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Un nou concurs pentru directorii Un nou concurs pentru directorii 
de școli. 13 posturi vacante în Gorj. de școli. 13 posturi vacante în Gorj. 

Proba scrisă are loc astăziProba scrisă are loc astăzi

CE Oltenia a făcut aproape CE Oltenia a făcut aproape 
1.500 de angajări. Cam tot atâtea 1.500 de angajări. Cam tot atâtea 
pensionări, pe Legea 74 pensionări, pe Legea 74 
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Pui de urs Pui de urs 

fi lmați la Rânca! fi lmați la Rânca! 

Polițistul din Bustuchin, Polițistul din Bustuchin, 
inculpat pentru agresiune inculpat pentru agresiune 
sexuală a unui minor, sexuală a unui minor, 
eliberat din arestul IPJ! A primit eliberat din arestul IPJ! A primit 
arest la domiciliu arest la domiciliu 

Polițiștii de la 
prevenirea Criminalității, 

printre școlari: ,,Vacanța 
s-a terminat. Sunteți 

pregătiți pentru un nou 
început?" »6»6
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Șef cu delegație la Șef cu delegație la 
Judecătoria Motru Judecătoria Motru 

Judecătoria Motru are, de aproape 

două luni, un șef cu delegație. Pos-

tul de președinte al instanței motrene 

a devenit vacant la data de 16 iulie, 

după expirarea mandatului judecăto-

rului Vasile Bădoiu. Acesta a fost nu-

mit președinte 

al Judecă-

toriei Mo-

tru în iulie 

2019, pen-

tru o peri-

oadă de trei 

ani. 

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

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni
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,,Marea taină a ex ist enţei nu constă în a trăi, ci în a şti pentru ce trăieşti." – Feodor Dostoievski,,Marea taină a ex ist enţei nu constă în a trăi, ci în a şti pentru ce trăieşti." – Feodor Dostoievski
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farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,8580  +0,0293
Dolarul SUA      4,9031 +0,0550 
Gramul de aur                     268,9398 +2,1599 
Francul elveţian                        4,9833  +0,0346  
100 Yeni japonezi                     3,4018  -0,0222
Lira sterlină      5,6295 +0,0052 
Leva bulgărească       2,4838 +0,0150
Leul moldovenesc                     0,2523  +0,0016     
100 Forinţi maghiari     1,2089  +0,0089 

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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Revoltă și haos pe Otopeni, reglementări în energie !Revoltă și haos pe Otopeni, reglementări în energie !
Motto: „Sărac e cel ce se simte 

sărac, căruia îi trebuie neapărat 
mai mult decât are.”

  Mihai Eminescu

CATASTROFALUL VIRGIL 
POPESCU, MINISTRUL ENERGI-
EI, DIN PĂCATE, RĂMÂNE! Ulti-
ma știre aflată înainte de a începe 
scrierea acestor simple note este 
aceea că Moțiunea simplă intro-
dusă de Alianța pentru Unirea 
Românilor (AUR) împotriva mi-
nistrului catastrofal al Energiei, 
Virgil Popescu, nu ne-a surprins 
chiar deloc.     Moțiunea simplă a 
picat și pentru că pretinsul Partid 
Național Liberal și chiar Păartidul 
Social Democrat – care-i solicitase, 
în mai multe rânduri demisia ori 
demiterea - și, se știe, inclusiv în 
cazul în care ar fi trecut, Moțiunea 
simplă nu-l obliga pe Virgil Popes-
cu să demisioneze. Acesta poate 
fi remaniat doar, numai că soarta 
sa depinde de decizia ce o va lua 
prim-ministrul Nicolae Ciucă, în 
urma analizei ce o va face privind 
activitatea acestuia.

REVOLTĂ PE AEROPORTUL 
OTOPENI. Miercuri a fost a doua 
zi consecutivă în care, prin blo-
carea conturilor Blue Air, o firmă 
privată de transporturi aeriene 
low cost, cu datorii la stat căre-
ia, nu se știe de ce ministrul Me-
diului, Tanczos Barna, i-a blocat 
conturile. Când, de fapt, blocarea 
conturilor îi revenea ANAF! Să fie 
vorba de unele interese? Astfel, a 
mai rămas activă doar o altă fir-
mă privată de transporturi aerie-
ne, Air Conect, apărută pe piață 
abia în luna iulie 2022, cu un 
acționariat dubios! 

BANI PIERDUȚI, TIMP PIER-
DUT! Două zile la rând, cei care 
doreau să călătorească de pe Ae-
roportul Otopeni în lume, au aflat 
că-și plătiseră biletele cu bani grei 

degeaba. A fost și încă mai este re-
voltă și chiar haos, întrucât cei care 
veniseră nu numai că nu și-au pu-
tut recupera banii, dar de pe site-
ul Blue Air li se recomanda fie să-și 
cumpere alte bilete la alte companii 
aeriene, fie să apeleze la compania 
de stat Tarom. În aceeași situație 
de haos erau și încă sunt cetățenii 
români aflați pe alte aeroporturi ale 
lumii și care doreau să revină în Ro-
mânia. Abia miercuri s-a aflat că 25 
de zboruri nu mai aterizează pe Ae-
roportul internațional Henry Coan-
dă Otopeni, iar 27 de aeronave Blue 
Air nu vor mai decola.

Premierul Nicolae Ciucă a 
anunțat că românii blocați pe ae-
roporturile din străinătate vor fi 
repatriați pe banii statului. S-a creat 
haos și foarte multă aglomerație pe 
Aeroportul Otopeni. „Stăm ca proștii!”, 
se auzea de pe buzele celor mai mulți 
care-și plătiseră biletele la Blue Air, 
dar în ultimul moment au aflat că cur-
sele lor au fost anulate.

PICAJUL FIRMEI BLUE AIR.  
Compania Blue Air a fost înființată de 
controversatul om de afaceri Nelu Ior-
dache, care-a ajuns și în pușcărie, iar 
acum nu se mai știe nimic de el. Pe si-
te-ul companiei Blue Air, nu mai exis-
tă nicio informație încă din anul 2021! 
În timpul celor doi ani de pandemie, 
compania Blue Air a suferit pierderi 
mari, iar ANPC a amendat compania 
pentru numeroasele anulări de zbo-
ruri. 

62 MILIOANE DE EURO ÎMPRU-
MUTURI GARANTATE DE STAT! 
Suma aceasta uriașă reprezintă un 
împrumut de la Bruxelles, garantat de 
statul român, pe vremea Guvernului 
Orban! Nu se știe dacă își va pierde 
compania Blue Air licența și nici dacă 
prin acea garantare a împrumutului 
de către Guvernul României, condus 
de Ludovic Orban, statul român nu 
este cumva acționar la compania fali-
mentară Blue Air! Ar fi o aberație să se 

creadă că statul român va recupera 
vreun ban.

GUVERNUL CIUCĂ DĂ ASIGU-
RĂRI PENTRU IARNĂ. Scandalul 
cu Blue Air a mai adus și alte pier-
deri. Guvernul României a alocat 5 
milioane de lei, deci bani asigurați de 
către statul român, pentru aducerea 
cetățenilor români aflați pe aeropor-
turile lumii și care nu mai pot reveni 
acasă din cauza falimentului compa-
niei Blue Air. Și ca și cum nu avea 
atâtea probleme de rezolvat, Gu-
vernul Ciucă a anunțat miercuri că 
Ordonanța de Urgență pentru plafo-
narea/compensarea consumului de 
energie electrică al familiilor nevoiașe 
ar putea fi modificată. Nu înainte ca 
vineri, reuniunea miniștrilor Ener-
giei din țările membre ale Uniunii 
Europene să stabilească – așa cum 
a prezentat președintele Comisiei 
Europene, Ursula von der Leyen – o 
grilă unică de  plafonare și compen-
sare la consumul de energie electrică 
și la gae pentru întreaga Uniune Eu-
ropeană. Și totuși, miercuri, Guver-
nul Ciucă a stabilit unele decizii care 
vor asigura că nu vom avea probleme 
mari cu energia electrică și cu gazele 
pe timpul iernii grele care va veni.

      ION PREDOȘANU

Judecătoria Motru are, de 
aproape două luni, un șef cu 
delegație. 

Postul de președinte al instanței 
motrene a devenit vacant la data 

Șef cu delegație la Judecătoria Motru 
de 16 iulie, după expirarea mandatu-
lui judecătorului Vasile Bădoiu. 

Acesta a fost numit președinte al 
Judecătoriei Motru în iulie 2019, pen-
tru o perioadă de trei ani.

Prin urmare, Tribunalul Gorj a 
propus delegarea judecătorului Bă-
doiu în funcția de președinte al Ju-
decătoriei Motru. Consiliul Superior 
al Magistraturii a fost de acord cu 
această propunere. 

„Având în vedere că funcția de 
președinte al Judecătoriei Motru va 
deveni vacantă la data de 16.07.2022, 
precum și necesitatea asigurării con-
ducerii administrativ judiciare a aces-
tei instanțe, luând în considerare pro-
punerea președintelui Tribunalului 
Gorj, însușită de președintele Curții de 
Apel Craiova și avizată favorabil de 
Colegiul de conducere al Judecători-
ei Motru, ținând cont și de experiența 
managerială a magistratului în funcția 
antereferită, Secția pentru judecători 
va dispune delegarea domnului jude-
cător cu grad profesional de tribunal 
Bădoiu Vasile în funcția de președinte 
al Judecătoriei Motru, începând cu 
data de 16.07.2022, până la ocuparea 
funcției, prin concurs sau examen, în 
condițiile legii, dar nu mai mult de 6 
luni”, a decis CSM. 

I.I.
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Polițistul din Bustuchin, inculpat pentru agresiune sexuală a 
unui minor, eliberat din arestul IPJ! A primit arest la domiciliu 

Polițistul din cadrul IPJ Vâl-
cea, de loc din Bustuchin, a 
ajutat împreună cu soția o 

familie de condiție modestă din Târgu 
Logrești. Este vorba despre o femeie cu 
doi copii minori în îngrijire. Polițistul 
și soția i-au ajutat pe respectivii timp 
de un an de zile, oferindu-le bunuri 
și bani și chiar o bicicletă nouă pen-
tru băiatul de 12 ani. În luna mai, la 
jumătatea lunii mai exact, minorul 
susține că ar fi fost agresat sexu-
al, polițistul care venise să îi aducă 
bicicletă nouă ,,băgându-i mâna în 
chiloți”. Copilul nu spune nimic la 
acel moment mamei sau surorii care 
erau acasă. Fenomenul, susține mi-

După două luni și jumătate de arest preventiv, polițistul din Bustuchin, 
salariat al IPJ Vâlcea a fost pus, marți, în arest la domiciliu pentru 
30 de zile. Deși acuzațiile la adresa sa sunt fundamentate doar pe 
declarația minorului de 12 ani, potrivit probelor din dosarul penal, 
agentul de poliție în vârstă de 36 de ani a fost reținut la finalul lunii 
iunie. Asta, inițial pentru 24 de ore, apoi pentru 30 de zile pentru 
trei ori consecutiv, doar pentru ultima contestație inculpatul având 
câștig de cauză acum, pe 6 septembrie. Polițistul nu a recunoscut 
acuzele care i se aduc și a cerut să fie pus la detectorul de minciuni. 
Soția acestuia, salariată a Primăriei Bustuchin, a făcut nenumărate 
sesizați la instituțiile statului cerând ca acest caz, de abuz, să fie 
cercetat cu atenție, femeia considerând că soțul ei este victima unui 
complot. Familia al cărui copil l-a acuzat pe polițistul respectiv că l-ar 
fi adresat sexual a fost ajutată, cu scop umanitar, de cei doi soți.

norul, s-ar fi repetat două săptămâni 
mai târziu, când polițistul la abordat 
pe copil pe stradă. 

La prima vedere, dar și la a doua, 
cazul pare fără dovezi. Nu există înre-
gistrări, nu există martori, nu există 
urme ale agresiuni, nu există o con-
siliere psihologică ulterioară a mino-
rului, în telefonul polițistului nu se 
găsesc fotografii cu minorul ori cu alți 
minori, poze pornografice ori de pe-
dofilie. Cu toate acestea, agentul de 
poliție ajunge după gratii, două luni 
și jumătate, și acum inculpat într-un 
dosar penal cu o faptă care îi poate 
atârna greu în cazier.

Reamintim că polițistul a cerut 

sprijin presei, mai exact ,,Gorjeanu-
lui”, cu două săptămâni înainte de 
arestarea sa, susținând că avea pro-
bleme la serviciu in baza unei sesizări 
care, credea el, ar fi venit de la prima-
rul comunei Bustuchin, Ion Ciocea, 
cu care avusese un conflict. 

În fata psihologului poliției, după ce 
i se ridică arma de serviciu, polițistul 
este întrebat dacă ar fi intenționat să 
îl împuște pe primarul Ion Ciocea, un 
vânător cunoscut și iscusit în zonă. 
Urmare a acestei întrebări și a legă-
turii edilului din Gorj cu unul dintre 
superiori polițistului din IPJ Vâlcea, 
agentul crede că i se pregătea ceva. 

Două săptămâni mai târziu are 
percheziție la domiciliu, este reținut și 
băgat după gratii pentru corupere de 

minori. În final, încadrarea faptei se 
schimbă în agresiune sexuală asupra 
unui minor, infracțiune pentru care 
ajunge sa fie trimis în judecată. 

De pe 6 septembrie, agentul a pri-
mit arest la domiciliu pentru 30 de 
zile, măsură pe care o respecta la 
locuința sa din Bustuchin. Agentul 
are acasă un copil de câțiva anișori, 
care a fost adus pe lume după ani de 
încercări eșuate. 

De aici și intenția familiei de a aju-
ta alți copii sau familii cu copii, lucru 
pe care îl fac nu doar pentru familia 
din Târgu Logrești ci și pentru alți co-
pii sprijiniți de un ONG. Pentru ajuto-
rul oferit, umanitar, polițistul s-a ales 
cu un dosar penal. 

A.STOICA



pulsul zileipulsul zileiJoi, 8 Septembrie 2022Joi, 8 Septembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»44

Majoritatea spațiilor de cazare sunt con-
struite pe terenuri forestiere sau în 
apropierea acestora, zona fiind una pro-

pice creșterii urșilor, dar și altor sălbăticiuni. 
Un prim incident de acest gen a avut loc la în-

ceputul verii, când un pui de urs a fost filmat scor-
monind prin tomberoane după hrană. Părea un in-
cident izolat pe care nimeni nu l-a luat în serios. 
Acum, scena s-a repetat într-o altă locație, pe tera-
sa unei pensiuni, la o oră târzie din noapte. 

Nici acest incident nu a fost considerat grav în-
trucât nu au existat pagube materiale sau victime 
omenești, dar, puse cap la cap, cele două eveni-
mente pot da de gândit celor care până acum cre-
deau că doar pe Valea Prahovei te poți întâlni cu 
ursul într-o excursie la munte. „Aici în zonă trăiesc 
exemplare și de 7-800 de kilograme, dar acesta 
pare a fi un puiuț de 60-70 kilograme. În filmări se 
văd doi puiuți, unul dintre ei are cerceluș în ureche, 
celălalt nu are. Primul care s-a văzut pe imaginile 

Pui de urs fi lmați la Rânca! 
Doi pui de urs apar în înregistrări video sur-
prinse de camerele de supraveghere de la 
pensiunile din Rânca, fiind pentru prima dată 
când în stațiune își fac apariția astfel de ani-
male. 

surprinse de camere a fost în luna iunie și se vede 
clar că are cercel și cum caută mâncare. Se știe clar 
că puiul de urs stă cu mama lui până la 2 -3 ani, 
iar acesta nu cred că avea mai mult de un an. Cred 
că cine l-a relocat aici ar trebui să aibă și grija lui, 
să îl monitorizeze pentru a nu crea situații neplăcu-
te pentru turiști sau investitorii din Rânca. E posibil 
să fie adus aici acest pui din zonele pe care le ve-
dem și noi la știri ca fiind cu probleme. E vorba de 
Transfăgărășan, Moeciu, Poiana Brașov, dar la fel 
de bine poate fi și un exemplar monitorizat. Poate fi 
un puiuț al unui exemplar mare, important, al aces-
tei zone. Sunt exemplare aici și 7-800 kilograme, așa 
cum spuneam la început, pentru medalii, ca trofeu. 
Săptămâna trecută s-a văzut un exemplar pe strada 
Gilort, după biserică, un pic mai jos. Ca și gabarit și 
înfățișare pare să fie același, dar nu i se vede bine 
cercelușul în ureche, în comparație cu cel din iunie. 
Deocamdată nu cred că avem motive de îngrijorare. 
El nu vine să atace, ci să caute mâncare. Nu cred 
că el ne invadează teritoriul ci noi suntem cei care 
l-am invadat. Dacă toată ziua din afine s-a făcut o 
afacere, din zmeură s-a făcut o afacere, la fel și la 
ciuperci și multe altele cu care acești urși s-au hrănit 
aici în zonă dintotdeauna. Mai sunt și vânătorii care 
împușcă tot felul de animale și, atunci, ei, urșii, ce să 
mănânce? Normal că dacă simt mirosul de la un con-

tainer sau de la o bucătărie vin și caută”, a explicat 
Constantin Pănescu, șeful cabanierilor din Rânca. 

Între episoadele filmate din iunie și cel de acum 
a mai fost unul care nu a fost surprins de camerele 
de supraveghere, dar care s-a lăsat cu pagube ma-
teriale. 

E vorba de distrugerea parțială a unui chioșc 
din cele care sunt în unele parcări pe marginea 
Transalpinei și unde se vindea kurtoș. Proprieta-
rul Căsuței Răsturnate, Alex Ducu, a fost nevoit la 
sfârșitul lunii trecute să repare un astfel de chioșc, 
după ce l-a găsit devastat. „A venit ursul și a încer-
cat să intre prin peretele din spate, iar pentru că nu a 
reușit așa a forțat ușa. Și până la urmă a intrat prin 
spargerea ușii. Pagubele nu sunt mari, dar faptul că 
a știut să spargă ușa arată că e totuși un pericol. A 
avut putere și probabil e un urs învățat pentru că nu 
e atât de simplu să găsești ușa. Nu știu cum a ajuns 
la noi, dar ce pot să vă spun este că noi spălăm cu 
clor, mai ales când spălăm pe jos. Facem dezinfecție 
serioasă și după ce terminăm mirosul de mâncare 
nu se mai simte. De aceea a fost și pentru noi un 
semn de întrebare când am văzut ușa spartă. De 

vreo opt ani de când am avut 
chioșcul acolo nu am avut nicio-
dată probleme. Înclin să cred că 
nu e urs făcut de noi, ci e adus 
de pe undeva, relocat, poate 
chiar unul învățat la mâncare. 
Altfel nu îmi explic cum de au 
apărut aceste probleme acum”, 
a menționat Alex Ducu. 

Pentru autorități aceste 
incidente nu există pentru că 
nimeni nu le-a alertat. Pagu-
bele materiale nu au fost une-
le însemnate și, din fericire, 
nu au existat victime umane, 
ca urmare nu a existat un 
motiv temeinic de alertare a 
autorităților, așa cum a fost pe 
parcursul verii în alte locații 
din Gorj. 

Purtătorul de cuvânt al 
Inspectoratului Județean de 
Jandarmi, Alin Ivan, spune că 
oricând colegii săi pot interve-
ni dacă situația o impune. „La 
semnalarea unui potențial peri-
col există o procedură de lucru 
pentru gestionarea unei astfel 
de situații. În cazul de la Rânca 
nu am fost sesizați de nimeni. 
Recomandăm cetățenilor să 
sune pe 112 și să semnaleze 
prezența animalului sălbatic 
pentru că, ulterior, autoritățile 
vor putea prelua cazul și se va 
putea interveni cu toate resur-
sele pentru îndepărtarea peri-
colului”, a menționat Ivan.

 GELU IONESCU
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Centrul special de concurs, desemnat în ve-
derea desfăşurării probei scrise, este orga-
nizat la Liceul Tehnic Nr. 2 din Târgu-Jiu. 

La nivelul centrului special, respectiv în sălile de 
concurs, candidații vor fi repartizați în ordine alfa-
betică, anunță Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

Posturile de director rămase vacante după pri-
mele două etape organizate în toamna anului tre-
cut și în primăvara acestui an sunt la Liceul Te-
ologic Târgu-Jiu, Grădinița cu Program Prelungit 
nr. 1 Motru și la școlile gimnaziale din Câlnic, Că-
preni, Ciuperceni, Dănești (nr. 1), Motru (nr. 2) și 
Slivilești.

Mai sunt vacante cinci posturi de director ad-
junct la liceele tehnologice din Baia de Fier, Motru, 
Roșia de Amaradia și Turceni (2 posturi).

Un nou concurs pentru directorii de școli. 13 posturi 
vacante în Gorj. Proba scrisă are loc astăzi
Proba scrisă, pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, din județul Gorj, are loc joi, 8 septembrie. În școlile din 
județ sunt vacante 13 funcții de conducere. 

Proba durează 2 ore

„Accesul candidaților în săli se va realiza, pe 
baza buletinului/cărții de identitate, între orele 8:00-
8:45. Responsabilul de sală va efectua instructajul 
candidaților în intervalul oral 8:45-9:50. Candidații 
care nu sunt prezenți în sala de concurs în momentul 
deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a 
participa la concurs. Materialele documentare, mij-
loacele electronice, telefoanele mobile sau alte mij-
loace de comunicare la distanță, gențile, poșetele 
etc. vor fi depuse de candidați în sala de depozitare 
a obiectelor personale”, arată ISJ Gorj.

Proba scrisă va începe la ora 10.00 și va dura 
maximum 120 de minute. Pentru completarea da-

telor proprii de identifi-
care, precum și pentru 
marcarea răspunsuri-
lor, pe foaia de concurs, 
candidații vor utiliza doar 
pix cu pasta de culoare 
albastră sau neagră care 
nu se șterge. 

Pot cere anularea 
testului

Candidatul care se re-
trage din proprie inițiativă 
poate solicita anularea 
testului, pe baza unei 
declarații, predă testul și 
părăsește sala după cel 
puțin o oră de la deschi-
derea plicului cu subiec-
te. În acest caz, testul-

grilă nu va fi evaluat, iar candidatul respectiv este 
considerat retras. Tentativa de fraudă sau frauda 
atrage după sine eliminarea candidatului din con-
curs și pierderea dreptului acestuia de a ocupa 

o funcție de conducere, îndrumare și control în 
învățământul preuniversitar. La finalul rezolvării 
testului standardizat, fiecare candidat va preda 
testul, foaia de concurs și ciornele responsabilului 
de sală, va semna în borderoul de predare-primire 
și va rămâne în sală pentru a participa la etapa de 
evaluare a lucrărilor scrise.

Evaluarea lucrărilor

Testele-grilă se corectează în aceeași zi, după fi-
nalizarea probei. Apoi se pot depune contestații și 
rezultatele finale vor fi afișate în 13 septembrie. Fi-
ecare item corect rezolvat se notează cu două punc-
te. Nota fiecărui evaluator se obține prin împărțirea 
la 10 a sumei punctajelor acordate de acesta. Nota 
candidatului la proba scrisă se calculează ca medie 
aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator. 
Nu se admit diferențe de notare între membrii co-
misiei de evaluare a probei scrise. Interviurile sunt 
programate în perioada 22-29 septembrie.

I.I.

Post de inspector 
debutant la primărie

Primăria comunei Drăguțești organizează con-
curs pentru ocuparea, pe perioadă nedetermina-
tă, a funcţiei vacante de inspector, grad debutant, 
la Compartimentul mediu.

Pot participa la concurs persoanele care au 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă și îndeplinesc 
prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare.

Concursul se va organiza conform calendaru-
lui următor: 26 septembrie, ora 11.00: proba scri-
să și 29 septembrie, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de concurs se pot depune până pe 
data de 16 septembrie, ora 16.00, la sediul pri-
măriei.

I.I.
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,,Au fost făcute aproape 
1.500 de angajari și aproape 
tot atâtea pensionări. În mo-
mentul în care un salariat se 
apropie cu câteva luni de pen-
sionare, el ia sub tutelă câte un 
nou angajat căruia îi trebuie 
cel puțin o lună în care învață 
și se acomodează la noul său 

CE Oltenia a făcut aproape 1.500 de angajări. Cam tot atâtea pensionări, pe Legea 74 – CE Oltenia a făcut aproape 1.500 de angajări. Cam tot atâtea pensionări, pe Legea 74 – 
Înalta Curte va hotărî care dintre deciziile tribunalelor din țară, pe legea197, sunt corecteÎnalta Curte va hotărî care dintre deciziile tribunalelor din țară, pe legea197, sunt corecte
Mulți salariați ai CE Oltenia care au împlinit 52 de ani 
s-au pensionat în ultimele luni. Întrebați despre situația 
ce vizează personalul, date fiind pensionările din ul-
timul timp, responsabilii din companie au declarat că 
s-au făcut aproape 1.500 de angajări în total, fiind in-
cluse aici și cele 600 din primăvara acestui an.

loc de muncă. Până la decizia 
de pensionare, oamenii își aju-
tă noii colegi. Fără angajări nu 
am putea face față, în situația 
în care producția din acest an 
este puțin mai mare față de 
cea din anul trecut.

Salariații s-au pensionat 
pe legea 74, cu grupele recu-

noscutedin perioada de până 
în 2001. Așa că ies la pensie 
la vârsta de  52 de ani. Foarte 
puțini nu îndeplinesc criteriile 
legii 74”, ne-au declarat sur-
sele citate.

ICCJ, decizie în această 
toamnă

Referitor la deciziile 

instanțelor de judecată cu 
privire la pensionările pe le-
gea 197, în care o parte a 
magistraților din țară au de-
cis în favoarea celor care au 
muncit în condițiile prevăzute 
în această lege, Inalta Curte de 
Casație și Justiție va da un ver-
dict.  ÎCCJ va arăta care dintre 
hotărâri sunt corecte și care 

nu, în această toamnă, având 
în vedere că numai tribunalele 
din Gorj și Dolj, prin soluțiile 
date, nu au recunoscut legea 
197, în baza căreia minerii și 
energeticienii să poată ieși lșa 
pensie la vârsta de 52 de ani, 
cu o vechime în producție de 
cel puțin 25 de ani.

M.C.H.

Moțiunea simplă împotriva lui 
Virgil Popescu a fost respinsă
PSD a declarat 
încă dinaintea ci-
tirii Moțiunii sim-
ple că nu o va vota. 
Astfel, moțiunea 
simplă a USR îm-
potriva ministrului 
Energiei, Virgil Po-
pescu, a fost res-
pinsă de Camera Deputaților. În favoarea ei au votat 85 
de deputați, iar 191 s-au exprimat împotrivă. 

„Este absolut jignitor pentru români felul în care îl mențineți 
în funcție pe acest infractor care ar trebui să fie acuzat de trăda-
re de țară. Demult procurorii ar fi trebuit, dacă avem procurori 
în țara asta, trebuiau să-l salte, demult serviciile de informații 
trebuiau să-i blocheze accesul la orice informație legată de se-
curitatea de stat. Prin decizia de a-l salva pe Virgil ați arătat că 
sunteți complici și participanți la jaful național”, a spus Geor-
ge Simion. Moțiunea simplă „România fără energie. Românii 
plătesc factura pentru incompetența lui Virgil Popescu” a fost 
inițiată de 54 de deputați.

„Virgil Popescu este un izvor nesecat de nepricepere. Este 
emblema acestui guvern eșuat, format din băieți nu prea 
deștepți. Iar acest lucru se vede în facturile fiecărui consumator 
din România. 

A început să se vadă dureros pe cardul angajaților din in-
dustria prelucrătoare. Și se vede în datoria de la buget pe care 
Guvernul României o are de achitat companiilor furnizoare de 
energie electrică: 40 de miliarde de lei – chiar dacă în ultimele 
săptămâni s-au jucat cu această cifră mai ceva ca la ruletă”, 
se arată în moțiunea simplă. Potrivit documentului, în loc de 
predictibilitate, „schema – căci acest guvern nu putea concepe 
decât o schemă, o făcătură, o șmecherie sau o manevră – a ge-
nerat panică și incertitudine”.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a făcut acuzații grave, 
marți, în Parlament, când se discuta moțiunea simplă împo-
triva sa. El acuză USR de „subminarea sectorului românesc” 
și cere să fie luate măsuri împotriva europarlamentarilor Uni-
unii, care se opun energiei hidro în România.

M.C.H.

Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire 
a Criminalității din cadrul Inspectoratului de 
Poliție Județean Gorj, au desfășurat, ieri, 7 
septembrie, activități de prevenire a victimi-
zării minorilor, în cadrul Campaniei „Vacanța 
s-a terminat. Sunteți pregătiți pentru un nou 
început?”, derulată de structurile de poliție la 
nivel național.

IPJ Gorj comunică: ,,Campania are sco-
pul de a crește gradul de siguranță a minori-
lor, prin conștientizarea părinților cu privire la 
potențialele pericole și situații vulnerabile la 
care pot fi expuși copiii acasă, pe stradă și în me-
diul online, atunci când nu sunt supravegheați 
corespunzător de persoane adulte.

 Activitățile au fost organizate în municipiul 
Târgu-Jiu și au constat în purtarea de discuții 
informativ-preventive cu minorii și părinții 
acestora, cât și în distribuirea de materiale pre-
ventive și orare școlare, conținând sfaturi utile 
pentru protecția individuală.

Totodată, minorilor le-au fost adresate reco-
mandări preventive, referitoare la traversarea 
drumului public în siguranță, pe traseele către 
unitățile de învățământ și cele de întoarcere 

Polițiștii de la Prevenirea Criminalității, printre școlari: ,,Vacanța 
s-a terminat. Sunteți pregătiți pentru un nou început?”

spre casă.
 În emoția primilor pași în noul an școlar, 

polițiștii i-au asigurat atât pe părinți, cât și pe 
elevi, că le vor fi alături și îi vor susține, ast-
fel încât procesul educativ să se desfășoare în 
condiții optime”, a mai transmis instituția.

M.C.H.
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Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza 
Soarelui Celui înțelegător răsare, 

Astăzi Maica bucuriei se naște spre măntuirea 
a toată lumea. 

Veseliți-va popoare și vă bucurați și, cu 
credinta, din inimă laudați-o așa: 

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care 
astăzi te-ai născut spre bucuria și măntuirea a 
toata lumea!

O dată cu începerea noului an bisericesc, debu-
tează și salba de sărbători sfinte ce bucură și veselesc 
inimile și sufletele credincioșilor de pretutindeni. În-
tre aceste sfinte sărbători, prima este cea a Nașterii 
Maicii Domnului, prăznuită joi, 8 septembrie 2022.

Biserici gorjene cu hramul ,,Nașterea Maicii 
Domnului” 

Între lăcașurile de cult ortodox care își sărbăto-
resc hramul pe 8 septembrie se numără biserica de 
lemn din Vădeni, comuna Padeș; biserica din locali-
tatea Bălești sat Bălăcești; biserica de lemn din Valea 
Pojarului, monument istoric, construit în anul 1737;  
biserica de la Șiacu, filie a parohiei Corobăi din loca-
litatea Slivilești; biserica ortodoxă din stațiunea gor-
jeană Rănca; cea din satul Bobu al comunei Scoarța; 
biserica de lemn de la 1764 din Gornovița, orașul Tis-
mana; biserica din localitatea Prigoria și biserica din 
comuna Lelești. 

În municipiul Tărgu-Jiu două lăcașuri religioasa 
vor îmbraca, la răndul lor, haine alese de sărbătoare, 
este vorba despre biserica ,,Nașterea Maicii Domnu-
lui” din zona pieței agroalimentare 9 Mai și cea din 

Nașterea Maicii Domnului, prima mare sărbătoare cu cruce roșie a noului an bisericesc
zona Șisești a municipiului reședință de județ a Gor-
jului.

    

Semnifi cația sărbătorii ,,Nașterea Maicii Domnului”

Informatiile despre Nașterea Maicii Domnului sunt 
luate din scrieri necanonice sau apocrife, precum 
Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare iudeo-creștinș din 
secolul al II-lea. Din aceasta scriere aflăm că Sfinții și 
drepții Părinti Ioachim si Ana erau înaintaăi în viață 
și lipsiți de copii. Cu toate că erau înaintați în vărstă, 
ei stăruie în rugaciune ca Dumnezeu să le daruiasca 
un copil. Îndrăznesc să ceară ceea ce noi numim a fi 
imposibil: părinți la o vărstă foarte înaintată. Dumne-
zeu le ascultă rugaciunea și astfel Ana, femeie stear-
pă, o naște pe Maica Domnului. Menționăm faptul că 
și alte femei sterpe din Vechiul Testament se învred-
nicesc să nască copii în mod minunat. Însă toate au 
născut baieți, numai Ana, soția lui Ioachim, va naște 
o fată, pe care Fiul lui Dumnezeu și-o alege să-I fie 
mamă. Sfăntul Ioan Damaschin ne oferă următoarul 
răspuns la intrebatrea: De ce Fecioara s-a născut din-
tr-o femeie stearpă? Fiindcă trebuia ca singurul lucru 
nou sub soare, începatura minunilor, să fie preîntăm-
pinat de minuni și încet-încet, din cele mai smerite să 
se nasca cele mai mari. Dar ar  mai fi un lucru. Prin 
nașterea Mariei, firea s-a biruit prin har și a rămas 
supusă, necutezănd să o ia înainte.  Firea a așteptat 
neroditoare, pănă cănd harul a înflorit rodul.

Nașterea Maicii Domnului aduce bucurie la toată 
lumea după cum vestește troparul închinat acestei 
sărbători. Dacă Eva a adus în lume blestemul, Ma-
ria a adus binecuvăntarea; dacă Eva a adus în lume 
moartea, Maria a adus Viața cea adevarată; dacă Eva 
s-a făcut pricinuitoare a căderii, Maria, prin ascultare 
și smerenie, a devenit pricina a binecuvăntării și a 
bucuriei.

Istoricul acestei mari sărbători 

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este prezen-
tă și la copții  egipteni și la iacobiții sirieni, separați 
de Biserica Ortodoxă după  Sinodul al patrulea ecu-
menic (451). De aici reiese că sărbătoarea era  deja în 
uz și la ei înainte de această despărțire. Începutul ei 
trebuie  statornicit deci între Sinodul al III-lea ecume-
nic (431) și Sinodul al IV-lea ecumenic  (451).

În Apus, sărbătoarea a fost adoptată în timpul pa-
pei Serghie I  (687-701). În secolul al VI-lea, Sfăntul 
Roman Melodul a compus condacul  și icosul acestui 
praznic, iar în secolul al VIII-lea, Sfăntul Ioan  Da-
maschin a alcătuit Canonul ce se căntă la slujba 

Utreniei. Data de 8  septembrie, aleasă pentru prăz-
nuire, reprezintă ziua sfințirii unei  biserici închinată 
Maicii Domnului la Ierusalim, de către împărăteasa  
Eudoxia, la începutul secolului al V-lea.

     

Tălcuirea numelui ,,Maria”

Numele de ,,Maria" provine din ebraicul "Aia", care 
înseamnă "Domn" și se  tălcuiește "Doamna", deoa-
rece ea domnește și stăpănește peste cele  cerești 
și pămăntești ca Maica a lui Dumnezeu. Maria este 
unul dintre cele mai întâlnite şi mai frumoase nume, 
deoarece  astfel s-a numit Maica Domnului, Fecioara 
Maria, mama cea după trup a  Mântuitorului nostru, 
Domnul Iisus Hristos. Maica Domnului este pentru  
creştini icoana dragostei fără sfârşit, ea rugându-se 
fără încetare  pentru noi, oamenii. Este o pildă vie de 
sfinţenie, de bunătate şi  smerenie.

Maria provine din limba ebraică și înseamnă cea 
iubită, cea îndrăgită, acest nume fiind cel mai răspân-
dit şi mai drag nume folosit de credincioşii ortodocşi. 
Pentru orice fată sau femeie este o binecuvântare să 
poarte acest sfânt nume, ce arată dragoste, ocrotire şi 
smerenie, căci doar cel simplu, iubitor şi smerit poate 
fi îndrăgit şi iubit de cei din jur. "Iubirea! Este aripa 
dăruită de Dumnezeu sufletului pentru a urca până 
la El." - Michelangelo Buonarotti.

Maria este unul dintre cele mai întâlnite şi mai 
frumoase nume, deoarece astfel s-a numit Maica 
Domnului, Fecioara Maria, mama cea după trup a 
Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos.

Maica Domnului este pentru creştini icoana dra-
gostei fără sfârşit, ea rugându-se fără încetare pentru 
noi, oamenii. Este o pildă vie de sfinţenie, de bunăta-
te şi smerenie. Să nu treacă o zi din viaţa noastră în 
care să nu fii înălţat o rugăciune Maicii Domnului, de 
mulţumire, de slavă, cu recunoştinţă în suflet pentru 
tot ajutorul ei. Sărbătorile cele mai importante închi-
nate Maicii Domnului sunt: Naşterea Maicii Dom-
nului (numită popular Sfânta Maria mică) - 8 sep-
tembrie; Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - 21 
noiembrie; Bunavestire - 25 martie; Adormirea Maicii 
Domnului (numită popular Sfânta Maria mare) - 15 
august. Calendarul creştin mai cinsteşte şi alţi sfinţi 
şi sfinte - peste 30 - ce poartă acest cinstit nume.

,,Ioachim și Ana din defăimarea nenașterii de fii, 
iar Adam și Eva din  stricăciunea morții au scăpat, 
Preacurată, prin nașterea ta. Aceasta o  prăznuiește 
și poporul tău, de vina greșelilor mântuindu-se, când 
strigă  către tine: Cea stearpă naște pe Născătoarea 
de Dumnezeu și hrănitoarea  vieții noastre”.

                                      MARIUS STOCHIȚOIU

Guvernul a apro-
bat, miercuri, Pro-
gramul energetic 

de iarnă, pentru a completa 
măsurile de asigurare a con-
tinuităţii furnizării de energie 
pentru sezonul rece, a decla-
rat purtătorul de cuvânt al 
Executivului, Dan Cărbuna-
ru.

Acesta a reamintit că prin-
tr-o ordonanţă de urgenţă 
aprobată de Guvern săptămâ-
na trecută s-a produs, deja, 
o echilibrare a pachetului de 
măsuri pentru a menţine la 
un nivel decent costul final 
pentru consumatorii casnici, 
pentru IMM-uri şi pentru in-
dustria alimentară.

„Urmează ca cetăţenii 
vulnerabili să beneficieze în 
continuare de sprijin. În ega-
lă măsură, însă, trebuie ca 
programul de iarnă să asigu-
re necesarul de consum de 
energie electrică a ţării pentru 

Guvernul a aprobat Programul 
energetic de iarnă

1 noiembrie 2022 - 31 martie 
2023, atât în privinţa parame-
trilor de calitate şi siguranţă în 
alimentare, precum şi în sta-
bilirea resurselor energetice 
necesare pentru consum”, a 
declarat Cărbunaru, citat de 
Agerpres.

Obiectivele principale ale 
programului de iarnă sunt 
evaluarea consumului de 
energie a țării în perioada 1 
noiembrie 2022-31 martie 
2023, stabilirea resurselor 
energetice necesare acoperirii 
consumului, precum și eva-
luarea resurselor financiare 
necesare. 

Documentul a fost întoc-
mit pe baza evoluției consu-
mului de energie electrică din 
anii anteriori și a prognoze-
lor, a spus secretarul de stat 
în ministerul Energiei, Dan 
Dragoș Drăgan.

Proiectul prevede măsuri 
atât pentru operatorii econo-

mici din sistem, cât și pentru 
instituțiile implicate, precum 
și constituirea Comanda-

mentului de iarnă în vederea 
monitorizării sistemului elec-
tro-energetic național și a sis-

temului național de transport 
gaze naturale.

I.I.



publicitatepublicitatJoi, 8 Septembrie 2022Joi, 8 Septembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»88

Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Cea mai veche menţiune a unai peşteri din 
Carpați şi printre cele mai vechi însemnări de 
pe mapamond se datorează lui Strabon care, 
descriind obiceiurile  geto-dacilor, pomeneşte 
despre o peşteră sacră într-un munte numit 
KOGAION  unde ar fi sălăşuit însuşi Zalmoxis. 
În fiecare an, odată cu venirea toamnei, pe 
platoul din apropierea peşterii ar fi avut loc, 
aminteşte o legendă, Marele Sfat al Intelepţi-
lor, ocazie cu care pe lângă manifestările reli-
gioase specifice erau disputate şi soluţionate 
pricinile comunităţilor de peste an. 

Peştera sacră a lui Zalmoxis, cu toate efor-
turile istoricilor şi al arheologilor, nu a fost 
poziţionată cu precizie până la ora actua-

lă, totuşi asupra acesteia fiind formulate mai multe 

RestituiriRestituiri

Peșterile în cătarea vremiiPeșterile în cătarea vremii

ipoteze. Una dintre acestea localizează muntele Kogaion 
în nord-vestul judeţului nostru, în masivul Godeanu iar o 
altă teorie fixează zona în nord-estul Gorjului mai precis 
în masivul Polovragi-Cernădia iar peştera unde legenda 
spune că ar fi locuit Zalmoxis ar fi nici mai mult nici mai 
puţin decât Peştera Polovragi.   

De-a lungul vremii peşterile din zona de nord a Gor-
jului sunt menţionate într-o multitudine de documente 
ca refugii împotriva năvălitorilor ori locuri unde s-ar găsi 
comori ori tezaure ascunse de cine ştie ce haiduc ori refu-
giat, comori ce au suscitat atenţia comunităţilor din îm-
prejurimi şi nu numai. 

Primele date topografice asupra unei cavităţi din Ol-
tenia se referă la peştera Veterani. Acestea sunt de altfel 
considerate cele mai vechi planuri de peşteră şi ridicări 
topo şi au fost efectuate în jurul anului 1692 documen-
tele în cauză aflându-se şi astăzi în Arhiva de Război a 
Marinei Austriece. Interesul pentru peşteră s-ar fi datorat 
conform relatărilor vremii importanţei ea fiind situată în-
tr-un punct strategic aprig disputat de turci şi austrieci 
(Defileul Dunării).  

În anul 1897 apare prima lucrare de specialitate din 
domeniul peşterilor în limba română lucru datorat emi-
nentului geolog G.M. Murgoci unde pe lângă descrierea 
unor cavităţi cunoscute până atunci apar referiri ample la 
două peşteri situate în partea de nord a Gorjului: Peştera 
lui Pahomie (vechea denumire a peşterii Polovragi) şi Peş-
tera Muierilor din nordul comunei Baia de Fier.

 Peştera Polovragi era cunoscută de mult timp comuni-
tăţilor din apropiere fiind măsurată pe o lungime de aprox 
1000 m. Din anul 1974 cavitatea a intrat în atenţia Cer-
cului de Speologie Emil Racoviță precum şi a Grupul de 
Scufundări Subacvatice Subterane (GEES) din București 
iar rezultatele nu au întârziat să apară. Peştera şi-a mărit 
lungimea galeriilor fosile şi active la peste 9000 m fără ca 
cercetările să fie terminate. Se presupune că în urma ex-
plorărilor speologice şi subacvatice ce se preconizează pe 
viitor cavitatea să depăşească 10000 m. 

 Cifrele deşi ilustrează nişte elemente statice în cerce-
tarea peşterilor scot la lumină după cum se exprimă un 
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Comunicat de presă
Data: 08.09.2022

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la 

nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, Județul 

Gorj”, COD SMIS 140366

În luna septembrie 2022, Județul Gorj a încheiat procesul de implementare a proiectului 
Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de 
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, COD SMIS 140366, fi nanțat în cadrul 
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specifi c 9.1 - Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Proiectul a fost derulat de autoritatea publică județeană în baza Contractului de fi nanțare nr. 
434 din 16.12.2020, semnat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de 
Benefi ciar.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 la nivelul județului Gorj.

Rezultatele așteptate/fi nale în urma implementării proiectului au constat în dotarea cu 
aparatură medicală, echipamente de protecție, dispozitive și materiale sanitare a celor 3 secții 
ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, pentru 
gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2, respectiv:
 -Computer tomograf – 1 buc., amenajare spațiu și protecție radiologică, precum și 
întocmirea documentațiilor tehnice; 
 - Termometru cu infraroșu – 30 buc.; 
  - Cărucioare pentru persoane cu handicap – 6 buc.; 
 - Aparate de oxigenoterapie – 30 buc.; 
 - Monitoare funcții vitale cu suport mobil – 6 buc.;
 - Umidifi cator (barbotor oxigen) – 140 buc.;
 - Măști NIV pentru față (noninvazivă), mărimea S, mărimea M, mărimea L - 63 buc.;
 - Măști FFP2 cu fi ltru și supapă - 30.000 buc.; 
 - Măști FFP3 cu fi ltru și supapă - 12.000 buc.;
 - Măști chirurgicale - 60.000 buc.; 
 - Mănuși examinare nitril mărimea S, M, L, XL - 93.000 buc.; 
 - Mănuși chirurgicale mărimea nr. 7, nr. 8 - 25.000 buc.; 
 - Viziere protecție dezinfectabile/refolosibile - 500 buc.; 
 - Ochelari protecție - 500 buc.; 
 - Halate impermeabile - 25.000 buc.; 
 - Combinezoane protecție impermeabile - 15.000 buc.; 
 - Alcool sanitar 0.5l - 300 buc.; 
 - Dezinfectant tegumente 1l - 480 litri;
 - Dezinfectant suprafețe (paviment) - 4690 litri;
 - Dezinfectant ofi cii săli mese, frigidere 1l - 1200 litri; 
 - Dezinfectant aeromicrofl oră (dezinfectant terminal) 1l – 720 litri; 
 - Dezinfectant suprafețe spray - 1200 litri; 
 - Dezinfectant pentru dezinfecția veselei, cutie 200 tablete - 48 cutii; 
 - Săpun antibacterian 1l - 500 litri.

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.826.002,40 lei, cu TVA, din care: 
- 4.736.058,69 lei, cu TVA, fi nanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 
Regională;
- 821.961,66 lei, cu TVA, fi nanțare nerambursabilă din Bugetul Național;
- 267.982,05 lei, cu TVA, cheltuieli neeligibile.

Perioada de implementare a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, Județul 
Gorj”, COD SMIS 140366 a fost de la data semnării contractului de fi nanțare, respectiv din data 
de 16.12.2020 până la data de 31.10.2022.

„Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020”.

Date de contact: Consiliul Județean Gorj, Str. Victoriei, nr. 4, Mun. Târgu Jiu, tel. 0253 214 006, 
fax. 0253 212 023, web: www.cjgorj.ro, e-mail: consjud@cjgorj.ro.

cunoscut speolog mai ales efortul uman necesar pentru 
explorarea şi descoperirea unei noi dimensiuni şi a unei 
noi feţe a pământului. Cifrele în opinia aceluiaşi explora-
tor al adincurilor cântăresc cunoaşterea iar aceasta nu 
este nicidecum inutilă chiar dacă este a unei lumi a în-
tunericului. 

Este binecunoscut faptul că bordura sudică a masi-
velor gorjene Vâlcan şi Parâng este formată în majoritate 
din calcare carstificabile. 

Aici apele meteorice precum şi cele din râuri lucrând 
neântrerupt de milioane de ani au creat forme şi fenomene 
carstice de o frumuseţe şi un pitoresc aparte dintre care 
putem aminti Cheile Olteţului cu a lor Peşteră Polovragi 
cea mai lungă cavitate din Oltenia și a cincea din țară, 
Cheile Galbenului cu Peştera Muierilor prima cavitate 
electrificată şi amenajată pentru vizitare din ţară, Cheile 
Sohodolului cu a sa salbă de peşteri şi avene dintre care 
două deţin recorduri naţionale în materie (cea mai înaltă 
stalagmită şi cel mai mare puț vertical), fenomene rare la 
nivel european (depozitele de terra-rossa şi câmpurile de 
lapiezuri) poziţionate între Suşita Verde şi Sohodol, fe-
nomene de difluenţă subterană (peştera Gârla Vacii din 
Cheile Sohodolului), cavităţi care păstrează și astăzi dese-
ne rupestre și urme ale locuirii de către oameni cu foarte 
mult timp în urmă  (Peştera Muierilor, Peştera Popii ți 
Peştera Cioarei), enigme ce nici în ziua de azi n-au fost 
complet elucidate (Inelul de Piatră al Sohodolului) cavită-
ţile aflate pe creasta de est a Cheilor Sohodolului (Peştera 
Pîrlajului şi Laptelui) și legătura lor cu Inelul de Piatră, 
precum și perimetre speologice (Suşita Verde și Suşita 
Seacă) cu o  activă circulaţie subterană a apei favorizată 
de condiţiile existente în zonă.   

Speologia este o ramură a activităţii umane ce pre-
supune o doză de risc. Prin pregătire şi cunoştinţe spun 
specialiştii practicantul acestei discipline caută să aducă 
această doză cât mai aproape de zero. 

                                        MUGUREL PETRESCU
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Salariații CEO de la termocentralele Ișalnița 
și Craiova 2 reiau astăzi protestele pen-
tru aplicarea legii 197. Iată ce transmit 

aceștia:
,,Apel
Joi, 8 septembrie 2022 între orele 16:00 și 18:00 

reluăm protestul din fața Prefecturii Județului Dolj, 
protest prin le care cerem guvernanților să respecte 
Constituția României și să aplice în totalitate preve-
derile legii nr 197/2021!

Stimați colegi, vă așteptăm să veniți alături de 
noi și împreună să fim solidari cu protestatari din Tg-
jiu și Motru, adevărații sindicaliștii din C.E.Oltenia 
care s-au luptat și au făcut posibilă încadrarea tutu-
ror salariaților din producție, la condiții speciale de 
muncă, în Legea Pensiilor!

Veniți la protest alături de noi, și împreună cu lup-
tătorii de la Tg-jiu și Motru să le spunem guvernanților 
că în perioada 2001 – 2021, minerii și energeticienii 
nu au lucrat în librării sau cofetării, ci au lucrat tot în 
subunitățile de producție, pe utilajele și instalațiile 
de producție din carierele miniere și termocentrale!”, 
se precizează în comunicatul Sindicatului Termo 
Energia Craiova II.

M.C.H.

Apel al minerilor și energeticienilor din CEO: ,,Minerii nu au Apel al minerilor și energeticienilor din CEO: ,,Minerii nu au 
lucrat la cofetărie!”lucrat la cofetărie!”

La cea de-a 26-a ediție a Atelierului Național de 
Poezie „Serile la Brădiceni” se lansează numerele 28 
și 29/2022 din revista „Miracol de Brădiceni”. Cum 
numărul 28 l-am prezentat deja, mă ocup acum de 
numărul al douăzecișinouălea.

„Accentele polikratice” ale lui Ion Popescu-Bră-
diceni se referă, în maniera-i necruțătoare, la tri-
ada periculoasă civic „Puterea, potentații și ma-
sele”. Ideea de bază este aceasta; capitalismul și 
socialismul sunt azi la baionetă unul cu celălalt. 
De altfel în ciclul său poematic „Oratoriul pentru 
pacea mondială” poetomul Ion Popescu-Brădiceni 
demască, vitriolant, războiul mârșav al lui Putin 
și-al țarismului bolșevizat din actuala conducere a 

ATELIERUL NAȚIONAL DE POEZIE ȘI CRITICA POEZIEI 
„SERILE LA BRĂDICENI”, LA CEA DE-A XXVI-A EDIȚIE

„MIRACOLUL DE BRĂDICENI”, NR.29/2022

Federației Ruse împotriva Ucrainei ce se vrea inde-
pendentă și democratică în continuare.

Silviu Doinaș Popescu comentează, evident că 
elogios, cartea de căpătâi a poetului Ion Popescu-
Brădiceni „Cartea Vieții: Supremația Eului”, apăru-
tă la „Limes”-ul lui Mircea Petean și aflată la Libră-
ria Cărturești din București spre vânzare.

Corect axiologic dar și literar cu generația opt-
zecistă și columnistă, directorul publicației – care, 
precizez, se lansează pe 8 septembrie 2022, la Bră-
diceni – Ion Popescu-Brădiceni republică la rubrica 
tradițională deja „Restituiri” poeme ale lui Tudor 
Voinea, un poem bilingv româno-german, al lui 
N.Steinhardt „Nachtmusik” și o cronică plastică 

„Între muzică” și geometrie” (despre sculptura lui 
Mihai Țopescu – n.m.) dar și un eseu al universi-
tarului Ștefan Cucu (fost dascăl de latină la „Spiru 
Haret” – n.m.) despre „Dimensiunea umană a ope-
rei argheziene”.

Dar tot o restitutio in integrum este și interviul 
lui Dan Gr. Pupăză cu tatăl său, etnograful și mu-
zeograful Grigore Pupăză, despre „Muzeul Sătesc 
Arcani”, un document salvat in extremis din ghea-
rele securității dejistostaliniste de către familie.

Invitați de onoare sunt laureatul ANPCP „S.L.B.” 
pe anul 2011. Vasile Spiridon cu eseostudiul „Avan-
gardistul îmblânzit” despre marele poet român 
avangardist Geo Dumitrescu; apoi Dan Ionescu 
cu o prezentare a operei literarștiințifice a Rodicăi 
Pospai Păvălan; bineînțeles însăși istoricul literar 
Rodica Pospai Păvălan face un portret al traducăto-
rului și poetului Victor Buescu.

La rubrica „Autograf” semnează poeții Marile-
na-Carmen Rădulescu. Laureații celei de-a XXVI-a 
ediție a A.N.P.C.P „S.L.B” Gabriela Gheorghișor și 
Liviu Capșa sunt prezenți și ei cu câte un ciclu 
de poeme extraordinare, axate în această sfâșiată 
lume actuală între o idealitate perenă și o realitate 
nemernică.

Scriitorii târgujieni contemporani sunt prinși și 
ei în sumar în corpore: George Drăghescu, Ion Ele-
na, Dumitru Tâlvescu, Pavel Popa Misăilă, George 
Cârstoiu, Spiridon Popescu (cu un medalion la 70 
de ani), C. Braia, Radu Cârstoiu, Carmen Doreal, 
Nicolae Rădoi, Gelu Birău.

Din Motru, contribuie la reușita număru-
lui 29/2022, Ion Sabin Cerna, Nicoleta-Katalina 
Pauliș, Romolus Nicolae, Ileana Spineanu Morega, 
Mircea Tutunaru, Gheorghe Vasiluță.

Grupul poeților brădiceneni (membri ai Cenaclu-
lui „Serile la Brădiceni”) compleatează un cuprins 
bogat și variat. Aceștia sunt: Silviu D. Popescu (cu 
poemele „Trecerea și Drumul”), Elis Râpeanu (cu 
articolul „Dr. Grigore Lupescu – senior al epigra-
mei”), Ion Căpruciu, Victoria Stolojanu-Munteanu.

                    DAN ADRIAN POPESCU
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GABRIELA GHEORGHIȘOR: LAUREATA PENTRU CRITICĂ 
a A.N.P.C.P. „SERILE LA BRĂDICENI” / 2022

Un portret literar de Ion Popescu-Brădiceni 

Salutarea virtualelor-capodopere

Gabriela Gheorghișor a urcat rapid și sigur și 
singură. Conștiincioasă, și-a luat și un doctorat în 
filologie cu o teză despre opera lui Mircea Horia Si-
mionescu în 2009, fiind din 2012 și membră a Uni-
unii Scriitorilor din România și din 2011 profesor la 
Facultatea de Litere a Universității din Craiova.

Voi comenta a singură carte dar îndeajuns de 
reprezentativă încât să mă oblige a mă exprima 
meta – și, cum mi-este metoda, trans-critic. Cei ce-
mi vor citi articolul vor înțelege ce vreau de ipso et 
de facto: portofoliul unui autentic cercetător literar 
diferă fundamental de criticul ancorat într-un futil 
cotidian.

Așadar mă voi concentra pe o singură car-
te: „Monograme. Configurări ale prozei românești 
contemporane”. E de o cuprindere fabuloasă, de o 
densitate care te forțează să te pronunți în termeni 
prudenți, preciși, axiologici, drept care mă angajez 
mai degrabă obiectiv decât subiectiv.

Profilu-i semiotic mă obligă la selectări „ner-
voase”, „poliedrale”, „diseminante”; asta întrucât, 
cu fiecare crochiu elaborat, Gabriela Gheorghișor 
cutreieră spații necunoscute, ceea ce-o determină 
a și risca volens-nolens, uneori; ei, și? Fiecare scri-
itură e o aventură epistemologică cum corect crede 
și Gabriel Coșoveanu, dar și una hermeneutică, fi-
indu-mi, iată colegă de „compartiment” pe șantierul 
de lucru al „Serilor la Brădiceni”.

Gabriela Gheorghișor este adepta dimensiu-
nii metacreative, vădind o cultură solidă, clasică, 
intransigentă, și o auctorialitate distinctă, sigură 
pe tonu-i; romantic în suflet, cartezian în minte, 
taxinomică în tastatură, competentă, fiind totoda-
tă o interpretă independentă, capabilă de un efort 
scriptural-thetic.

Evident, prizonieră încă în postmodernism, 
reușește con brio ca din fragmente să înalțe, sub 
stelele avide de cosmicitate, o construcție echiva-
lentă cu un eveniment aristocrat al spiritului. În 
cazul ei idealul istoriei literare ca știință inefabilă și 
ca sinteză epică prinde contur, iar legatul călines-
cian-manolescian o conduce spre-o proprie viziune: 
una  în perpetuă mișcare, preocupată de dinami-
ca trecutului pe „nisipurile mișcătoare” ale unei 
actualități editoriale copleșitoare, mereu furată de 
„frumusețea amăgitoare a cuvântului dezgropat 
dintr-o versatilitate malignă”. 

Documentalul și ficționalul coexistă resurectal 
în „reconstituirea istoriei”, în relansarea la rampa 
receptării imediate a epopeei moderne, a „călătoriei 
romanești în la belle époque”. Gabriela Gheorghișor 
are condei sigur, voluptatea neologismului rostuit 
exemplar. 

Fie că se referă la „istorioare realist-magice” fie 
că interceptează în fibrele sale reinventate ingenios 
și minuțios până la oțiozitate un roman hipertex-

tualist ori „de un devergondaj al regimului 
nocturn al imaginarului, fie că vreo carte 
prin excelență manieristă, fascinantă prin 
estetica urâtului și a bizarului”, autoarea, 
savantă fără ostentație, a „Monogramelor” 
(poate oarecum prea numeroase), trans-
cende străduința de tip analitic prin arhi-
tectura sieși suficientă. 

„Monogramele” metanarative anunță / 
și enunță / un nou tip de fenomenologie 
a (re)lecturii: adică unul care propune și o 
realitate artistică vie care se încumetă să 
transmute alchimic structura textului în-
tr-un act interpretativ care să împiedice 
reificarea semnificației după cum și Iser 
a stabilit; îl citez augmentativ „în struc-
tura de temă și orizont se concretizează, 
prin urmare, o anumită formă a raportului 
prim-plan / fond: ea constituie matricea 
coordonării perspectivelor de text prin ace-
ea că organizează strategiile de text ca pe o 
condiție esențială pentru înțelegere”. 

Gabriela Gheorghișor transformă aceas-
tă înțelegere în „elemente pendulare” care 
automat oferă trialectica „unghiului de va-
loare necesar / și doar el potrivit / cărții 
de proză luate în colimator. Textul (meta)
ficțional își poate suporta „obiectul estetic” într-un 
subiect al observației trans-critice în funcție, desi-
gur, de mediul istoric al textului (și chiar transisto-
ric, cum ar aprecia Alexandru Duțu [1] – n.m.).

Structura ca atare, romanescă, comportă 
„modalități” pe care sortarea (ne)prealabilă a reper-
toriului le diferențiază prin calificări intrinseci și 
totodată extrinseci. 

Exemplific imediat: reflecția asupra ei se ridică 
la standardele esteticității și artisticității factoria-
le, multiple, complexe, suple, ludicolucide totuși ca 
probă a invenției conceptuale, a viziunii tabulare 
terminologice. 

Specialiștii ca mine se vor dumiri numai recitind 
o carte de „monograme metanarative” (Genette, 
1999) scrise proaspăt și dens, analitic și sintetic, pe 
fundalul unor fresce social-politice de neevitat de 
către un exeget care-și respectă contributivitatea și 
circularitatea oricând filigranabile într-un athanor 
resemantizabil ca bildung, restabilind echilibrul în-
tre nostosul autentic și rafinamentul crepuscular:

Repoziționată între „adevărul spiritului ironic” și 
„viața și moartea cuvintelor” Gabriela Gheorghișor 
e cultural-livrescă, e patetică-glacială, e salvatoare-
categorială. 

Ea detectează: realismul mizerabil, fantasticul 
absurd, vigoarea suflului epic, excesul de fabulație, 
tranziția posttotalitară, actualitatea sumbră-gro-
tescă, ficționarizarea recentă. Istorii insolvabile, 
patternul narațiunii picarești, viziunea romanescă 
întunecată-crudă, arta supraviețuirii ca scriitor 

dezagreat de Putere, evidența hipotextului homeric, 
demonicul în istorie, atmosfera stătută simptomati-
că, fascinația cvasi-morbidă față de inflorescențele 
supranaturalului, paleta estetică incluzând fabu-
losul, straniul, enigmaticul, realismul critic, cu 
puternice accente satirice și evidente ambiții pa-
noramatice, comedia neagră cu dus-întors, intriga 
senzaționalistă și hiper-ramificată, tragismul di-
simulat în derizoriu, versatilitatea și forța răului, 
malignitatea sistemului comunist, îmbătarea cu 
himere, interioritatea sistemului politic dictatorial, 
exemplaritatea  captivantă a dicțiunii, dragostea în 
vremea holerei roșii și într-o epocă sinistră; poezia 
ghetoului, agonia satului românesc, frumusețea 
amăgitoare grefată pe-o meditație epică ș.a.m.d. – 
toate acestea configurează un portret al Gabrielei 
Gheorghișor de temut. 
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Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

Vând teren intravilan la 
ieșirea din municipiul Motru, 
pe partea dreaptă, la DN 67A, 
în suprafață de 2.021 mp. 
Pe teren este amplasată și o 
clădire Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare, 
suprafață 663 mp, temelie la 
nivelul oblonului. Clădirea a 
fost reparată, deși a fost con-
struită în anul 2009. 

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

 Vând casă locuibilă 3 
camere în Telești Gorj aferent 
5000 mp (vie, pomi, arabil, 
fânețe). Tel: 0722204294.
 Vând teren-siliște în 

comuna Stănești sat Curpen 
cu supraf 4693 mp având 
teren agricol și livadă 38 m 
deschidere poziție deosebită-
liniștită, cadastru și acte în 
regulă, peisaj, montan splen-
did. Telefon: 0768221121.

 Vând teren, loc casă 
stânga și dreapta șoseaua 
Târgu-Jiu - Cărbunești, loca-
litatea Pojogeni + Pojogeni sat 
(loc casă) + Târgu-Jiu vizavi 
de birourile Avicola la stradă. 
Telefon: 0762777847.

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

 Vând teren în Preaj-
ba 2750 mp, deschidere 20 
mp posibilități parcelare, 
preț 12 E/mp. (negociabil 
ușor). Telefon: 0741679247, 
0755954594.

 Vând convenabil 1 Ha 
pădure și separat 0,35 Ha 
pădure situate la 10 km de 
Motru sat Strîmtu-Larga. Te-
lefon: 0753686335.

 Vând teren la centură 
lat 19 mp spre calea ferată 11 
mp spre Preajba și 7218 mp 
din satul Primăriei Preajba. 

Telefon: 0760845015.

 Vând casă la țară în 
sat Duțești  la 3 km de Tg-
Cărbunești cu 4 camere, 
baie, coridor, 2 terase, boltă 
vie, pomi fructiferi, gradină 
și anexe. Teren aferent 2000 
mp. Telefon:  0744570048.

Vând teren intravilan în 
Turceni, parcele în suprafață 
de 3851 mp și 536 mp. Vând 
cazan țuică 130 l, preț nego-
ciabil. Telefon: 0723679862.

Vând casă cu teren 550 
mp, compusă din 3 camere, 
bucătărie + 2 băi, garaj mare, 
str Garofiței vizavi de Baza 
Tubulară. 

Telefon: 0766485512.

Vând teren S= 3200 mp 
deschidere 20 m, loc. Preajba 
lângă cartierul nou. Preț 13 
euro. Telefon: 0741679247.

 Vând garsonieră con-
fort I în Tg-Jiu situată pe stra-
da Islaz etaj 2. Preț 40.000 
Euro, negociabil. Telefon: 
0763690769.

 Vând teren seliște de 
casă în suprafață de 5000 
mp, cadastrat, situat în co-
muna Crasna, sat Cras-
na, la Șoseaua Județeană 
Curtișoara-Novaci, la 14 Km 
de Novaci  (Transalpina). Are 
canalizare apă, rețea electri-
că, plantație pomi fructiferi pe 
rod, cadru natural splendid. 
Se pretează pentru pensiune 
și alte afaceri. Preț negociabil.
Telefon: 0745752692.

Vând 1500 de mp teren 
situat în str. Meteor împreu-
nă cu 2 case, una locuibilă și 
una pe roșu. Cadastru efectu-
at, utilități existente (gaze, 
curent, apă, canalizare), fosă 
septică. Preț 148.000 euro.  
0722.847.010.

 Vând garsonieră si-
tuată pe centru pietonal, 
vis-a-vis de Teatrul ”Elvira 
Godeanu”. Garsoniera este 
decomandată: hol, living, 
bucătărie, cămară, baie, cu-
mulat 26mp și un balcon de 
9.45mp. TOTAL SUPRAFAȚĂ: 
35 MP. Îmbunătățiri: centra-
lă termică, aer condiționat, 
hidroizolație garantată 50 de 
ani și lift schimbat în anul 
2020. Suprafață generoa-
sa, permite compartimen-
tarea în 2 camere. Vizionări 
la orice oră. PREȚ – 50.000 
EURO. TELEFON CONTACT – 
0721239539

 Vând teren cu imobil 
4610 m2 în sat Copăcioa-
sa, comuna Scoarța cu des-
chidere DN 67 Târgu-Jiu - 
Târgu Cărbunești. Telefon: 
0251595355, 0770562634. Vând autoturism Rena-

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

Vând teren intravilan cu 
certificat de urbanism și pro-
iect în lucru 5000 mp (2500 
mp intravilan și 2500 extravi-
lan), 18 m lățime la 4,5 km de 
Tg-Jiu, în cartier nou, lângă 
Pădurea Mărgăritarului. Preț 
75.000 lei, negociabil. 

Telefon: 0771566173.

Vând 3 loturi teren in-
travilan la ieșirea din Motru, 
pe partea dreaptă. Fiecare lot 
are suprafața de 7.000 mp și 
deschidere la DN 67 Tg-Jiu – 
Drobeta Turnu Severin de 52 
m. Preț 35E/m2 negociabil

Bonus se oferă POST TRA-
FO, 2 transformatoare, apă, 
gaze, canalizare. 

Telefon: 0722 517 000.Vând apartament 3 ca-
mere, zona Fântâna Sâmbo-
teanu, multiple îmbunătățiri. 
Preț negociabil. Telefon: 
0733326900.

Vând casă în construcție 
P+E, parter locuibil, toate 
facilitățile, teren 2400 mp, 
pomi fructiferi, vie, fântână, 
curent 3-80. Sau schimb cu 
apartament etaj 1, cartier 8 
Mai, 9 Mai, Republicii. Apar-
tament 2 camere + diferența 
de bani. Tel. 0746.576.670. 

 Vând casă și te-
ren, 1243 mp, Tg-Jiu, str. 
Petrești, 65 E/mp. Telefon 
004915144969263.
 Vând țuică de fruc-

te, de foarte bună calitate, 
de la Rugi, preț negociabil. 
0728260150.

Vând cabină tractor 650, 
piese, cauciucuri 900/20, bu-
toi, putină, instant, acordeon, 
plug, prășitoare și piese de 
schimb. Tel. 0768.794.204.

 Vând casă în sat 
Strâmba Jiu, oraș Turceni, 
suprafață 4130 mp, pomi 
fructiferi, vie, fântână cu 
posibilități de racordare la 
gaze. Preț negociabil. Telefon: 
0766727790, 0767240202.

 Vând construcții în 
suprafață totală de 1.200 mp 
în stare perfectă. În preț se 
adaugă și alimentarea cu apă, 
gaze, canalizare, energie elec-
trică direct de la stația CEZ 
Electrica Leurda!!! Preț 400-
500E/m2. 0722 517 000

 Vând teren în Tg-Jiu, 
str. Tismana, prima stradă, 
2100 mp, cu deschidere la 2 
străzi, poziție deosebită, cu 
toate utilitățile. Preț negoci-
abil, 29 euro/mp. Relații la 
telefon: 0722714333.

 Vând apartament cu 
două camere în Târgu-Jiu, 
str. G-ral Christian Tell, par-
ter, dotat cu centrală termi-
că, parchet din lemn masiv, 
gresie, faianță, termopane, 
semimobilat, suprafață utilă 
47,5 mp + dependințe + 11mp 
suprafață în fața blocului. 
Preț 80.000 euro, negociabil. 

Telefon: 0760.293.936. 

 Vând teren intravilan 
în suprafață de 5.000 mp in 
satul Artanu din comuna Ne-
gomir. Preț negociabil. Tel. 
0253285289 după ora 19.00.

 Vând casă 3 camere 
în localitatea Copăcioasa - 
Scoarţa, suprafaţă  6.300 mp. 
Telefon 0763908300.

 Vând casă cu teren 
în suprafață de 1100 mp cu 
toate utilitățile în zonă foar-
te liniștită. Preț negociabil. 
0768019898

Vând Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare 
în municipiul Motru. Telefon: 
0722517000
 Vând teren intravi-

lan la ieșirea din municipiul 
Motru, pe partea dreaptă, în 
suprafață de 22.000 mp cu 
deschidere la stradă de 155 
m. Preț 35E/m2 negociabil. 
Pe teren sunt amplasate și 
3 clădiri în suprafață totală 
de 1.200 mp, POST TRAFO, 
2 transformatoare, alimenta-
rea cu  apă, gaze, canalizare, 
energie electrică. 

Telefon: 0722517000.

 Vând teren suprafață 
2200 mp, loc. Bengești sat 
Ungureni, Jud. Gorj. 

Telefon: 0760318763.

 Vând casă rustică lo-
cuibilă, racordată la apă și cu-
rent, cu teren aferent, în com. 
Schela, sat Schela, str. Minei. 
Preț negociabil la fața locului. 
Telefon 0783.109.625.

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

 Vând vin și țuică de 
calitate - negociabil carti-
er Polata nr. 53.  Telefon: 
0353/417760.

Vând apartament cu 2 
camere în Târgu-Jiu, str. Ni-
colae Titulescu, stare foarte 
bună, et. 4/4. 

Telefon: 0769010205.

Vând teren silişte casă 
situat în cartier Polata cu posi-
bilă racordare la toate utilită-
ţile, negociabil la faţa locului. 
Informații tel: 0353/417760.

Vând casă locuibilă cu 
4 camere, bucătărie de vară, 
plus Anexe în localitatea Te-
homir, comuna Slivilești, 
jud. Gorj. Relații la telefon 
0766744312. 

 Vând Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. Preț și amă-
nunte la tel. 0766.459.497.

 Vând trei terenuri 
agricole, în suprafață de 
câte 3300 mp, front stradal 
12 m, C.F, posibilități apă, 
canalizare, cablu, și 4,2 ha 
teren, vegetație forestieră, 
în comuna Scoarța, sat Ce-
rătu de Copăcioasa. Preț, 
negociabil la fața locului. 

Telefon: 0761645595. 

 Vând casă  în 
suprafață totală 78 mp, cu 
anexe gospodărești (46mp) și 
curte(942 mp) în satul Călu-
găreasa jud. Gorj, precum și 
teren agricol (1,54 ha). 

Telefon 0721.242667.

 Vând Renault Me-
gane 1,6 benzină, Euro 4, 
stare foarte bună, culoare 
vișiniu ITP la zi. Preț 3600 lei. 
0770318800.

 Vând moară pen-
tru furaje, tărâțe și făină la 
preț de producător. Telefon 
0746680411.

Vând vin roze, preț 6 
lei/litru. Tel: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie dife-
rite. Tel.: 0731458566.

 Vând apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț negociabil. Telefon: 
0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725



Vindem 2 spații cu te-
renuri intravilane în munici-
piul Motru:

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

- al doilea spațiu cu fa-
brică pâine - 663 mp, teren 
2.021 mp, deschidere la Dru-
mul Național Motru – Dr. Tr. 
Severin 39 m. 

Relații la tel.: 0722 517000 
și 0744 517000.

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, birouri, 
apartament. 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foarte 
mare, complet utilat și mo-
bilat, în bloc supravegheat 
video, cu lift. Preț negocia-
bil la fața locului. Rog seri-
ozitate. 0766.535351.

Închiriez apartament 3 
camere (transformat din 4 ca-
mere), mobilat și utilat, cen-
tral, str. Traian, 330 euro/
lună. Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea fos-
tului Salon Naldis. Telefon:  
0721914681, 0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 0731019896.

 Închiriez apartament 
3 camere str 9 Mai, reno-
vat recent, 320 E/lună. 
0765008955.

Închiriez apartament 3 
camere, decomandat, complet 
mobilat lângă Parângu. Chirie 
negociabilă. 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață 
de 67 mp, în strada Mărgă-
ritarului. Locuința se află la 
etajul 3 și are două terase în-
chise, centrală termică, aer 
condiționat, parchet din lemn 
masiv de stejar. Se poate vin-
de mobilat sau nemobilat, 
preț 69 de mii de euro. 

Telefon: 0762 664435. 
Locuința are și loc de par-

care înclus în preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 2, 
suprafață la sol 150 m2 în cen-
trul municipiului Motru. Pre-
tabil activități comerciale, ca-
binete medicale, etc. Relații la 
0722517000 și 0744517000.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, 
cartier Iezureni, suprafață 
3000 mp, deschidere 30 m, 
parcelabil. 

Telefon 0726.232.195
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 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. Relații la 0757 
517 000. Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-
mercial 49 m2 dotat cu toa-
te utilitățile pe termen lung 
situat în Bulevardul Eca-
terina Teodoroiu în spatele 
statuii Ecaterina Teodoroiu. 
0786768301.
Doresc să închiriez apar-

tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. 
Preț negociabil. 0739352688.

 Repar și/sau schimb 

componente la laptopuri și 

calculatoare. Înlocuiesc Dis-

play, tastatura, mousepad, 

baterie, ventilator / Cooler, 

pastă termoconductoare, pla-

că de bază, procesor, memo-

rii RAM, HDD / SSD, unitate 

optică. Instalez Sisteme de 

operare Windows 7, 8, 10, 

programe, drivere, soluții An-

tivirus. Devirusez sistem de 

operare. Mă deplasez la do-

miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

Execut și repar urmă-

toarele articole: sape, cazmale 

(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 

maiuri pentru spart lemne, 

scoabe și pripoane pentru 

cai. 

Telefon: 0761890450.

DiverseDiverse
 Angajez lucrător-ges-

tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. 

Telefon: 0727351514. 

 Caut  femeie pentru 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005

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

Telefon: 0771221338.

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

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. Oferim salariu atrac-
tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. Telefon: 0731.504.036.

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte de 
muncă cel puțin 10 ani, vâr-
sta 30-40 ani, dinamic și bun 
executant, fără probleme la 
legile circulației și altele. Se 
oferă salariu atractiv. CV-uri-
le se pot depune la adresa de 
e-mail agentiaec@gmail.com.

Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.

Unitate serioasă anga-
jează urgent conducător auto 
profesionist, în următoarele 
condiții: 

- experiență minim 7 ani;
- vârsta 30-45 ani;
- maxim 5 locuri de muncă 

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

me administrative la sediul 
unității și să fie capabil să le 
rezolve;

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi înca-
drat consilier. Se oferă salariu 
atractiv și bonuri de masă. 
CV-urile (în format Europass) 
se pot depune la adresa de e-
mail agentiaec@gmail.com

Relații la telefon: 0734 517 
000 (luni-vineri, între orele 
9.00 -15.00)

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn din comuna 

Scoarța doresc o doamnă 
care poate să locuiască la 
mine acasă, vârstă 60 ani. 
Tel.: 0763241100.

 Vând două plațuri de 

veci în Cimitirul Municipal 

Tg-Jiu, intrarea principală si-

tuat în aripa dreaptă, secția I. 

Preț negociabil, detalii la nr. 

telefon 0701025608.

  Vând, în rate, casă 

locuibilă 3 camere, beci, 

pivniță, fânar, magazie cere-

ale, fântână în curte, 0,25 ha 

teren arabil, posibilități de a 

crește păsări, animale mari și 

porci. 

Telefon: 0720450404 

Această informare este efectuată de către PRIMĂRIA 
COMUNEI POLOVRAGI, cod fiscal 4718977, cu sediul în 
comuna Polovragi, satul Polovragi, județul Gorj, telefon: 
0253476135, fax: 0253476015, e-mail: primariapolovragi@
yahoo.com, ce intenționează să solicite la S.G.A. VÂLCEA 
aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrării: “AME-
NAJARE PENTRU APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR 
PE RÂUL TĂRÎIA ȘI AFLUENȚI, ÎN COMUNA POLOVRAGI, 
JUDEȚUL GORJ”

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ul-
terioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa: Pri-
măria Comunei Polovragi, comuna Polovragi, sat Polovragi, 
județul Gorj, până la data de 20.09.2022

PierderiPierderi
Declar pierdută legitimație de călătorie pentru persoană 

cu handicap, pe numele TOROPU POMPILICĂ.

CitațieCitație

 SIMESCU GHEORGHE, cu ultimul domiciliu în oraș 
Tismana, sat Celei, județul Gorj, este chemat în data de 
23.09.2022, ora 09:30, sala 6, la Judecătoria Tg-Jiu în dosa-
rul nr. 2127/318/2021, pentru declararea judecătorească a 
morții.

ANUNȚ PUBLIC 
privind depunerea solicitării de emitere 

a acordului de mediu

U.A.T. - Comuna Polovragi anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru  proiectul ,,Amenajare pentru apărare împotriva 
inundațiilor pe râul Tărâia și afluenți în comuna 
Polovragi, judeţul Gorj”, propus a fi amplasat în  comuna 
Polovragi, satele Polovragi și Racovița,  judeţul Gorj.

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

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



recomandate de mine, dacă vrei să nu-ți rupi 
oasele în zadar!

Pentru explicații mult mai amănunțite și 
o mai bună înțelegere a acestor tehnologii 

consultați cartea mea  
  
Ghidul fermierilor mici și mijlocii: 
- vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumi-

cole  - ediția 2020,
- vol. 2 – Viticultură și vinificație - ediția 

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

Telefon: 0765 622 623 – luni - vineri între 
orele 08.30 – 16.00, sau - 0764 471 206 - per-

manent  

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 
de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe 
acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca 
pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță 
dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, 
spuse în loc de altceva, ci un avertisment de 
ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. 
Primesc suficient de multe telefoane în care 
mi se aduce la cunoștință despre masacrarea 
familiilor de albine de către posesorii de unul 
sau mai mulți pomi fructiferi care fac trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, co-
municând ziua tratamentului și produsele ce 
le veți folosi. 

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe 
apicultorii din zona respectivă de acest lu-
cru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt pole-
nizate de insecte precum albinele. 

Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă 
lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

Dacă toate astea fi-vor respectate,
Bunăstarea vine către tine apoi ...

Ing. ION VELICI

2 – Soiuri de grâu și de triticale

Soiurile de culturi agricole sunt cel de-al 3-lei 
factor component al ecuației producției agricole – 
casă – masă – rasă - și aportul lor la cuantumul 
și calitatea recoltei este tot de o treime. 

Fermierii nu trebuie să neglijeze pe niciunul din 
acești factori căci factorul realizat în cea mai mică 
măsură este cel care imprimă parametrii maximali 
ai recoltelor, este factorul limitativ. Iată cele mai 
potrivite soiuri de grâu de toamnă pentru zona 
noastră:

1 – Arieșan – soi produs la Stațiunea Agricolă 
(denumirea stațiunii este simplificată pentru a face 
comunicarea mai ușor inteligibilă) Turda, soi pre-
coce, productiv, cu bobul mare și capacitate bună 
de înfrățire (2 – 5 frați/plantă  din care primii 2, cei 
de rangul unu, sunt fertili). 

Acest soi are o bună rezistență la iernare și că-
dere. Spicul său este aristat, de densitate medie, 
roșcat, lung de 8,0 – 8,5 cm iar boabele sunt mari, 
au mmb (masa a o mie de boabe) de 50 – 55 gr. 

Acest soi are o perioadă de vegetație de 260 – 270 
zile, un potențial de producție de 5.500 – 10.500 
kg boabe/ha (condiționat de agrotehnica aplicată), 
un conținut destul de ridicat de proteină, 12 – 15 % 
și gluten umed de 28 – 35 %. 

2 – Apullum – produs tot la Turda, soi cu foar-
te bună rezistență la ger și o mare capacitate de 
înfrățire și însușire de panificație superioară. 

Spicul său este aristat, alb-mat și conține boa-
be mari, cu mmb de 44 – 48 gr. Are o perioadă de 
vegetație de 265 – 275 zile și  potențial productiv de 
5.700 – 9.200 kg boabe/ha. 

3 – Dumbrava – soi produs tot la S A Turda, 
cu o bună rezistență la iernare  și făinare, o foarte 
bună rezistență la cădere și scuturare. Are o bună 
capacitate de înfrățire, 2 – 5 frați, spic alb, aristat 
și boabe mari, cu  mmb de 45 – 55 gr. Perioada de 
vegetație este de 270 – 280 zile iar potențialul de 
producție de 5.600 – 10.800 kg boabe/ha.

4 – Turda 2000 – produs așa cum îl arată și 
numele tot la Turda, în anul 2000 dar rezistă foar-
te bine și acum. Este un soi productiv, cu bune 
însușiri de panificație. Are o foarte bună putere de 
înfrățire, 2 – 9 frați, spic alb, aristat și boabe mari, 
cu mmb de 48 – 55 gr. Perioada de vegetație este 
de 270 – 275 zile iar capacitatea de producție de 
6.000 – 10.000 kg boabe/ha. 

5 – Andrada – soi produs tot la Turda cu o bună 
rezistență la încolțire a boabelor în spic, iernare și 
foarte bună rezistență la cădere. Spicul său este 
roșu, aristat iar boabele ovale, de culoare roșie, 
mari, cu mmb de 46 – 50 gr. Are o capacitate medie 
de înfrățire, 2 – 4 frați, conține 12,73 % proteine și 
un gluten de foarte bună calitate. Potențialul său 
de producție este de 7.000 - 9.300 kg/ha.

6 – Șimnic 30 – soi de grâu foarte precoce pro-
dus la S A Șimnic, lângă Craiova, și are bune calități 
de panificație. 

Este un soi cu talie înaltă și bună capacitate de 
înfrățire, foarte bună rezistență la cădere, secetă și 
scuturare. Are spicul cilindric, mediu ca lungime 
și densitate, alb, iar boabele sale sunt ovale, mari, 
mmb de 50 gr, de culoare roșie. Potențialul său de 
producție este cuprins între 5.000 și 7.500 kg 
boabe pe haS.

Recomand aceste soiuri pentru cultură în Gorj 
deoarece condițiile pedoclimatice ale Turdei și 
Șimnicului sunt asemănătoare cu cele ale Gorju-
lui, și deci soiurile acestea sunt  specifice și zonei 
noastre.

Doi oameni buni se înfruntă 
din dorința de a fi mai buni?                                   

Ion VELICAN

Cred că astăzi puțini fermieri mai produc pâi-
ne de casă sau grâu în cantități comerciabile, și 
de aceea mă opresc la aceste soiuri și vreau să 
recomand în continuare cele mai bune soiuri de 
triticale. Fac aceasta nu numai pentru faptul că 
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Înfi ințarea culturilor de toamnă

această cereală are cel mai ridicat potențial produc-
tiv și suportă mai bine condițiile pedoclimatice și 
de agrotehnică de la noi, dar și pentru faptul că 
triticale poate fi utilizat în hrana animalelor mami-
fere în cantități cu mult mai mari decât grâul, fără 
riscul intoxicațiilor furajere. 

Toate soiurile de triticale ce vor fi descrise mai 
jos sunt produse de Institutul Național de Cer-
cetări Agricole Fundulea, autoritate supremă în 
acest domeniu. Așadar:

1 – Negoiu - creat în anul 2012. Soiurile de 
plante de cultură pot fi în exploatare și peste 20 
de ani, spre deosebire de hibrizi a căror durată de 
exploatare este mai redusă. 

Acest soi are paiul gros, de 110 – 120 cm 
înălțime, spicul mare, alb-mat, aristat, piramidal. 
Boabele sunt mari, oval-alungite, de culoare roșu-
deschis, cu mmb de 48 – 54 gr și mh, masa hecto-
litrică, adică greutatea a 100 litri boabe, 5 băniți, 
de 72 – 74 kg. 

Soiul de triticale Negoiu este precoce, rezistent 
la cădere, cu înrădăcinare bună și pai elastic, rezis-
tent la încolțirea boabelor în spic, are o bună capa-
citate de înfrățire, toleranță la ionii de aluminiu din 
sol, o rezistență medie la rugini și făinare dar bună 
la fuzarioză și septorioză, boli ale frunzelor și spi-
cului. Capacitatea de producție este superioa-
ră grâului în medie cu 1.100 – 1.200 kg/ha. Pe 
lângă utilitatea ca furaj acest soi este bun și pentru 
panificație în amestec 1/1 cu grâu sau în industria 
alcoolului. Este recomandat pentru cultură pe so-
lurile podzolice, exact ceea ce are Gorjul.

2 – Oda FD – soi de talie mai mică decât Negoiu 
dar cu paiul mai gros. Spicul său este mediu ca 
mărime, ușor aplecat, ușor colorat, aristat. 

Boabele sunt aproape rotunde, de culoare roșu-
deschis, cu mmb de 43 – 47 gr și mh de 73 – 77 kg. 
Rezistă bine la iernare, cădere, rugina brună, fuza-
rioză, septorioză, este tolerant la aluminiu și mediu 
rezistent la rugina galbenă și făinare. Are potanțial 
de producție de 6.800 – 10.500 kg/ha, aceeași 
utilizare și răspândire ca și soiul Nehoiu.

3 – Pisc – soi cu aceeași constituție fizică în-
tâlnită la soiul Nehoiu. Spicul său este aristat, cu 
densitate mijlocie, alb-mat, piramidal și cu ariste 
lungi. 

Boabele sunt mari, oval-alungite, de culoare 
roșu-deschis, cu mmb de 47 – 52 gr și mh de 71 
– 74 kg. Are rezistență bună la ger, cădere, rugina 
galbenă, făinare, fuzarioză, septorioză, încolțirea 
boabelor în spic și medie la rugina brună și este 
tolerant la aluminiu. Are un potențial de producție 
de 7.200 – 11.500 kg boabe/ha, aceeași utilizare 
și răspândire ca și celelalte două soiuri.

Am rugămintea către dumneata cititorule, 
să ții minte și să aplici cât mai bine cele 
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FC Universitatea 1948 va juca ultimul meci de 
la Târgu-Jiu împotriva liderului din Superligă, Ra-
pid București. Partida cu giuleștenii are loc sâmbă-
tă, 10 septembrie, de la ora 21.30.  Biletele pentru 
această confruntare pot fi achiziționate online de pe 
EVENTIM, de la Magazinul Oficial al Clubului și de 
la casa de bilete din fața Sălii Polivalente din Craio-
va. De asemenea, tichetele pentru meci vor fi puse 

S-au pus în vânzare biletele pentru meciul cu Rapid
în vânzare și la Târgu-Jiu, la Stadionul ,,Tudor Vla-
dimirescu”. Casa de bilete va fi deschisă vineri, 9 
septembrie, între orele 11.00-19.00 și  sâmbătă, 10 
septembrie, între orele 10.00-21.30

Prețurile biletelor sunt următoarele:
VIP: 80 RON
Tribuna I: 30 RON
Tribuna II: 20 RON

Peluza II (Peluza Sud): 10 RON
Peluza I (oaspeți): 10 RON
Peluza I: 10 RON
Prețul unei loje pe meci este de 2.000 RON, iar 

aceasta poate fi achiziționată de cel mult 10 per-
soane. FCU – Rapid contează pentru etapa a 10-a 
a Superligii.

CĂTĂLIN PASĂRE

UCB și-a afl at adversarele
Echipa de handbal masculin CS UCB Târgu Jiu va evolua 

în Seria C a Diviziei A. Gorjenii și-au aflat oponenții cu care se 
vor duela în sezonul următor. 

Este vorba despre C.S.M. Reșița, A.C.S. Unirea Sânnicolau 
Mare, C.S.U. Craiova, C.S.U. Politehnica Timișoara, A.H.C. 
Drobeta Turnu-Severin, S.C.M. Politehnica Timișoara 2 și 
C.S.M. Oradea 2.

,,Seria este relativ identică cu cea de anul trecut, singura 
echipă nouă fiind cea secundă orădeană. Prin prisma clasa-
mentului general al ediției anterioare, favorită la câștigarea 
seriei este echipa reșițeană, ultimele două neavând drept de 
promovare. Se anunță aceeași serie echilibrată, obiectivul de 
performanță al echipei noastre fiind locurile 1-3”, a declarat di-
rectorul clubului, Virgil Popovici.

UCB va debuta în noul sezon în fața proprilor suporteri, 
pe 2 octombrie, când în Sala Sporturilor din Târgu-Jiu vine 
echipa secundă a clubului orădean. 

Programul complet al meciurilor:
TUR:
18.09.2022 - CSU Craiova – CS UCB TG-JIU
25.09.2022 - AHC Drobeta – CS UCB TG-JIU
02.10.2022:- CS UCB TG-JIU - CSM Oradea 2
09.10.2022 - SCM Poli Tm 2:- CS UCB TG-JIU 
13.10.2022 – CS UCB TG-JIU - CSM Reșița 
16.10.2022 - CSU Poli Tm – CS UCB TG-JIU 
23.10.2022 – CS UCB TG-JIU - ACS Unirea Sânnicolau Mare
RETUR:
30.10.2022 – CS UCB TG-JIU - CSU Craiova 
13.11.2022 – CS UCB TG-JIU - AHC Drobeta 
20.11.2022:- CSM Oradea 2 – CS UCB TG-JIU 
24.11.2022 – CS UCB TG-JIU - SCM Poli Tm 2
04.12.2022 - CSM Reșița – CS UCB TG-JIU 
08.12.2022 – CS UCB TG-JIU - CSU Poli Tm 
11.12.2022 - ACS Unirea Sânnicolau Mare – CS UCB TG-JIU

CĂTĂLIN PASĂRE

Baschetbaliştii de la 
CSM Târgu Jiu vor 
evolua în șase par-

tide-test înainte de meciurile 
oficiale. 

Dorința antrenorului Cla-
udiu Alionescu a fost îndepli-
nită de către oficialii clubului, 
principalul formației de primă 
ligă declarând, în urmă cu o 
săptămână, că își dorește cât 
mai multe amicale înainte de 
startul sezonului. 

Primele jocuri din perioa-
da de pregătire vor avea loc 
la Pitești, pe 11 și 12 septem-
brie. Gorjenii vor da piept cu 
gazdele de la BCM și cu Stea-
ua București sau SCM U Cra-
iova. 

După aceste întâlniri, 
echipa de baschet va evolua 
în fața proprilor suporteri pe 
16 și 17 septembrie. Adver-
sară va fi CSM Galați, iar,cu 
acest prilej, fanii gorjenilor 
vor face cunoștiință cu jucă-
torii veniți în vară.  

După jocurile de acasă, 
CSM Târgu Jiu va participa și 
la Cupa ,,Dinamo”, pe 22 și 
23 septembrie. 

,,Am reușit să perfectăm 
un număr de șase meciuri 
amicale, iar acest lucru ne bu-
cură pentru că era un aspect 
ce ne lipsea din perioada de 
pregătire. 

Debutăm seria la Memo-
rialul ‘Gheorghe Ziguli’ de la 
Pitești, în compania echipei 
gazdă, iar a doua zi vom juca 
împotriva Stelei sau a Craio-
vei, turneul fiind în sistem Fi-
nal 4. Astfel, vom avea parte 
de două meciuri tari, cu două 

CSM, șase amicale înainte 
de debutul în LNBM

echipe ce își propun cel puțin 
clasarea în primele cinci echi-
pe ale conferințelor din care 
fac parte. 

Continuăm acasă cu două 
meciuri în compania echipei 
CSM Galați, iar pe aceas-
tă cale aș vrea să mulțumim 
echipei din Galați și domnului 
Nini pentru disponibilitate și 
înțelegere. Galați are o echipă 
din conferință vecină, dar o 
echipă mereu surprinzătoare. 

Ultimul turneu este Cupa 
‘Dinamo’, fiind ultima repetiție 
înainte de începerea campio-
natului, unde vom debuta îm-
potriva echipei gazdă, o echi-
pă cu pretenții la primele patru 
locuri în LNBM, iar ultimul ad-
versar fiind încă necunoscut”, 
a precizat Claudiu Alionescu 
pentru csmtargujiu.ro.

Debutul în meciurile ofici-
ale va avea loc pe teren pro-
priu, pe 28 septembrie, când 
la Târgu-Jiu vine CSM Târgu 
Mureș.

LOT CSM TÂRGU JIU
Jucători: Porter Troupe, 

Camil Berculescu, Alexandru 
Berca, Andrei Bărăgan, Andrei 
Gheorghe, Bogdan Penciu, 
Octavian Ilie, Răzvan Pavel, 
Andriy Agafonov, Dylan Frye, 
Shamiel Shawn Stevenson, 
Tyler Michel Creammer. Din 
lotul lărgit mai fac parte şi 
juniorii Alexandru Mitu şi 
Flavius Toropu. Ce doi tineri 
baschetbalişti, care au dublă 
legitimare CSM Târgu Jiu – 
CSS Târgu Jiu, se pregătesc 
sub comanda lui Claudiu 
Alionescu.

Staff: Claudiu Alionescu 
(antrenor principal), 
Alexandru Gliga (antrenor 
secund) și Alin Drondoie 
(kinetoterapeut), la care s-a 
adăugat în această vară şi 
Patrick Toma (preparator 
fizic) şi Andreea Garcia 
(fizioterapeut).

CĂTĂLIN PASĂRE
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Koljic se operează 
la Barcelona

Atacantul Universităţii Craiova, Elvir Koljic, va lipsi o peri-
oadă lungă de pe gazon. 

Vârful s-a accidentat în partida cu Hermannstadt, de la 
Mediaş, din etapa a 8-a a Superligii. Bosniacul va suferi o in-
tervenţie chirurgicală la tendonul femural, la care a mai avut 
probleme în trecut. Potrivit Prosport, Koljic va reveni pe gazon 
după pauza de iarnă. 

,,Koljic e la Barcelona, la o clinică, se operează. Nu știm cât 
va lipsi, doctorii pot estima. Dar e o perioadă în care ne va lipsi. 
Să sperăm că cine e pe acolo, cine joacă în atac să acopere… 
De la accidentarea aia cu Mihalache a fost total schimbat. De 
atunci nu mai e Koljic”, a spus Sorin Cârțu.

În octombrie 2020, după ce marcase 6 goluri în primele 
6 etape din Liga 1, Koljic a fost acroşat de fundaşul ieşean 
Ovidiu Mihalache şi a suferit o fractură de peroneu, în urma 
căreia a lipsit o jumătate de an de pe gazon.

În acest sezon, Koljic nu a reuşit să marcheze niciun gol în 
cele 12 partide în care a evoluat. 

Nici  Ştefan Baiaram nu va juca în derbiurile cu CFR Cluj 
şi FCSB, în schimb Raul Silva şi Ante Roguljic ar putea reveni 
pe gazon.

CĂTĂLIN PASĂRE

Selecționerul Edward 
Iordănescu a trimis 
27 de convocări pre-

liminare pentru fotbaliști de 
la cluburi din afara Români-
ei. Naționala mare va disputa 
în luna septembrie ultimele 
două partide din grupa de 
UEFA Nations League. Meciu-
rile cu Finlanda (deplasare) și 
Bosnia și Herțegovina (acasă) 
au loc pe 23 și 26 septembrie. 
Pe lista finală ce va fi comu-
nicată ulterior, se vor regăsi 
o parte dintre aceștia, alături 
de fotbaliști din campionatul 
intern. Nu mai puțin de cinci 
,,stranieri” ar putea debuta în 
prima reprezentativă a Româ-
niei.

PORTARI: Florin Niță 

Cinci jucători ar putea debuta în Cinci jucători ar putea debuta în 
naționala mare a Românieinaționala mare a României

(Sparta Praga | Cehia, 19/0), 
Valentin Cojocaru (OH Leu-
ven | Belgia, 0/0), Ionuț Radu 
(Cremonese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu 
(Huesca | Spania, 8/0), Vlad 
Chiricheș (Cremonese | Italia, 
75/0), Adrian Rus (Pisa | Ita-
lia, 14/0), Ionuț Nedelcearu 
(Palermo | Italia, 21/2), Vir-
gil Ghiță (Cracovia | Polonia, 
1/0), Bogdan Țîru (Jagiellonia 
| Polonia, 2/0), Alexandru 
Pașcanu (Ponferradina | Spa-
nia, 0/0), Cristian Ganea (Pa-
nathinaikos | Grecia, 8/0);

MIJLOCAȘI: Marius Ma-
rin (Pisa | Italia, 6/0), Răzvan 
Marin (Empoli | Italia, 41/2), 
Alexandru Cicâldău (Al-Itti-
had Kalba | EAU, 25/3), Ni-

colae Stanciu (Wuhan Three 
Towns | China, 54/11), Da-
niel Boloca (Frosinone | Ita-
lia, 0/0), Olimpiu Moruțan 
(Pisa | Italia, 3/0), Marius 
Corbu (Puskás Akadémia | 
Ungaria, 0/0), Dennis Man 
(Parma |Italia, 14/4), Deian 
Sorescu (Rakow | Polonia, 
7/0), Valentin Mihăilă (Par-
ma | Italia, 10/1), Rareș Ilie 
(Nice | Franța, 0/0), Valentin 
Gheorghe (Ümraniyespor | 
Turcia, 0/0);

ATACANȚI: George Pușcaș 
(Genoa | Italia, 30/8), Erik Bi-
cfalvi (Ural | Rusia, 7/1), Flo-
rin Tănase (Al-Jazira | EAU, 
14/1), Denis Drăguș (Stan-
dard Liege | Belgia, 2/0).

CĂTĂLIN PASĂRE


