLETA BURCHE 
 

• “conceptul” 
      Dexul ne spune că este o idee generală ce reflectă just realitatea. Eu aş 

spune că este o părere căci, cu toŃii putem crea concepte. Conceptele se impun, se 
plantează, se înrădăcinează în timp, lasă urme pe care le putem citi, încorpora, 
uneori simŃi. Cum am interpreta un alt sens al conceptului fără să ieşim din matcă ? 
cred că nu am putea, decât predispuşi criticii.  Iar în fond, cu ce ne ajuta o realitate 
concepută de alŃii ? Da, se poate spune că aşa ne creăm propriile concepte, adică în 
contradicŃie sau în conformitate cu ceea ce la rândul nostru analizăm şi într-un 
final, criticăm. Lumea astfel ni se prefigurează prematur, asemeni unui cerc inclus 
în alte cercuri veşnice. Şi nu foarte mulŃi sunt cei ce se nasc în afara acestor cercuri 
şi reuşesc să ne ofere un ansamblu din afară. Aceştia îi catalogăm noi în interior, 
însă strâmb, căci într-o oarecare măsură, paradoxal, ajung tot în centrul zemos al 
cercului. Numai aşa ne putem identifica oarecum cu ideatica lor, aducându-i la 
nivelul priceperii noastre astfel reflectând,  până la graniŃa ce ne ameninŃă 
criticând... 

Cu ce ne ajută aceste luminiŃe demult acoperite de Ńărâna istoriei ? Ajută la 
pecetluirea unui mister mult mai mare, de multe ori complicând şi mai mult viaŃa şi 
logica ei neîntreruptă de întrebări curioase... 

PoeŃii, scriitorii, povestitorii, ascultătorii chiar, sunt puzzeluri ce vin şi 
completează imaginea de pe ecranul vieŃii căreia îi simŃim prezenŃa în noi, în alŃii, 
în oglinda oarbă a sunetelor reflectate în realitatea trăirii. Ceea ce nu vedem este la 
nici doi paşi timizi de noi, cu ochii împăienjeniŃi de materialism, ne încăpăŃânăm să 
ne ascundem vederea şi orbecăim pe întuneric până ce ne pierdem sinele în lumea 
coruptă...aceştia suntem noi, cei încarceraŃi în vâltorile cercurilor interioare de care 
uităm uneori, cărora le amortizăm existenŃa, le rărim cunoaşterea şi astfel, uităm să 
ascultăm cum cresc pietrele ce ne clădesc istoria vieŃii vieŃilor... Cei atinşi de harul 
unui geniu milenar, rămân în umbra ce-o lăsăm întotdeauna în urma pe care, uneori 
când ne întoarcem să-i înŃelegem, călcăm....şi aşa, ... devenim balerini, legănându-
ne cu echilibrul nostru mucegăit pe marginea unui univers plin de sinele său 
neînŃeles. 

CONCEPTUL VIEłII... mult studiat de mulŃi, intens chestionat de cei mai 
intenşi în astfel de trăiri,...mie personal mi se soluŃionează astfel : RADIOGRAFIA 
TRECUTULUI. 
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3. Cultura la tinerii gorjeni 
 

Buzele-mi sunt uscate 
Vreau s ă îmi fi aproape 
Să strici usc ăciunea 
Ce în mine a r ămas 
 
Sa distrugi ura pur ă 
Ura cea plin ă de ur ă 
Din inimile celor 
Care au r ămas 
 
Să î Ńi v ăd doar ochi 
Cei ochi plini de lacrimi 
De dragostea de care 
Noi doi am uitat… 
 
 Vlad Burlan - Colegiu Na Ńional George Co şbuc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Catedrala „Sf.Treime” din Mun. Motru 
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Problema financiar ă - o diferen Ńă major ă între oameni 
 

Alexandra Belgun – Energetic Nr. 1 XII-A, Târgu-Jiu  
 

  Ne conduc pe majoritatea...ne spală creierii şi nimeni nu se poate 
împotrivi acestui fapt. Oricum ne-am lupta cu morile de vânt, odată ce le-
am simŃit gustul suntem deja otrăviŃi. Ne lovim de ei în fiecare zi, vin şi 
pleacă, ne scapă printre degete... Oamenii nu pot trăi fără ei, deşi de cele 
mai multe ori aduc nefericirea. Când sunt prea puŃini avem nevoie de mai 
mulŃi iar când sunt prea mulŃi nu ştim unde să-i Ńinem undeva în siguranŃă şi 
ne roade gândul că într-o zi i-am putea pierde. 

 Tipic omului din ziua de astăzi, acel egoist ascuns care se laudă că 
el va ajuta pe toată lumea, că va ridica nu ştiu câte catedrale, biserici, 
adăposturi pentru cei care nu au un loc unde să doarmă, sau că va face nu 
ştiu câte donaŃii la azilele de bătrâni şi la casele de copii, iar când se vede 
împlinit din punct de vedere financiar uită de toate promisiunile făcute. 
Atunci nu se mai gândeşte la cei ce au nevoie disperată de ajutor, contează 
doar el şi dorinŃa lui de a rămâne undeva sus în topul celor mai bogaŃi. 

Banii... poate că dacă nu aveau valoarea de astăzi lumea ar fi fost 
altfel acum...poate nu ar mai exista atâta invidie, poate nu ar mai fi lupta 
aceasta continuă pentru a obŃine un statut social ridicat care impune 
automat un anumit respect şi uneori chiar supunerea celor inferiori din 
punct de vedere material. Astăzi banii sunt totul... nu mai contează 
sănătatea când putem să ne-o cumpărăm (există atâtea metode sofisticate 
de tratament care nu şi le poate permite oricine) iar fericirea e mult mai 
relativă... nu mai este provocată printr-un zâmbet venit din inimă, ci unul 
sec, ce răsare pe faŃa tuturor la vederea banilor... 
         “ToŃi suntem egali în drepturi” şi totuşi dacă nu avem bani ştim cu toŃii 
că nu avem nici dreptul de a ne bucura de tehnologiile avansate din lumea 
medicinii sau a electronicii, şi consider că aceasta este una dintre cele mai 
mari nedreptăŃi din Ńara noastră. Vom reuşi oare vreodată să facem ceva în 
această privinŃă? 

 
 
 



MAGAZIN CRITIC                                                                      MAI 2008 

 10 

PREMISE ALE STUDIULUI OPEREI C ĂLINESCIENE 
 

Prof. Ionel Cioabă 
   Nu se poate ignora concepŃia exegeza călinesciană 
cu privire la necesitatea criticului de a fi în acelaşi timp 
creator de literatură. În această privinŃă convingerile estetice 
ale lui G. Călinescu sunt integral diferite de cele ale 
mentorului Junimii.6 Într-o manieră evazivă concepŃiile sale 
vis a vis de îndeletnicirile criticului literar, sunt ilustrate în 
articolul PoeŃi şi critici, astfel: 
 „Criticul este din fire transparent, artistul este din 
fire refractar. EsenŃa criticului este de a fi flexibil la 
impresiile poeŃilor, esenŃa poetului este de a fi inflexibil în propria sa impresie.  
 De aceea criticul trebuie să fie mai ales nepărtinitor, artistul nu poate fi 
decât părtinitor”.7 
 „Facultatea epică e sinonimă cu invenŃia. Nicidecum nu vom susŃine că 
istoricul «născoceşte» documentele, dimpotrivă el se cade să pornească de la un 
material arhivistic bine verificat. Nici romancierul nu născoceşte umanitatea, 
invenŃia constă în a descoperi un scenariu posibil pentru desfăşurarea epică a 
faptelor”.8 
 Acest fenomen este mai pregnant în domeniul istoriei literare: 
 „Oricum ar fi, desfăşurarea epică este esenŃială într-o istorie literară, care 
de altfel se împarte în capitole cronologice, asemenea cânturilor unei epopei, ceea 
ce presupune că cu fiecare înaintare simŃim că evenimentul se desfăşoară şi merge 
către concluzie. Într-adevăr o istorie literară sub durata paginilor ei are un final ca 
şi romanul care nu poate fi împins mai departe de altcineva”9. Spiritul creator 
călinescian s-a ridicat deasupra textelor, concretizându-se în descrieri pitoreşti şi 
portrete sugestive frecvente în : ViaŃa lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Istoria 
literaturii române de la origini până în prezent etc. Utilitatea operei lui G. 
Călinescu postulează aplicarea metodologiei sale critice la studiul propriilor lucrări 
literare, etapele necesare fiind: intuirea esenŃei, descrierea, încadrarea în contextul 
literaturii române şi a celei universale etc. Tehnica artistică nu se reduce la studiul 
expresiei verbale, ci se raportează la unitatea organică a ansamblului. 

                                                 
6 Viorel Alecu, Opera literară a lui George Călinescu, Ed. Albatros, Bucureşti 1974, 
7 Titu Maiorescu, Critice, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti 1908, p. 66 
8 George Călinescu, Notă distinctivă a istoriei, în Secolul 20, nr. 6, iunie 1969, p. 14 
9  Ibidem, p. 15 
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 Imposibilitatea de a separa cu rigoare o operă literară de cea critică ne-a 
condus la soluŃia de a considera eseistica călinesciană cu privire la literatura 
universală ca elementul de tranziŃie între artă şi istoriografie, partea a doua a unei 
presupuse monografii despre opera lui G. Călinescu având ca punct iniŃial 
concepŃia sa estetică după care vor fi abordate articolele de critică şi istorie literară, 
monografiile consacrate scriitorilor: M. Eminescu, Ion Creangă, N. Filimon, şi Gr. 
M. Alecsandrescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent etc. 
Dedicat romanescului în care a preŃuit exerciŃiul balzacian al tatonării de personaje 
caricaturale, G. Călinescu elaborează, pasionat de construcŃie, sigur pe sine, prin 
eseul critic, originale incursiuni în concretul existenŃial. 
 AmbivalenŃa angrenajului deschide drum duplicităŃii. Creator şi 
comentator, autorul găseşte mijloace să fie de două ori înăuntrul operei, raŃional şi 
vizionar, teatral şi crepuscular, sensibil şi drept. Ca toate direcŃiile frecventat, 
autorul lui „Şun, mit mongol” trece de la biografie la spaŃii exterioare biografiei 
eroilor, evadează în imensitatea culturii ca un poet crud, liber de griji, crispat ori 
inocent, amplifică obsesii fără graniŃe, construieşte expansiv, după un program 
iscusit.10 
 La G. Călinescu genialitatea are morala antipatică, iar bunătatea adusă la 
starea de încropire volatilă. Nimeni nu îi neagă plăcerea de a construi 
comediografic, de a finisa cu mare relativism mobilitatea înclinată să anuleze 
farmecul spiritului generos. Adevărul este că dacă a existat acest Călinescu un 
fanatism al grotescului înscenat, dacă mari cariere l-au făcut, prin jocul orgoliilor 
găunoase, al convocărilor clientelare, să vadă mocirla trăirii printre clanuri, atunci 
polemistul ireductibil avea tot dreptul să-şi caute făgaşul liberator.11  
 Dacă, însă, din tinereŃe Călinescu găseşte obiecŃii, iar sistemul său de 
gândire condamnă competiŃia culturală, nu este exclus ca mizantropia lui să provină 
şi din  alte cauze, dificil de decelat. Copil fără stabilitate familială, cu o mamă de 
condiŃie modestă, singură de timpuriu, el deosebeşte din linia maternă ce înseamnă 
absenŃa tatălui. NuanŃe intime grăbesc repudierea, defensivă iniŃial, a tot ce aduce a 
imperfecŃiune sau îndreptăŃesc manifestările ei. Încălcarea cu deducŃii radicalizate 
însoŃesc tipologiile sub efectul şocului existenŃial. Analizând viaŃa şi opera sa se 
observă că el a ştiut să-şi expliciteze inteligenŃa. A ştiut mai puŃin să o disimuleze, 
impietând asupra subiectivităŃii sale constrângătoare, fracturată de livresc, 
promisiuni parŃial încălcate, sarcasme iuŃi, elipse narcisiste.12 

                                                 
10 Henri Zalis, O istorie condensată a literaturii române (1880-2000), Ed. Bibliotheca, 
Târgovişte 2005, p. 106-107 
11 Ibidem, p. 107-108 
12 Ibidem, p. 109-111 
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CURIOZITĂłI ŞI DIVERTISMENT 
 
 
 
 

* 
1. Un bâlbâit vine la doctor. 
- Va bâlbâiŃi întotdeauna aşa ? 

- N-nu, ddocc-ctore, dd-doarr c-cand v-vor-besc. 
* 

2. Un iepure se duce la farmacie si spune: 
- Doamna, aveŃi morcovi? 

- Nu. Aici este o farmacie, nu avem morcovi. 
Iepurele pleacă. 

A doua zi: 
- Doamna, aveŃi morcovi? 

- Nu. ÎnŃelege că nu avem morcovi la farmacie. 
A treia zi: 

- Doamna, aveŃi morcovi? 
- M-ai înnebunit. Ia treci în locul meu să vedem dacă îŃi convine să te bat la 

cap. 
- Bine, spune iepurele. 

Farmacista spune: 
- Domnule, aveŃi morcovi? 

Şi iepurele zice: 
- AveŃi reŃeta? 

* 
3. Un inginer stă pe un pod şi aruncă cărămizi în apă. Se apropie altul şi îl 

întreabă: 
- De ce arunci cărămizi în apă? 

Acela răspunde: 
- Încerc să înŃeleg... 

- Ce să înŃelegi? 
- De ce o cărămidă pătrată, face cercurile în apă... rotunde? 
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ŞtiaŃi că… 
Politic 

1. India. Indira Ghandi a fost fiica a unui prim ministru, mama a unui 
prim ministru şi ea însăşi prim ministru. 

Casnic 
2. Aerul din interiorul casei este de obicei de 2 până la 5 ori mai poluat 

decât cel din exterior (şi poate ajunge până la 10 ori), conform 
AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului Înconjurător din Statele Unite. 

Animale 
3. Limba Balenei Albastre cântăreşte mai mult decât un elefant. 

 
3. Cel mai mare ochi este cel al caracatiŃei. Diametrul lui ajunge la 40-

50 cm. 
5. Cât cântăresc creierele animalelor? 

Hamster - 1.4g 
BufniŃa - 2.2g 
VeveriŃa - 7.6g 
Aligator - 8.4g 
Iepure - 10-13g 
Marmota - 17g 

Pisica - 30g 
Rechin - 32g 
Oaie - 140 g 
Jaguar - 157g 
Porc - 180 g 

Tigru - 263.5 g 
Cimpanzeu - 420g 
Vaca - 425 - 458g 
Gorila - 465 - 540g 

6. Pinguinii pot sări la o înălŃime de până la 1,8 metri. 
 

7. Mamiferul cu cea mai mare temperatură constantă a corpului este 
lupul, cu 42 grade celsius. 
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RETROSPECTIVĂ LUNARĂ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Constantin Rădulescu Motru este aniversat cu ocazia 
împlinirii a 51 de ani de la moartea sa pe data de 6 martie 
2008 de către membrii L.T.C.O.R.-Energetic, Târgu-Jiu. 
ŞedinŃa de aniversare a avut loc la clubul liceului 
Energetic. Printre participanŃi amintim pe Director 
Educativ Mur ări Ńa Daniel, Prof. Pîrvulescu Marinela- 
Limba Română, Prof. Chepea Sorin- profil tehnic şi 
Prof. Băbucă Cristina- Limba Română. 

 
 

2. Gr. Şc. Energetic, Nr 1. Târgu - Jiu 
nu uită de activităŃile extraşcolare. 

Mai jos lăsăm să vorbească imaginile 
ultimilor două activităŃi. 
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 Gheorghe Funar, vicepreşedintele Partidului România Mare la nivel 
naŃional, s-a aflat, ieri, la Târgu-Jiu pentru a discuta câteva aspecte 
importante referitoare la apropiatele alegeri locale. Despre alegerile care vor 
avea loc în data de 1 iunie a acestui an, Funar a spus că „guvernul a stabilit 
data alegerilor locale de ziua orbului. GuvernanŃii au pus această dată 
crezând că românii vor fi şi de această dată orbi şi-i vor vota în continuare 
pe cei care i-au jefuit până acum. PD a năpârlit în PD-L, PDSR a năpârlit în 
PSD şi PNL urmează să vedem dacă va năpârli. Guvernele de până acum au 
pulverizat economia naŃională iar din această cauză trei sau patru milioane 
de români au plecat să muncească în străinătate pentru că aici nu mai au 
locuri de muncă. Practic, au subminat economia naŃională” (1 aprilie 2008) 
 
 Ziua Mondială a SănătăŃii aniversată, 
vineri dimineaŃa, la Gorj a fost un bun prilej 
pentru o parte dintre cadrele medicale pentru 
a spune bancuri, a se juca pe telefonul 
mobil, pentru a trage chiar un mic pui de 
somn sau pentru a se simŃi la manifestare ca 
în sala de aşteptare a staŃiei CFR. Tema din 
acest an a zilei dedicate sănătăŃii i-a plictisit 
atât de tare pe cei din breasla medicală încât 
aceştia fie se scărpinau după ceafă, fie 
chicoteau, făcând aproape orice doar ca 
timpul să treacă şi să ia sfârşit evenimentul.  
 

Cariera Lupoaia este blocată de problema retrocedărilor  
 Nici una din carierele motrene nu are licenŃă de exploatare a 
cărbunelui la suprafaŃă din cauza neclarităŃilor legate de terenurile pe care se 
desfăşoară exploatarea cărbunelui la suprafaŃă. Dacă viitorul Carierei 
RoşiuŃa este compromis în proporŃie de peste 60% din cauza sufocării 
perimetrelor de excavaŃie şi a suprasolicitării perimetrelor de haldă (în 
sensul că dimensiunile haldelor de steril se situează peste cotele proiectate), 
la Lupoaia, evoluŃia tehnologică a fost menŃinută la parametrii de eficienŃă 
economică graŃie unei mai bune coordonări tehnice, dar şi a exploatării 
raŃionale a perimetrului minier.(12-13 aprilie 2008) 
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DIALOG CU CITITORII  
 
 
 
 
 
 

 
 

1. By: Gigel on aprilie 11, 2008  
at 5:57 pm 

  
 N-aş vrea să vă dezamăgesc dar va trebui să aşteptaŃi mulŃi ani să 
reuşiŃi ceva. Nu veŃi reuşi curând dar cu perseverenŃă şi ajutor dumnezeiesc 
negreşit…Succes 

2. By: Alexandru on martie 14, 2008  
at 5:01 pm 

Cu timpul vom câştiga mulŃi adepŃi chiar dacă situaŃia financiară nu ne 
permite. Important sa fim o echipă.. 

 
 
 
 
 

 
ANUNłURI PUBLICITARE  

 

1. Începând cu luna martie în conducerea LTCOR-ENERGETIC TÂRGU-
JIU au rămas următorii membrii: 

• Butan Gabriel - prim-vicepreşedinte 
• Andri Ńa Pompilia Mădălina - vicepreşedinte 
• Pătroi Elena Loredana - consilier interne 
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• Burche Alexandra - consilier externe 

2. Club Sportiv Motru, Jud. Gorj, KARATE RENSHI  
vă oferă cursuri unicate recunoscute la nivel naŃional 
la un preŃ derizoriu. 
 RelaŃii la sediul clubului sau la tel: 
0727685065 

 

 

2. Revista noastră caută 
colaboratori pentru distribuŃie. 
RelaŃii la sediul redacŃiei 

 
 
 
 
 
 

3. Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români - Gorj 
                     2% pentru cultură, 2% pentru noi.        

PuteŃi direcŃiona 2% din impozitul datorat pe venitul anual către o asociaŃie sau 
fundaŃie prin completarea Anexei 230 de la formularul de DeclaraŃie de impozit 
pe venitul anual. Termenul limită este 15 mai. AveŃi acum posibilitatea de a vă 
implica fără costuri în cauze socio-culturale. 

Cont B.C.R. RO37RNCB0150019452620001, Cod fiscal 16427513  
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RECOMADĂRI CĂRłI 

 
 
                 
 
1. Reglementări contabile. PreŃ 25,00 lei 
 

 
 
 
 
 
 

2.Agendă medicală. ConŃine CD.  PreŃ 76, 30 lei 
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     Apare lunar, se găseşte de vânzare la Librăria P.F. Filimon Vasilica în 
Mun. Motru şi la sediul redacŃiilor din JudeŃul Gorj. 

Adresa redacŃiilor: Parohia I „Sf Nestor”, Motru   sau  Gr. Şc. Energetic Nr.1, 
Târgu-Jiu, Jud. Gorj 

Tel. 0728353441 sau 0720726006 
http://www.magazincritic.wordpress.com    : 
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