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Un medic de la Spitalul Un medic de la Spitalul 
Județean, afl at în stare Județean, afl at în stare 
gravă, are nevoie de sângegravă, are nevoie de sânge

Unul dintre angajații Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-Jiu, ca-
dru medical cu o vechime de peste 
30 de ani în sistemul de sănătate, are 
mare nevoie de sânge, grupa B3 – Rh 
pozitiv. Medicul se află internat la In-
stitutul Clinic Fundeni din București, 
în stare gravă. 

„De-a lungul anilor, acesta 
a salvat nenumărate vieți, 
fiind un profesionist apre-
ciat. Din păcate, de mul-
te ori, chiar salvatorii au 

nevoie să fie salvați 
de semenii lor!”, 

anunță SJU 
Târgu-Jiu.

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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,,Nu rec unosc alt semn al superiorităţii dec ât bunătatea." –  Ludwig van Beet hoven,,Nu rec unosc alt semn al superiorităţii dec ât bunătatea." –  Ludwig van Beet hoven
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic
† Sf. Fc. Maria † Sf. Fc. Maria 
Îndurerată **Îndurerată **

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           4,9247  +0,0031
Dolarul SUA      4,9217 +0,0793 
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Suntem datori vânduți!?Suntem datori vânduți!?
Motto: „Datoria publică nu 

este a voastră!, ci a urmașilor 
urmașilor voștri!”

Gabriel Petru Băetan
Din Îndreptar pentru sarcasm

 

O știre, completată din 
mai multe surse, ne 
reamintește că avem 

de dat înapoi 140 de miliarde de 
euro. Practic, datoria externă to-
tală – publică și privată – a Româ-
niei a crescut la 140 de miliarde 
de euro, în urma unei majorări 
de aproape 6 miliarde în ultimele 
șapte luni ale anului 2022. Da-
toria externă totală a Români-
ei a ajuns în primele șapte luni 
ale anului în curs cu 5,81 mi-
liarde de euro. Astfel, conform 
informațiilor oficiale, aceasta a 
devenit, cum spuneam, aproa-
pe de 140 miliarde de euro. Mai 
mult, în data de 31 iulie, datoria 
administrației publice, probabil 
din cauza numeroaselor anga-
jări, a ajuns la valoarea de 57 mi-
liarde de euro, în scădere cu 1,6 
miliarde de Euro față de nivelul 
atins la 31 decembrie 2021.

BNR DIXIT: „Evoluția stocu-
lui titlurilor de natura datoriei 
emise de Administrația publică 
a fost determinată de emisiuni 
noi, în valoare de 6,4 miliarde 
de euro, de răscumpărări de 1,9 
miliarde de euro, de influența 
negativă de aproximativ 8,9 mi-
liarde euro, rezultă din scăderea 
prețurilor acestor instrumente și 
de alte operațiuni pe piața secun-
dară” notează raportul publicat 

de Banca Națională a României.
DATORII EXTERNE. PE TER-

MEN SCURT ȘI PE TERMEN LUNG. 
Mai mult, din volumul total datoria 
externă este de 97,5 miliarde euro, 
iar creditele intragrup reprezintă 
42,8 miliarde euro. 

De asemenea, datele Băncii 
Naționale arată că datoria externă 
pe termen lung a însumat 96,3 mi-
liarde euro la 31 iulie (68,6% din 
totalul datoriei externe), în scădere 
cu 0,8% față de 31 decembrie 2021, 
iar datoria externă pe termen scurt 
a înregistrat nivelul de 44 miliarde 
euro (31,4% din totalul datoriei ex-
terne), în cre ștere cu 17,7% față de 
31 decembrie 2021.

Rata serviciului datoriei exter-
ne pe termen lung a fost de 13,3% în 
perioada ianuarie-iulie 2022, com-
parativ cu 16,4% în 2021. Gradul de 
acoperire a importurilor de bunuri și 
servicii la 31 iulie 2022 a fost de 4,3 
luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 
decembrie 2021. 

Gradul de acoperire a datoriei ex-
terne pe termen scurt, calculată la 
valoarea reziduală cu rezervele valu-
tare la BNR, la 31 iulie 2022, a fost 
de 76,6%, comparativ cu 81,9% la 31 
decembrie 2021.

CIUCĂ  INTERZICE ANTIVIRU-
SUL DIN RUSIA. Dintre declarațiile 
prim-ministrului României, Nico-
lae Ciucă, date miercuri în ședința 
de Guvern sunt de reținut cel puțin 
două. Prima este că achiziționarea 
produselor rusești antivirus sunt in-
terzise, iar în cel mult șase luni, pro-
gramele antivirus rusești aflate în 
derulare la unele firme românești să 

dispară, adică să se renunțe la ele, 
acolo unde firmele românești la mai 
folosesc. A doua este că prim-minis-
trul României, Nicolae Ciucă a cerut, 
miercuri, „Analiza risipei de energie 
din instituțiile statului, din partea 
tuturor ministerelor, și soluții: Peste 
două săptămâni vreau prezentarea 
planului”.

ION PREDOȘANU
 
P.S. VIRGIL POPESCU DESCO-

PERĂ SPECULA. Miercuri, la scurt 
timp după declarația președintelui 
Comisiei Europene, Ursula von der 
Leyen, într-o conferință de presă, și 
ministrul incompetent al Energiei, 
Virgil Popescu a descoperit speculă 
pe piața gazului: 200 de euro/MW 
față de 7 euro în pandemie și a zis, 
ca și cum ar fi descoperit America: 
„Este un preț foarte mare, crescut și 
ținut artificial!”. (Ion Predoșanu)

S-a pornit așa deodată
vântul și da cu zăpadă
parcă porumbeii zboară
cu toate că-i primăvară
și muntele e mai verde ca aseară
mi se pare sau mă pierde
cel ce încă trece o stradă
peste a noastră Groenlandă
sus pe muntele vrăjit
floarea care-a-îmbătrânit
și încă n-a înflorit
doar dorința i se vede
printre brazi la răsărit
așa-ntr-o doară
rămasă în primăvară
așa cum a fost și-aseară
realitatea nu există
chiar dacă lumea e tristă
o petunie albastră în fereastră
aingură-a-înflorit deodată
cum n-a mai fost niciodată.

ION CĂPRUCIU

Muntele vrăjit Rămas bun, iubită vară!
Rămas bun, iubită vară,
Zâna mea cu cald parfum!
Te-am zărit întâia oară,
Printre flori de câmp...pe-un drum.

Aveai coș cu mure coapte
Și cireșe la urechi;
Licurici sclipeau în noapte,
Greieri concertau...perechi.

Rămas bun, iubită vară,
Zâna mea cea aurie!
Tu faci iarba să tresară,
În tril blând de ciocârlie.

Sânziene, iasomie,
Îți înalță osanale!
Râde roua pe câmpie,
Scăldând lanuri de cereale.

Rămas bun, iubită vară,
Zâna mea cu ochi albaștri!
Mi-au rămas doruri prin țară,
Pe cărări cu brazi sihaștri.

Mă plimbam în voia sorții
Printre macii arși de soare;
Rămas bun, regina nopții
Și voi, păsări călătoare!

Rămas bun, iubită vară,
Voi trăi cu al tău dor,
Voi pluti prin cețuri iară,
Visând soare zâmbitor!

Voi lupta cu vremea rece,
Visând flori de câmp suave!

Ce-i frumos prea iute trece;
Rămas bun, iubiri firave!

FLORENTINA CUTEANU
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Astfel, ,,În urma acțiunilor 
efectuate, pentru deficienţe-
le constatate, inspectorii de 
muncă au aplicat 33 sancțiuni 
contravenționale în cuan-
tum de 174.000 lei, din care 
53.000 lei pentru nerespecta-
rea normelor securităţii şi să-
nătăţii în muncă și 121.000 lei 
pentru încălcarea legislației în 
domeniul relațiilor de muncă. 

Pentru neconformitățile 
constatate în urma controa-
lelor, angajatorilor le-au fost 
trasate 118 măsuri, 105 în 

Patronii care nu-și plătesc la timp angajații, Patronii care nu-și plătesc la timp angajații, 
vor fi  amendați cu până la 10.000 de leivor fi  amendați cu până la 10.000 de lei
Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teri-
torial de Muncă Gorj au efectuat în perioada 22.08-09
.09.2022 un număr de 61 controale, din care 33 au avut 
ca obiect verificarea respectării legislaţiei în domeniul 
relaţiilor de muncă, iar 28 în cel al securităţii şi sănă-
tăţii în muncă, a comunicat ITM Gorj.

Iacobescu, înlocuit cu Cilibiu la cârma Iacobescu, înlocuit cu Cilibiu la cârma 
Prefecturii GorjPrefecturii Gorj

Cristina Cilibiu este 
cumnata senatoru-
lui, are experiență 

în administrația publică loca-
lă fiind viceprimar și primar 
în primăria din Turceni ca 
apoi să fie angajată, pe ulti-
ma sută de metri, la Consi-
liul Județean Gorj.  Aceasta 

Cristina Cilibiu este, începând de miercuri, noul prefect 
de Gorj. Fosta primăriță de la Turceni și-a dat demisia 
din această funcție și a plecat și din PNL, dar, după 
această promovare a anunțat că revine în partid. În 
schimb, fostul ocupant al postului, Marcel Iacobescu, a 
trebuit să părăsească Prefectura și să se mulțumească 
cu funcția de secretar general al PNL Gorj, poziție care 
nu este sigură pentru liberal, urmare a schimbărilor 
care au loc acum în organizația politică. Numirea Cris-
tinei Cilibiu face credibilă ipoteza potrivit căreia și se-
natorul Ion Iordache va reveni în PNL Gorj, poate chiar 
în poziția de președinte. 

este prima femeie prefect din 
istoria Gorjului și are toate 
șansele să rămână pe funcție 
atâta timp cât PNL va fi con-
dus de către Ion Iordache. 

Numirea Cristinei Cilibiu 
a stârnit nemulțumiri în rân-
dul membrilor BPJ al PNL 
Gorj, structura politică având 

o conducere interimară. Me-
sajele de felicitare pentru Ci-
libiu, din sânul PNL Gorj, au 
fost astfel destul de puține 
spre deloc.

Depunerea jurământului 
noului prefect va avea loc, cu 
siguranță, joi. 

A.STOICA

domeniul relațiilor de muncă 
și 13 în domeniul securității și 
sănătății în muncă, în vederea 
intrării în legalitate.

Inspectorii de muncă au 
urmărit verificarea modului 
în care se respectă prevederi-
le legale în vigoare, respectiv: 
modul de cunoaştere, imple-
mentare şi respectare a noilor 
prevederi legislative, modul 
de realizare a măsurilor dis-
puse în controalele anterioare, 
precum și respectarea măsu-
rilor de securitate și sănăta-

te în muncă”, mai transmite 
instituția.

„Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Gorj atrage atenția 
asupra faptului că, întârzierea 
plății salariului de către an-
gajator, cu mai mult de o lună 
de la data de plată a acestuia 

către angajat se sancționează 
cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 de lei pentru fiecare 
persoană căreia nu i s-a plătit 
salariul, cu exceptia situației 
în care angajatorul se află 
sub incidenta Legii numărul 
85/2014 privind procedurile 

de prevenire a insolvenței și 
de insolvență, cu modificări-
le si completările ulterioare”, 
a declarat George Octavian 
Romanescu, inspector-șef al 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Gorj.     

M.C.H.        
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CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

SC CLINIC LIFE BDS - SRLSC CLINIC LIFE BDS - SRL
Dr.Dragoș ŞOROP
Telefoane: 0744-42.77.84 sau 0765-32.88.99

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodicControl medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS

TÂRGU JIU: Str.23 August nr.1B 
MOTRU: Str.Minerului nr.7, Cabinet 31 
ROVINARI: Str.Jiului nr.6, Cabinet 14Puncte de lucru:Puncte de lucru:

__
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n partenariat cuartenariat cu

Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!

Comisia Europeană va impune tuturor compa-
niilor din sectorul energiei din surse fosile de 
pe continent să plătească o taxă de solidarita-
te aplicată la profiturile excepționale obținute 
ca urmare a creșterii prețurilor, potrivit ulti-
mului draft de regulament al Executivului eu-
ropean, consultat de Economica.net.

Complexul Energetic Oltenia înregistrează 
pierderi din 2018 și, astfel, poate scăpa de 
o nouă taxare, neîndeplinind criteriile eu-

ropene, anul acesta fiind primul în care compania 
țintește un profit de  215, 87 milioane de lei.

Contribuția de solidaritate a companiilor din 
sectorul de petrol și gaze, inclusiv rafinării, și a ce-
lor din sectorul cărbunelui se va aplica pentru fir-
mele care, în anul fiscal 2022, au realizat un profit 
cu cel puțin 20% mai mare decât media profiturilor 
taxabile din ultimii trei ani, potrivit propunerii de 
regulament al Comisiei.

Baza de calcul a mediei nu ar ține cont de pier-
derea dintr-un an sau mai mulți din cei trei, ante-
riori, rezultatul de atunci fiind trecut cu zero (nu se 
face calcul pe net profit/pierdere) din ce se înțelege 
din propunere. Contribuția de solidaritate care va 
trebui plătită de firmele aflate în situația de mai sus 
va fi de cel puțin 33% aplicată pe diferența dintre 
profitul din acest an și media profiturilor din cei 
trei ani precedenți. Această taxă va fi percepută o 
singură dată, doar acum, pentru profiturile realiza-
te în anul 2022, potrivit proiectului de regulament 
al Comisiei.

M.C.H.

Pierderile CEO din ultimii ani pot scăpa compania 
de o nouă taxă impusă de Comisia Europeană

Ministerul Energiei trebuie să clarifice 
Ordonanța 119, susține deputatul Mihai We-
ber, lider PSD Gorj, într-o postare pe un site  
de socializare. Este vorba despre ordonanța 
privind plafonarea prețurilor la energie.

,,Textul Ordonanței privind plafonarea prețurilor 
la energie este neclar, iar acest lucru a creat panică 
în rândul populației. 

În acest sens, am depus și o Întrebare adresată 
ministrului Energiei, în care solicit să ni se spună 
exact cât va plăti un consumator care,  spre exemplu, 
depășește cu 2, 3 Kw pragul de 255 de Kw prevăzuți 

PSD Gorj îi cere lui Virgil Popescu să clarifi ce 
ordonanța de plafonare a prețurilor la energie

în Ordonanță a fi compensați. 
Este anormal ca un consumator care depășește 

pragul de 255 Kw să fie obligat să achite ÎNTREAGA 
cantitate consumată la prețul prevăzut în contract, 
fără să beneficieze de compensarea aplicată consu-
matorilor care se încadrează în plafon”, mai spune 
Weber.

M.C.H.
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Concurs cu zeci de candidați, anulat la Spitalul Județean. Concurs cu zeci de candidați, anulat la Spitalul Județean. 
Probleme cu subiectele și tentativă de fraudăProbleme cu subiectele și tentativă de fraudă
Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu reia concursul pentru ocu-
parea a șapte posturi de asistent medical debutant. Aproape o sută de 
candidați și-au depus dosarele de înscriere, însă doar 51 s-au prezen-
tat la proba scrisă. Anularea concursului s-a făcut după ce una dintre 
candidate s-a arătat nemulțumită de modul cum au fost formulate 
subiectele. În plus, unul dintre candidați a fost menținut în examen, 
deși a fost prins de două ori având asupra sa un telefon mobil.

17 septembrie, zi de curățenie 17 septembrie, zi de curățenie 
în tot Gorjulîn tot Gorjul

Notele au fost extrem de mici, 
abia 12 candidați reușind să 
ia peste 50 de puncte. Cel 

mai mare punctaj a fost 83 de puncte, 
iar cel mai slab candidat a fost notat 
cu 0 puncte. 

Una dintre candidate, nemulțumită 

de rezultat, a cerut, în scris, manage-
rului SJU Târgu-Jiu, anularea probei 
scrise. Comisia de anchetă a verificat 
cele sesizate, iar managerul Dumitru 
Vienescu a dispus reluarea concursu-
lui.

„Se reia procedura de desfășurare 
(proba scrisă) a concursului pen-
tru ocuparea a 7 posturi vacante de 
asistent medical debutant în cadrul 
Spitalului Județean de Urgență din 
Târgu-Jiu. Candidaturile înregistrate 

la concursul sus menționat, a cărui 
procedură va fi reluată, se consideră 
valide dacă persoanele care au depus 
dosarele de concurs își exprimă, în 
scris, intenția de a participa din nou 
la reluarea probei scrise”, se arată 
în dispoziția managerului SJU Târ-

gu-Jiu, care poate fi contestată în 
instanță.

Nereguli

Potrivit Spitalului Județean, aspec-
tele sesizate de candidata respectivă 
au fost legate de formularea subiecte-
lor pentru proba scrisă, cât și despre 
faptul că, în timpul desfășurării pro-
bei, un candidat a fost depistat cu te-
lefonul mobil asupra sa, telefon care 

a fost ridicat de comisia de concurs. 
După 20 minute, același candidat a 
fost surprins cu un alt telefon mobil, 
comisia de concurs ridicându-l și pe 
acesta, fără a lua altă măsură, con-
cursul fiind lăsat să continue.

„Printr-o dispoziție a managerului 
Spitalului Județean de Urgență Târ-
gu-Jiu, a fost constituită o comisie de 
verificare a aspectelor sesizate de can-
didată, aspecte care s-au confirmat. 
Comisia a constatat că nu au fost res-
pectate prevederile legale privind mo-
dul de formulare al subiectelor. Au fost 
trei variante de subiecte cu câte trei 
întrebări, iar varianta trei avea două 
subiecte din varianta a doua și un su-
biect din prima variantă. De aseme-
nea, comisia a constatat că nu au fost 
respectate prevederile legale privind 
organizarea și desfășurarea acestei 

etape din concurs”, ne-a declarat Mi-
haela Țicleanu, purtătorul de cuvânt 
al SJU Târgu-Jiu.

Un nou calendar

Candidații care au susținut proba 
scrisă pe data de 7 septembrie sunt 
așteptați inclusiv joi, 15 septembrie, 
până la ora 14.00, la sediul spitalu-
lui, pentru a anunța, în scris, dacă 
vor participa la noul concurs. 

Proba scrisă a fost programată pen-
tru data de 19 septembrie, ora 9.00. 
O nouă comisie va fi constituită pen-
tru acest examen. Interviul a fost pro-
gramat pentru data de 22 septembrie. 
Rezultatele finale vor fi comunicate la 
sfârșitul lunii, pe 27 septembrie.

I.I.

„Let’s Do It, Romania!” desfășoară pe 17 sep-
tembrie o nouă zi de curăţenie naţională, în 
34 de judeţe, inclusiv Gorj. La această campa-
nie de ecologizare s-au înscris deja peste 5.200 
de voluntari din Gorj. Ei vor primi saci mena-
jeri și mănuși. Sunt voluntari din toate zonele 
județului, spun organizatorii.

Sacii ce urmează să fie colectați în urma aces-
tei acțiuni vor fi ridicați cu titlu gratuit.

„Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare pro-
iect de implicare socială din România, care își 
propune curățarea deșeurilor din arealele natu-
rale într-o singură zi. 

I.I.
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RESTITUIRI (IX)

ION MARA - Însemnări din campanie ION MARA - Însemnări din campanie 
În memoriam Elena Roată
Cerul dă, azi, regal de poezie
Limba română i-o ofrandă vie,
Discipol făr-asemănare
E invitatul de onoare! 

Sătul, pe jos, de-atâtea perorații, 
Într-un sistem cu multe ecuații, 
Un nimb de galbeni trandafiri, 
O Roată cu-alese  trăiri 

E la prezidiu printre îngeri, 
Deși, în noi, tot mușcă sângeri 
Și corbi, și spini, și pălămizi, 
În cultură, mult prea timizi 

Noi... fără har, fără aplomb;
Cum fuse doamna: careu, romb 
Și zbor, și vis, emisiune, 
Radio, televiziune... 

Dar cel mai scump amvon al ei 
Era catedra cu temei 
Slujită, cu mult drag și dor 
În Tudor merituoșilor

Pe care, Doamne-a onorat-o, 
A slăvit-o și-a promovat-o 
În ritm de bis, pe culmi de alto

Făcând, firesc, limbii române 
Elogiul spicului din pâine, 
Punându-și sufletul pe tavă 
În orice zi, fără zăbavă, 

Dând generații de eroi, 
Oamenii buni de lângă noi, 
Elevi minune, literați, 
Calzi și umani, ca niște frați! 
  
Începe astăzi un nou an școlar 
Și toamna ne așterne mult amar, 
Căci  luni, la Tudor nu e poezie, 
Elena Roată nu o să mai vie 

Cu atitudine de-amfitrion... 
Ea predă vieții cum să nu mai moară, 
Cum să rămână expresivă, 
Când moartea e intempestivă 
Și oamenii, uniți ca sfinți 
În cerurile cu părinți! 

Să vă fie eternitatea 
Precum v-a fost seninătatea 
Cerul, curat precum rostirea,
Deplin, v-ați împlinit menirea!

ADINA POPESCU

Dumnezeu face minuni
Pentru copii nevoiași,
Dumnezeu face imaș
Și trimite oameni buni,
Să le dea multe cununi
Din dragoste creștinească,
Sfinții, să îi pomenească.
C-așa e creștinul bun: 
Se lasă pe el în drum, 
Din tot ce agonisește
Și pe altul miluiește.
Dă copiilor credință,
Inocența lor, drept viță,                    
Aleasă recunoștință
Pentru ce au trebuință! 
Iar, de sunt copii de școală, 
Ei mulțumesc, bunăoară 
Pentru pix, pentru hârtie 
Și scriu chiar și-o poezie,        
Colorează, prin culori 
Dragostea pentru surori... 
Și recunostința toată 
De oferta minunată 
Ca să crească  drepți și buni, 
Dumnezeu face minuni!

ADINA POPESCU

Zile de moarte

În luna februarie 1941, Regimentul 18 
Dorobanți  ocupa poziție în zona Arabat, la 
Marea de Azov. Primind informații că, în ulti-
ma decadă a lunii februarie, sovieticii vor lan-
sa o contraofensivă generalizată, prevestită 
de intensificarea bombardamentelor efectua-
te de artileria și aviația  inamică,  comandan-
tul  Regimentului, colonelul Poșoiu, instituie 
starea de alarmă. Informațiile privind con-
traofensiva s-au dovedit a fi veridice, aceasta 
având loc la sfârșitul lunii februarie. Fiind din 
nou în prima linie a frontului,  Mara va oferi 
un tablou al războiului așa cum a fost trăit de 
cei care atunci, cu multe jertfe, au ținut piept 
unităților inamice mult mai numeroase. Pie-
derile omenești foarte mari ale Regimentului 
18 îl impresionează profund pe militar, mulți 
dintre camarazii săi fiind secerați  de gloanțe 
sub ochii săi, dar se observă și satisfacția 
sufletească a acestuia privind modul în care 
au luptat acolo ostașii gorjeni. Aceeași stare 
o aveau și ceilalți camarazi:,,Mă simt aşa de 
trist şi deprimat. Toţi suntem la fel. Eu nu mai 
am decât 14 oameni din tot plutonul.”Dându-
ne și nouă cititorilor de azi o imagine cât mai 
veridică a războiului dus atunci, vom selecta 
din însemnări pe acelea în care Mara a descris  
vitejia și spiritul de sacrificiu al gorjenilor în 
zilele de 24-28 februarie 1941  de pe frontul 
din Crimeea.

Luni, 23 februarie. Am fost la observator. Am 
privit două ore poziţia inamică. Aceleaşi formaţiuni 
subţiri merg în sus sau lateral, pe dunga galbenă a 
şanţului anticar.

Marţi, 24 februarie.  A început să vină primăva-
ra. Bate vânt cald. Nopţile sunt frumoase, cu lună. 
Toată noaptea a tras artileria. Noaptea frontul are o 
privelişte măreaţă. Poziţia artileriei e un fulger des, 
repetat, pe o linie lungă în minutul acesta, ca în mi-
nutul al 3-lea de dincolo, să fie flăcări şi bubuituri. 
Asta se repetă de sute de ori până la ziuă.

Joi, 26 februarie. Azi-noapte am fost bombar-
daţi de aviaţia inamică. Avioanele au trecut zbârnâ-
ind încet peste adăpost, apoi, deodată, s-a zguduit 
pământul. Bombele au căzut în faţa mitralierelor şi 
a plutonului 2 al nostru.

Vineri, 27 februarie.  Dimineața se arată cal-
mă şi limpede. Ne hotărâsem ca să facem curăţe-
nie mai mare în adăpost. Mă spălam liniştit în gura 
adăpostului când agentul companiei anunţă că s-a 
comunicat de la Regiment ca să fim gata de ori-
ce, fiindcă în dimineaţa asta vor ataca ruşii. Eram 
obişnuiţi cu astfel de vorbe şi aproape nici nu am 
luat în seamă spusele agentului. Soldatul Andreia-
nu pleacă liniştit la apă, spunând că în dimineaţa 
asta are de gând să se spele şi el, fruntaşul Opriţa 
mănâncă de nu se mai satură, iar sergentul Tu-
dor Scarlat e foarte neliniştit. Ceilalţi se învârt că-
utându-şi lucrurile. Dar aici, în definitiv, la ce nu 
te poţi aştepta? Intru repede în adăpost şi încep să 
mă echipez, spunând şi celorlalţi să facă la fel. În-
cep brandurile să bată din ce în ce mai des. Parcă 
ar fi ceva neobişnuit, fiindcă observând locurile de 
spargere sunt prea dese. Trage şi artileria, proiectil 
lângă proiectil. Până aci comuniştii obişnuiau să 
facă astfel de trageri, însă numai în sectorul nemţi-
lor.  Niciodată n-au tras aşa la noi. E ora 7. Trimit 
pe sergentul Tudor Scarlat să comunice grupelor 
celorlalte să intre pregătiţi în şanţurile de tragere. 
Ieşim toţi echipaţi, cu căşti, cu lopata. Iau revolve-
rul, arma rămasă singură a lui Andreianu, grena-
dele. Sergentul Ţârvuloiu va aşeza minele anticar. 
Dar în tot sectorul nostru s-a lăsat iadul Se cu-
tremură pământul. Se lasă ceaţa din ce în ce mai 
deasă. Trec în dreapta grupei a doua, într-o groapă 
nu prea adâncă, ba mai afară decât celelalte. Tre-
cusem de atâtea ori pe lângă această groapă şi nu-i 
dădusem importanţă. Peste tot fum, tunet, ceaţă. 
Acuma bat spre cota 19,8 din spatele nostru, apoi 
la postul de comandă al companiei noastre, apoi din 

nou la stânga şi se apropie de noi. Începe şi ploaia, 
încet, măruntă. De ceaţă nu mai vezi la 50 metri. 
Vreau să mă duc să-mi iau mantaua şi căciula din 
adăpost, dar renunţ. Sunt îngrijat de oameni. Cad 
acum loviturile şi în faţa noastră. Tot plutonul e în 
şanţuri. Sergentul Duguleanu e cel mai expus fiind 
în colţul liniei. Se vede şi el la post cu grupa. Nu 
pot să-i comunic nimic, dar m-a observat şi el şi-şi 
vede de treabă. 

Amplasamentul puştii mitraliere e la 3 metri de 
mine în stânga. Sergentul Tudor Scarlat şi frun-
taşul Opriţa sunt unul în dreapta, altul în stân-
ga puştii. Soldatul Andreianu, încărcătorul puştii 
mitraliere, vine agale cu găleata cu apă în dreapta 
şi cu o gamelă în stânga. Trece repede în adăpost, 
se echipează şi apoi mă întreabă de armă. Îşi ia 
locul în amplasamentul puştii mitraliere. Sunt li-
niştiţi toţi trei şi stau aplecaţi cu pieptul pe dunga 
şanţului, gata de-a deschide foc. Fruntaşul Opriţa 
spune la glume şi se tot învârteşte, ceilalţi fumează 
ţigară după ţigară. Strig la Tudor Scarlat:„Fiţi mai 
serioşi! Nu e glumă!” Ei rămân în aceeaşi nepăsare 
dar scrutează atenţi direcţiile probabile de înainta-
re ale inamicului. 

Grupele cele două din dreapta sunt mai ferite de 
proiectile. Toată poziţia noastră e un sul uriaş de 
foc şi fum care se mută de la metru pe metru, sis-
tematic în lung şi în lat. Fumul devine înnecăcios şi 
ceaţa e foarte groasă. Ploaia pătrunde încet pe sub 
gulerul vestonului. Nu mai tremură carnea. Nervii 
probabil s-au săturat de vibrat. O linişte mare se 
lasă în corp şi bubuiturile parcă ar fi o muzică fan-
tastică. Şi pe măsură ce totul se transforma într-un 
iad asurzitor, Dumnezeu parcă întradins cobora li-
niştea în suflet. 

Obuzele cad pe-aproape şi cu fiecare izbitură, ne 
trântim în fundul gropii. Strig la cei trei de la puşca 
mitralieră: ,,E frumos, măi băieţi!” Dar în momen-
tul următor o lovitură de brand de 120 îngroapă pe 
soldatul Epuran care-i la flancul stâng al grupei. 
E sub pământ, numai arma şi mâinile i-au rămas 
pe dunga gropii. Soldatul Niţulescu şi cu Ţârvuloiu 
lucrează de zor ca să-l scoată. S-a ales c-o speri-
etură straşnică şi încolo nimic şi, liniştit, rămâne 
la post. Apoi loviturile cad în jurul nostru, izbind 
cu pământ pe căşti, pe obraz, pe după cap. Parcă 
plouă în continuu cu pământ de sus. Îmi adâncesc 
cum pot groapa, dar nu e chip. Ceaţa e foarte deasă 
şi mă tem că ai mei nu vor fi destul de atenţi. Arma 
stă încărcată gata de tragere, pe parapet, grenadele 
sunt într-un colţ al gropii, la îndemână. Deodată se 
aud focuri de mitralieră în stânga ceea ce însem-
nează că s-a ivit inamicul. În faţa noastră nu e ni-
mic. Mă tem de-o pătrundere pe la „avionul căzut” 
care e spre mare. 

Misiunea plutonului meu era de a trage şi îna-
poi, în caz că inamicul ar pătrunde pe-acolo. Lo-
viturile cad acum şi mai dese: grupa 3-a e înecată 
în fum. Strig la Serg. Tudor Scarlat ca să fie foarte 
atenţi şi dacă e loc acolo, să vin şi eu la puşca mi-
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tralieră. Îmi spune că nu e loc. Mă necăjesc pe el 
pentru că n-a plecat mai din vreme la grupa ser-
gentului Duguleanu, fiindcă e cea mai expusă şi 
el e cam nepriceput. Aşa ne înţelesesem să facă în 
caz de intrare în acţiune. Opriţa mănâncă o bucată 
de pâine cu unt şi stă cu mâna pe trăgaciul puştii 
mitraliere, Andreianu stă cu încărcătoarele pline 
gata în stânga, iar Tudor Scarlat fumează şi meru 
se uită înainte prin ceaţă. 

Deodată sunt azvârlit pe spate în fundul gropii 
de presiunea unei explozii de obuz. Gura şi ochii 
îmi sunt pline de fum şi de pământ. Apoi o linişte ca 
de mormânt îmi îngheaţă sângele. Aud din fundul 
gropii: „Îi omorî”! Bănuiesc nenorocirea, căci peste 
mine găsesc peticele din cojocelul lui Tudor Scarlat 
care era cu lâna neagră şi care cădeau de sus ca 
nişte gâze uşoare. Ies deasupra, dar în loc de am-
plasament, o groapă de obuz largă de 5 metri. Nu 
mişcă nimeni. Nu-mi vine să cred, mă şterg la ochi, 
strig. Picioarele puştii mitraliere sunt azvârlite spre 
răzorul miriştii. Lăzile cu muniţie sunt îngropate. 
Trec în groapa de obuz: aci corpul rupt în două al 
fruntaşului Opriţa Vasile din Pojogeni, iar soldatul 
Andreianu e zdrobit şi lovit grav în stomac. Zace 
întins pe dunga dreaptă cu capul răsfrânt în sus. 
De la brâu în jos e îngropat. Sângele îi iese pe gură 
şi mai mişcă din buze. 

Chem în ajutor pe soldatul Niţulescu, iar sergen-
tul Ţârvuloiu să caute pe Tudor Scarlat în pământ, 
fiindcă nu se vede nimic. Apoi cer puşca mitralieră 
de la grupa a 4-a, fiindcă acolo sunt două piese 
de mitralieră şi puşca poate să lipsească. Mi se co-
munică: Sergentul Tudor Scarlat a fost spulberat 
în aer, obuzul căzând exact pe el, iar ceilalţi doi; 
Opriţa şi Andreianu sunt morţi. Nu înţeleg ce-i la 
stânga, fiindcă în faţa noastră nu apare nimic. Trec 
în adăpost să iau porthartul şi ordinul operativ ră-
mas pe pat, spre a înţelege semnalele  de rachetă. 
Observ că tunurile noastre antitanc sunt împinse 
înapoi, prin noroiul până la jumătatea roţilor. Lo-
viturile cad acum îngrozitor, mutându-se toate pe 
noi, iar spre mare nu se mai aude nimic. Un soldat 
din compania din stânga se azvârle pe scara adă-
postului speriat şi plin de noroi până sus. Îl întreb 
ce este acolo.„Ne-au respins”!Mă cuprinde un tre-
murat nervos şi-mi vine să-i dau cu patul armei în 
cap, fiindcă de imbecil ce este nu mai spune nimic, 
tace speriat ca o fiară încolţită. Îi spun să nu iese 
afară şi să nu spună nimic la nimeni, fiindcă va fi 
împuşcat. Nu-mi iau decât sacul de merinde din 
lucruri. Nu-mi vine să cred că vom fi scoşi de-aici. 
Trec din nou în şanţ. În acest moment, pe marginea 
mării, grupe, grupe se mişcă spre cota 19,8.  Ştiu 
că acolo e a doua linie a noastră şi că poate vor să 
se organizeze acolo. Dar pe măsură ce văzduhul se 
liniştea de obuze, armele clănţăneau fără încetare 
şi un huruit surd se auzea venind parcă prin pă-
mânt. Întreg frontul se clatină şi se zbuciumă ca 
un balaur în convulsiuni. Grupa sergentului Du-
guleanu se retrage prin spatele nostru, cu plutonul 
2 din compania noastră. Se produce învălmăşeală 
şi oamenii se amestecă. Ai mei mă întreabă de ce 
se retrag cei de la stânga, eu le spun că au primit 
ordin ca să ocupe poziţia de la 19,8 fiindcă e mai 
bună. Noi rămânem aici. Dl. sublocotenent Gogolo-
şu e la postul de comandă al companiei. În momen-
tul acesta oamenii supraveghează spatele, făcând 
front spre mare. Nu se vede nici picior de rus, doar 
grupuri de ostaşi îngrămădiţi, la 600-700 de metri, 
abia se disting prin ceaţă şi care se îndreaptă spre 
cotă. Frontul la dreapta noastră e foarte liniştit. Mă 
mir de ce nu trage artileria noastră niciun proiectil. 
Trimit un agent înapoi, care aduce ştirea că ruşii 
au pătruns pe sub vâlceaua de pe lângă mare şi că 
au ajuns în urma noastră dincolo de cota 19,8. 

Domnul sublocotenent Şerban a pornit cu 3 
grupe în cap, în salturi spre mare. Sergentul Su-
lea a luat puşca mitralieră în braţe, dar în acest 
moment suntem încercuiţi de focuri de infanterie 
şi apoi de branduri. Nu ştiu când am ajuns la mi-
tralierele noastre. Ştiu că strigam să deschidă fo-
cul spre mare, şi să susţină contraatacul nostru. 
Oamenii se amestecă cu ai companiei de cercetare 
şi aud pe Dl. căpitan Ambrozie spunând unui sub-
locotenent: „Chiseraicu, repliază-te şi tu încet spre 
stânga!” Din dreptul companiei noastre cele două 
tunuri anticar trag. Dau peste sublocotenentul Be-
rindei de la aceste tunuri, care mă întreabă:„Ce-i de 
făcut?” „Ne repliem aici !”, îi răspund. Mitralierele 
încep să tragă, iar noi cu oamenii rămaşi pornim iar 
la contraatac. Dl. sublocotenent Gogoloşu îmi spu-
ne să o iau mai spre dreapta, dar nu avem aci din 
toată compania decât vreo două-trei grupe. Strig şi 
eu cât pot:„Hai la tunuri,tunurile noastre, fraţilor!” 
Dl. sublocotenent Gogoloşu strigă şi el:” Compania 

mea mă urmează!”. Și porneşte înainte. Eu pornesc 
spre dreapta şi ajungem la adăpostul nostru al plu-
tonului. Pornim toţi în iureş, dar imediat suntem 
culcaţi la pământ. Noroiul ne îngreunează grozav. 
Ruşii merg la pas, în grămezi, grămezi şi apoi vin 
alte valuri la 100-150 m. distanţă. S-a porni artile-
ria noastră abia acum şi se aşterne în faţa valurilor 
un baraj îngrozitor.  Se clatină şi încep să o ia când 
înainte, când înapoi. Porneşte Batalionul din 92 la 
contraatac de la N.E. de cota 19,8. Cartuşele flu-
ieră, fâşâie. Trec pe lângă un ostaş răsturnat pe-o 
dungă, care, în ploaia aceasta de foc, mi s-a pă-
rut că-şi făcea o ţigară. Vroiam să închidem latura 
spre mare în spatele inamicului şi să facem faţă 
valurilor următoare de atacatori. Dinspre cotă însă 
nu mai atacă nimeni. Pe lângă mare inamicul s-a 
strecurat până în poziţia artileriei, după noi parcă 
nu mai vine nimeni. Suntem ameninţaţi ca să ni 
se taie şi slaba legătură din urmă şi într-o clipă 
să fim înăbuşiţi de miile de atacatori care s-au îm-
părţit pe trei ape şi curg neîncetat. Gândul nostru 
era acum de a nu ceda cota 19,8 şi aci izbucneşte 
focul ca din pământ. Aci cad Locot. Guran, colo-
nel Lucescu, sute şi sute de ostaşi printre care şi 
plutonierul T.R. Stoenescu din Tg. Jiu şi care era 
din 92. Noi suntem la dreapta cotei acum şi orga-
nizăm repede rezistenţa până ce tunurile dinspre 
Tulumceack se aşază în poziţie de tragere. Ploaia 
cade deasă şi ceaţa parcă ţine cu inamicul  Puştile 
mitraliere acţionează în jumătate la stânga şi cele 3 
tunuri germane de aci, care trag direct în grămadă. 
Dar spre mare s-au îngrămădit regimente întregi 
de atacatori şi nici nu mai ştiu pe unde mai sunt 
resturile din rezerva Diviziei noastre. Dl. căpitan 
Ambrozie strigă la Dl. sublocotenent Gogoloşu ca 
să contraatace cu restul de oameni ce-i mai are. 
Dl. sublocot Gogoloşu porneşte înainte, al doilea 
suntem noi câteva grupe şi încolo cine să ne mai 
urmeze? Rezistenţele noastre se organizau acum 
în urma noastră, dincolo de vale, pentru apărarea 
satului Tulumceac şi ostaşii toţi se regrupau acolo. 
Rămânem singuri. Aci a căzut soldatul Ciova, care 
făcea legătura cu batalionul. 

Răniţii se adună cum pot mai în spatele cotei şi 
cer ajutor de ţi se sfâşie inima. Văd şi pe Berindei 
că se trânteşte pe-o dungă, la 10 metri, lângă tun 
strigându-mi:„Tunurile mele, măi Ioane, ce mă fac 
eu fără tunuri !” E rănit în picior şi e ridicat de doi 
soldaţi. Rămân şi eu fără nimic, numai cu arma 
plină de noroi în mână. O iau singur aproape pe 
mijlocul unei arături, ca să dau de ai mei dincolo 
de vale... În faţa noastră e cota 19,8, apoi o vale şi 
imediat în spate satul Tulumceac. Dar ceaţa se lasă 
de ai zice că e noaptea, deşi mai sunt vreo 3 ceasuri 
până deseară. Cu o puşcă mitralieră îmbrac cele 
două piese de mitralieră ale Dlui sublocotenent Po-
pescu Ion. E aici tot batalionul nostru, cu domnul 
maior Filimon cu tot. Suntem cam îngrămădiţi, dar 
nu se poate altfel. Vin şi răzleţi din alte unităţi şi 
ni se alătură. Aşteptăm. Obuzele încep să cadă iar 
îngrozitor, dar a intrat şi artileria noastră în acţi-
une, în special gruparea de sprijin direct a Divizi-
ei condusă de bravul căpitan Lupulescu. Creasta 
din faţa noastră cu cota de la 4 – 500 m. şi nu se 
mai vede de fum. Fumul ne izbeşte şi ne ustură gâ-
tul şi ochii. Deodată apar tancurile inamice: unul, 
două, trei...şase. Se apropie încet. Unul pe stân-
ga noastră, vine ca o namilă prin ceaţă, trăgând 
în noi cu tunul şi cu mitraliere. Scobim gropile cât 

mai adânc. Sergentul Marian ne cară muniţii. Un 
tun antitanc german trage cu mare precizie în el, 
dar n-are ce-i face. E acum la 50, la 30 de metri 
de noi. Vine din stânga. Tragem cu toate armele, 
azvârlim grenade, dar n-are nevoie. Ne va strivi pe 
toţi, ori vom sări pe el. Parcă de-acum sunt foarte 
curios să văd ce-are să se întâmple. Mă ridic să-mi 
iau grenade, dar o rafală de mitralieră se înfige în 
faţa mea la jumătate de metru, apoi o schijă cât 
o aşchie mică se opreşte în dunga gropii drept la 
mijloc. Ştiu că în acel moment mă distrau grozav 
loviturile pornite din tunul antitanc german care se 
izbeau de carul uriaş şi vâjâiau luminoase în lături, 
ricoşând. În momentul următor tancul se opreşte 
şi ţâşneşte o flacără subţire, apoi se ridică capacul 
în sus, în semn de capitulare. Dar nemţii nu-l slă-
besc. Izbiturile pleacă şi mai vrăjmaşe şi o flacără 
uriaşă se ridică, cu fum înecăcios. Ne vine să ne 
încălzim la acest foc neaşteptat, fiind uzi leoarcă.. 
Din faţa noastră apar încă 3, iar din stânga altele 
3, spre capul satului. 

Cele din faţă sunt oprite să mai înainteze de ace-
laşi tun, dar cele din stânga intră între casele din 
capul satului. Ceaţa şi fumul e atât de mare încât 
nu mai poţi vedea la 10 paşi. Apar iar atacatorii. 
Deschidem un foc violent, dar frontul nostru din 
stânga din nou se rupe. Tancurile au trecut de noi 
în spate. Satul e flăcări şi fum... Toţi ne aruncăm în 
acest fluviu de foc. Nu ştiu câţi au scăpat. Când să 
trec în şirul celălalt de case sunt trântit în noroi în-
tre nişte pietre şi cărămizi. Mă pipăi, mă ridic, trag 
de picioare. N-a fost nimic. Un soldat trage cu lopa-
ta carnea care sfârâie, din flăcările unei case, care 
fusese bucătăria unei companii. Mă uit la el să văd 
dacă nu-i nebun. Ard casele, aproape toate casele. 
Căldura lor face bine, o simţi în obraz, prin hainele 
ude. Dacă n-ar fi prăpădul ăsta, numai bine ne-
ar prinde. Dincolo de sat numai bagaje azvârlite în 
noroi, geamantane ofiţereşti, căruţe răsturnate, cai 
şi oameni trântiţi la pământ, răniţi strigând după 
ajutor. Suntem de-a valma cu nemţii. Unui neamţ îi 
zboară piciorul un brand în momentul în care vroia 
să prindă un cal şi se prăbuşeşte într-un lac de 
sânge. Dau peste o grămadă de pături, din care iau 
şi eu una şi merg la pas, ce-o fi, o fi. Brandurile 
se înteţesc şi cad între noi care ne îngrămădim să 
trecem prin fâşia de pământ dintre două bălţi no-
roioase.  Încerc s-o iau prin noroi, dar e greu. Merg 
pe dunga bălţii, fiindcă loviturile de brand care cad 
în apă nu sunt periculoase. Ajung dincolo de baltă. 
Bieţii noştri camarazi zac pe acest câmp din jurul 
bălţilor, răniţi, sfârtecaţi. Ieşim la perdeaua subţire 
de gard din nişte semănături, unde dăm de eroica 
baterie a 5-a din 36 artilerie comandată de bravul ei 
căpitan Lupulescu. Aci punem toţi mâna pe tunuri 
spre a schimba direcţia de tragere şi noi compania 
5-a ne organizăm sumar în jurul bateriei. În acest 
moment ruşii se ridică să treacă de sat dar sunt 
fulgeraţi de obuze. Dl căpitan Lupulescu cu o barbă 
mare neagră, cu binoclul în mână, aleargă de la tun 
la tun şi strigă:  „Cu aceleaşi elemente, tun Nr. 1, 
2, foc!”  Are faţa trasă şi galbenă. Vin caii şi reuşim 
să tragem tunurile mai sus. Ai noştri se regrupează 
mult la stânga şi în urmă. Se reuşeşte ca să se facă 
legătura între companii. Se ridică ceaţa, dar începe 
ploaia. O luăm într-acolo, spre un mare mamelon 
care-i cota 24,3. Ajungem complet extenuaţi.

(Va urma)
                DUMITRU CAUC 
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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

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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Din MunţDin Mun
se coboase cobo
Puţin timp ne mai desparte de o nouă ediţie a deja 
cunoscutei manifestări  pastorale „Coborâtul oilor 
de la munte”, ce se desfăşoară, an de an, în loca-
litatea Baia de Fier, aflată la poalele Parângului. 
Pentru cei ce vor să participe, fie și pentru numai 
câteva ore la suita de manifestări cultural-artisti-
ce, ori să viziteze zona de o frumuseţe răpitoare, 
reamintim câteva date şi repere istorice legate de 
trecutul acestor locuri.

Aflat în partea de nord-est a judeţului, complexul 
carstic Cheile Galbenului-Peştera Muierilor ofe-
ră celor ce doresc să-l parcurgă și să-l cunoască 

o multitudine de fenomene de modelare a calcarului cu-
noscute în literatura de specialitate drept carst de bară 
calcaroasă.

Eroziunea a început în urmă cu multe milioane de 
ani, prin acţiunea râului Galbenul în pereţii abrupţi ai 
muntelui, o bară calcaroasă care stă în calea apelor care 
coboarau  din munţi. Cu mult timp în urmă când cheile 
erau în formare, apa a găsit o fisură în peretele de calcar 
pe care cu timpul datorită eroziunii a lărgit-o. Mai târziu 
prin acţiunea apei asupra calcarului albia s-a adâncit iar 
peştera a rămas suspendată în peretele drept al cheilor. 
La fel ca și în cazul peşterii Polovragi un puternic impact    
l-au avut răcirile puternice ale climei din trecutul pămân-
tului, fenomene cunoscute azi sub numele de glaciaţiuni, 
acestea jucând un rol important în hidrologia râurilor de 
suprafaţă și din subteran.

Puțină istorie

Dacă pornim din Novaci, pe DN 67, spre est, după 
aprox.7 km ajungem în Baia de Fier, situată în gura 
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unţii Gorjului ţii Gorjului 
boară oileară oile

Cheilor Galbenului la o altitudine de 560 m. Documentele 
istorice consemnează localitatea din timpul lui Mircea cel 
Bâtrîn (1386-1418) ca loc de unde se extrăgea fierul, de 
unde și toponimicul așezării. Exploatarea minereului a 
fost de lungă durată, această activitate fiind consemnată 
și pe timpul lui Matei Basarab (1632-1654). Aşezarea 
mai era cunoscută și datorită grafitului de pe muntele 
Catalinu - cel mai pur din Europa.

Ipoteze

În partea de nord a localităţii, la trecerea Galbenu-
lui prin calcarele masivului Polovragi-Cernădie se află un 
impozant monument al naturii: Peştera Muierilor. Asupra 
denumirii acesteia există mai multe ipoteze: una din ele 
spune că denumirea ar veni din perioada matriarhatului, 
când femeile erau ,,capul familiei’’. Altă ipoteză arată că 
aici se ascundeau femeile și copiii în perioadele năvăliri-
lor tătare și otomane. În sfârşit într-o a treia ipoteză se 
relatează că femeile obişnuiau să lase în peşteră fuioarele 
de in şi cânepă o perioadă înainte de a le toarce pentru a 
se înmuia.

Cavitate polietajată

Săpăturile arheologice făcute în peşteră încă de acum 
patru decenii au scos la iveală silexuri paleolitice, cerami-
că și oase de animale: hienă, leu și urs. Peştera Muierilor 
a fost prima cavitate electrificat din țară pusă în circuitul 
turistic. Ea este o cavitate polietajată cu galeriile dispu-
se pe trei nivele. Este bănuit existența unui al patrulea 
nivel, dar în ciuda cercetărilor acesta nu a fost localizat 
încă. Lungimea galeriilor însumează 3566 m, iar denive-
larea totală este de 57 m. Partea vizitabilă cuprinde etajul 
superior și are o lungime de aprox.700 m, restul galeriilor 
și etajelor constituindu-se în rezervație speologică, acce-
sul fiind permis numai cu autorizație CMN. Unele forma-
ţiuni existente aici (este vorba despre compuși de dahlit) 
sunt foarte rare putând fi întâlnite în doar 3 cavităţi la 
nivel naţional.

De la primele explorări până la declararea sa 
ca monument al naturii

Deşi dovezile privind locuirea peşterii datează din pa-

leoliticul inferior primele informaţii cu adevărat şti-
inţifice despre cavitate aparţin reputaţilor muzeo-
grafi gorjeni Al. Ştefulescu şi I. Moisil culese în anul 
1894. Geologul Gh. Munteanu-Murgoci publică în 
anul 1898 un studiu privitor la formele şi fenome-
nele de eroziune din Carpaţii Meridionali unde este 
menţionată şi trecută pe hartă Peştera Muierilor. În 
anul 1929 doi speologi francezi colaboratori ai re-
numitului Emil Racoviţă fac primele cercetări asu-
pra faunei peşterii, cu această ocazie descoperind 
două noi specii de coleoptere carnivore.

Explorarea şi cercetarea în profunzime a peş-
terii s-a făcut în perioada 1951-1955 când a fost 
cartografiat întregul etaj superior şi o parte din cel 
inferior. 

Tot în timpul explorărilor din acea perioadă a 
fost descoperit un craniu şi alte resturi fosile. După 
studierea cu atenţie s-a ajuns la concluzia că aces-
tea aparţin unei femei cu vârsta între 40-50 ani care 
ar fi trăit acolo în urmă cu aprox. 30 000 de ani.

Primele cercetări asupra formaţiunilor de peşte-
ră (speleotheme) existente au fost efectuate în anul 
1954 de către I. Viehmann. 

Bogăţia de forme şi fenomene existente a deter-
minat declararea de către CMN în anul 1955 a peş-
terii monument al naturii. 

Cavitatea a fost electrificată în anul 1963 (după 
unele surse 1959)  suferind pe parcursul timpului 
mai multe reamenajări.

Agroturism

Din punct de vedere turistic, perimetrul Baia de 
Fier-Cheile Galbenului dispune de un potenţial de 
invidiat față de multe zone din judeţ. 

Aceste locuri sunt deosebit de favorabile agro-
turismului, iar autorităţile locale au şi întreprins o 
serie de măsuri de dezvoltare a acestor activităţi în 
conformitate cu standardele actuale.

Prin modernizarea căilor de acces și dezvoltarea 
pensiunilor rurale locuitorilor și autorităților locale 
din Baia de Fier li se vor oferi noi oportunități de 
valorificare a potenţialului turistic portului și obi-
ceiurilor populare în conformitate cu cele mai mo-
derne metode de practicare a agroturismului.

MUGUREL PETRESCU
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Inteligența umană şi capacitatea intelectuală a oamenilor Inteligența umană şi capacitatea intelectuală a oamenilor 

Declinul global al coefi cientului intelectual (IQ) de care depinde Declinul global al coefi cientului intelectual (IQ) de care depinde 
viitorul științei şi culturii, al capacității de a înțelege lumea, de viitorul științei şi culturii, al capacității de a înțelege lumea, de 
care depinde viitorul speciei umane!care depinde viitorul speciei umane!
Să pornim de la premisa că inteligența umană 

este capacitatea intelectuală a oamenilor, ca 
expresie a manifestării identitare, care este 

marcată de fapte cognitive complexe și de niveluri ex-
trem de ridicate de motivație și de conștientizare de 
sine. Astfel, vedem că de-a lungul timpului, inteligen-
ţa umană a fost înţeleasă şi definită în foarte multe 
moduri de exprimare, iar, numeroase teorii ale inteli-
genţei umane au stat la baza dezvoltării studiilor de 
psihologie socială! Totuşi, studiile psihometrice din 
lume, din păcate, ne arată o scădere a coeficientului 
intelectual, începând din anul 2000. Aşadar, înainte 
de a înțelege caracteristicile unui om inteligent, ar mai 
exista o întrebare firească: oare, ne îndreptăm spre o 
«stupidizare» şi o «imbecilizare» a umanităţii? Căutând 
«fisura» unei astfel de întrebări, să apreciem faptul că 
inteligența este un mare dar de la Bunul Dumnezeu 
pentru ființele umane și nu toți știm cum să o folosim 
așa cum ar trebui. Poate că toată lumea este mai mult 
sau mai puțin inteligentă, cu excepția cazului în care 
suferă de un tip de tulburare care implică o scădere 
semnificativă a acesteia, dar, oricum, aici vom vedea 
mai multe curiozități despre inteligență, pe lângă ex-
plicarea unor teorii și personaje interesante legate de 
aceasta!

«Avantajul omului inteligent este că poate face pe 
prostul ori de câte ori are chef»! (Woody Allen) 

În continuare, vom vedea cele 20 de curiozități des-
pre acest edificiu mental, precum și câteva fapte inte-
resante despre oameni care, într-un fel sau altul, se 
știe că au mari abilități cognitive. Să admitem supoziţia 
că testele nu măsoară inteligența în termeni absoluți 
şi spre deosebire de ceea ce cred mulți oameni, ches-
tionarele de informații nu sunt o indicație fără echi-
voc a inteligenței unei persoane, fiindcă ele măsoară 
inteligența în termeni relativi. Chiar în momentul răs-
punsului la acestea, pot exista influențe ale unor factori 
precum starea de spirit, ceea ce a mâncat omul într-o 
anumită zi sau oboseala care poate afecta performanța, 
atunci când se răspunde la elementele care le compun. 
Pe cei mai mulţi dintre noi, s-ar putea să ne interese-
ze: ce este coeficientul intelectual (IQ)? Pentru a căuta 
răspunsurile, pentru că sunt mai multe răspunsuri, 
să spunem că inteligența nu poate fi unidimensională! 
Astfel, potrivit propunerii americanului Howard Gard-
ner, un psiholog de dezvoltare, cel mai bine cunoscut 
pentru teoria inteligențelor multiple, se poate că spune 
că nu ar fi doar una, ci, mai multe inteligențele pe care 
le posedă ființa umană. Această concepție, numită şi 
«Teoria Inteligențelor Multiple», susține că există mai 
multe inteligențe în funcție de diferite tipuri de proble-
me cu care trebuie să ne confruntăm! (sic??!!). Astfel, 
am putea vorbi de până la opt tipuri de inteligențe: ling-
vistic-verbală, logico-matematică, spațială, muzicală, 
corporală, intrapersonală, interpersonală și naturalis-
tă. Încă de la formularea sa, această teorie a fost ex-
trem de controversată şi combătută, dar, dar există alte 
modele explicative de inteligență care disting între dife-
rite grupuri de abilități cognitive, fără a nega existența 
unei forme de bază a inteligenței unitare. Ca să nu mai 
spunem că inteligența este oarecum stabilă în timp! 
Numai practicarea inteligenţei ajută întotdeauna la 
îmbunătățirea și la stăpânirea unei anumite abilități, 
cum ar fi jocul de șah sau știind multe despre un su-
biect la fel de complex ca fizica cuantică. Dar, acest 
lucru nu înseamnă că persoana își vede IQ-ul crescut. 
De altfel, putem dezvolta abilități și putem dobândi noi 
cunoștințe de-a lungul vieții noastre, dar, ceea ce nu 
putem face este să ne modificăm inteligența mult și 
rapid, care tinde să rămână relativ stabilă. Cercetăto-

rii au ajuns la concluzia că a fost înregistrată cea mai 
inteligentă persoană în viață, Terrence Tao, cu un IQ 
230. Ea este un matematician cu dublă naționalitate 
australiană și americană, care a avut o contribuție im-
portantă la o gamă largă de domenii, inclusiv analiză 
armonică, ecuații cu derivate parțiale, combinatorică 
geometrică şi lucrează la UCLA, având onoarea de a fi 
profesorul care a început să lucreze la instituție cu cea 
mai mică vârstă dintre toți, la 24 de ani. Tot din preo-
cupări inteligente, cercetătorii au ajuns la concluzia că 
cea mai inteligentă persoană din toate timpurile şi care 
a primit cel mai mare scor IQ din istorie este William 
Sidis (1898-1944), deoarece, în anul 1933 i s-a făcut 
un test de informații și, pe baza estimărilor ulterioare, 
i s-a atribuit un IQ cuprins între 250 și 300 de puncte! 
Tot pentru a investiga resorturile inteligenţei umane, 
să spunem că oamenii albi nu sunt mai inteligenţi sau 
mai deștepți, chiar dacă, din perspective rasiste, știința 
de odinioară a încercat să arate că oamenii albi erau 
semnificativ mai inteligenți decât cei din rasele africa-
ne, asiatice sau nativi americani. Aceste supoziţii au 
fost făcute pe baza anatomiei craniului în funcție de 
rasă, diferențele culturale și, desigur, faptul că albii 
erau stăpânii, iar negrii erau sclavi în țări dezvolta-
te precum Statele Unite. Astfel, în secolul trecut s-au 
aplicat chestionare de informații care indicau faptul că 
negrii au avut, în medie, un IQ cu 10-15 puncte mai 
scăzut decât albii, dând credibilitate afirmațiilor segre-
gaţioniste! Dar, cu toate acestea, revizuirile ulterioare 
ale chestionarelor utilizate au arătat că ele aveau o 
tendință culturală speculativă, ceea ce face imposibilă 
aplicarea acestora la persoanele crescute în medii sem-
nificativ diferite de cele ale persoanelor albe. De altfel, 
după corectarea acestor erori și reaplicarea acelorași 
chestionare, nu s-au găsit diferențe între rase în raport 
cu inteligența! Se consideră în unele medii sportive, cu 
deosebire, că stângacii ar fi mai deștepți decât drepta-
cii, iar, având în vedere că marile personaje din istorie, 
precum Leonardo da Vinci, Michelangelo, Isaac New-
ton, Benjamin Franklin și alții erau stângaci, s-a crezut 
întotdeauna că a avea mâna stângă ca mână preferată, 
ar putea fi legată de geniu. Cu toate acestea, s-a văzut 
că acest lucru nu este absolut adevărat, fiind abordat 
științific. Un studiu realizat la Universitatea din Ade-
laide, pe un eșantion de 5.000 de persoane, a analizat 
dezvoltarea academică a elevilor pentru a vedea dacă 
există diferențe între stângaci și dreaptci, dar, nu s-au 
găsit diferențe semnificative care să arate că stângacii 
erau mai inteligenți. Mai mult, s-a observat că stânga-
cii se credeau că au avut mai puțin succes în studii, 
deși, nici acest lucru nu era adevărat! 

,,Femeia este mai inteligentă decât bărbatul, fi e şi 
pentru faptul că de-a lungul istoriei a avut ingenio-
zitatea să supraveţuiască abuzurilor bărbăţilor”!  - 
Marcio Barrios

O altă afirmaţie controversată este aceea potrivit că-
reia femeile ar fi mai puțin inteligente decât bărbații, 
mai ales că în ultimii 100 de ani, IQ-ul femeilor a cres-
cut semnificativ prin răspunsul la chestionarele de 
informații. Evident, acest lucru nu se datorează faptu-
lui că a existat o creștere reală a capacității cognitive a 
reprezentantelor sexului frumos, ci, mai degrabă că, si-
milar cu cazul diferențelor de rasă, chestionarele au fost 
făcute de către bărbați care le-au pregătit cu o tendință 
de gen marcată. În ultimă instanţă, femeile nu au pri-
mit întotdeauna același tip de educație ca și bărbații, 
și dacă luăm în considerare faptul că unele chestio-
nare au încorporat aspecte predate în mod tradițional 
bărbaților, precum matematica, este logic să înțelegem 
acest lucru! De altfel, noul prefect al Gorjului, doam-
na psiho-pedagog Cristina Cilibiu, prima reprezentantă 
a sexului frumos care ocupă această funcţie în judeţ, 
poate confirma cu prisosinţă virtuţile inteligenţei femi-
nine, lucru pe care l-am remarcat în interviurile pe care 
le-am realizat, atunci când ocupa funcţia de primar! 
Pe măsură ce au fost dezvoltate unele teste mai puțin 
influențate de aceste tipuri de aspecte, performanța 
unor astfel de teste între bărbați și femei pare să se fi 
egalat progresiv! Mai spun unii că «jocurile minții» ar 
mări inteligența, prin faptul că există o idee generală 
că divertismentele în care se folosește ingeniozitatea, 
cum ar fi puzzle-uri sudoku, cuvinte încrucișate sau 
jocuri similare, ar spori inteligența, dar, nu este chiar 
așa, deoarece, nu făcând 20 de «sudokus» la rând, se va 
vedea că IQ-ul protagoniştilor crește cu 10 puncte. Cu 
toate acestea, unele tipuri de jocuri sunt destul de utile 

pentru oamenii care vor să petreacă timpul testându-și 
inteligența! În plus, testul este recomandat în speci-
al celor care suferă de un fel de demență sau leziuni 
cerebrale! În medii ale practicilor medicale şi ale con-
textului familial se spune că alăptarea îmbunătățește 
ușor inteligența, dar, s-au constatat diferențe în IQ în-
tre persoanele care au fost alăptate la bebeluși, adică 
hrănite cu lapte matern de la propria mamă, compara-
tiv cu cei cărora li s-a administrat o sticlă cu biberon. 
Potrivit diverselor investigații, în unele cazuri alăptarea 
având ca rezultat diferențe de aproximativ 4 puncte IQ. 
O problemă de actualitate este şi cea care se referă la 
dietele cu alimente procesate, apreciindu-se că dieta, 
ca factor de mediu, pare să influențeze IQ-ul. Deci, 
dietele care includ alimente care au fost procesate și 
care includ arome artificiale s-au văzut că se com-
portă mai rău, atunci când răspund la chestionarele 
de informații! Acum, haideţi să vorbim despre…creie-
rul lui Albert Einstein! Deși nu este un fapt curios al 
inteligenței în sine, pînă la urmă are de-a face cu unul 
dintre cei mai inteligenți oameni din istorie, pe lângă 
faptul că a avut o mare influență în prima jumătate a 
secolului trecut. La moarte, creierul lui Einstein a fost 
păstrat într-un borcan de către un patolog, pentru a 
vedea trăsăturile anatomice ale acestui organ și a le 
raporta la geniul savantului! Astfel, creierul lui Albert 
Einstein cântărea 1.230 de grame, deci, cu aproximativ 
10% mai puțin decât în mod normal pentru un cre-
ier uman, de aproximativ 1.400 de grame. În orice caz, 
densitatea neuronală a organului omului de știință a 
fost mai mare decât media. Legat de acest aspect, să 
vorbim în continuare despre Sindromul «Savant», nu-
mit și sindromul înțeleptului, considerându-se că este 
chiar o afecțiune în care persoana respectivă, potrivit 
lui Darold Treffert, care a inventat-o, are talent inte-
lectual remarcabil, dar uneori nu trebuie să aibă o 
aplicație practică reală. Printre aceste abilități putem 
găsi memorie fotografică sau putem învăța limbi foar-
te ușor! O supoziţie interesantă priveşte şi faptul că 
savanții sunt ceea ce sunt, prin naștere! Astfel mulți 
savanți sunt savanți din momentul în care s-au născut, 
dar, cu toate acestea, alții se pot datora faptului că au 
suferit un tip de traumatism cranian care, din fericire, 
le-a dat abilități intelectuale remarcabile în loc să pre-
zinte un simptom clinic serios! Sunt şi cercetători care 
vin cu argumentul plasticităţii şi inteligenței creierului, 
considerând că, deşi, este adevărat că inteligența este 
o construcție care rămâne mai mult sau mai puțin sta-
bilă pe tot parcursul vieții, acest lucru nu înseamnă 
că uneori creierul nu își poate modifica structura pe 
tot parcursul dezvoltării sau că noii neuroni nu pot fi 
generați. Mai ales că acest lucru se confruntă cu ceea 
ce se credea până relativ recent, pentru că de atunci 
s-a susținut că neuronii nu se mai pot reproduce din-
colo de un anumit punct. Indiscutabil, creierul uman 
are plasticitate, ceea ce îi permite să dobândească noi 
învățări de-a lungul vieții subiectului, prin schimbări la 
nivel neuronal (neurogeneză) și structural, deși unele 
dintre ele sunt mai ușoare. Pentru abordarea de faţă, 
vom încheia cu Mitul Efectului «Mozart», deoarece, as-
cultând lucrări de muzică clasică, lucrări simfonice 
ale unor compozitori renumiţi, cum ar fi: Mozart, Be-
ethoven sau Vivaldi, vom vedea că vor apărea multe 
informaţii în care este asigurat faptul că ascultarea lor 
crește inteligența. Acest lucru se datorează Efectului 
«Mozart», potrivit căruia ascultarea muzicii clasice, în 
special cea a acestui artist vienez din secolul al XVI-
II-lea, îmbunătățește memoria și concentrarea și, dacă 
este ascultată în timpul sarcinii, crește IQ-ul viitorului 
bebeluș. Evident, că Mozart, fără să-i diminueze cineva 
calitatea de geniu al muzicii clasice, nu a creat simfonii 
care au puterea magică de a schimba aspecte la nivel 
cognitiv, deși este indicat să îl ascultăm şi de multe ori 
ajungem la concluzia că Efectul «Mozart» ne face mai 
deștepți! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Anunţ referitor la deschiderea procedurii de transparenţă decizională 
a procesului de elaborare a unui proiect de hotarâre

Astăzi, 14.09.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă deschi-
derea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
Proiectului de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și con-
sultării publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pen-
tru „Lotizare teren și construire locuințe individuale”, strada Merilor, 
nr.10A din Municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: 
•  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre – Prima-

rul Municipiului Târgu Jiu; 
• Raportul de specialitate întocmit de  Direcția urbanism și amenajarea 

teritoriului; 
• Raportul final al informării și consultării publicului;
• Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și Avi-

zul Arhitectului șef al Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
• Planul Urbanistic Zonal elaborat de S.C. SCUAR S.R.L., avizele și acor-

durile obținute;
Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la Secțiunea Con-

siliul Local – Legea Transparenței
• la sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu Jiu, din Bd. Constan-

tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul 

de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune 
până la data de 27.09.2022:

[ ] în format electronic pe adresa de e-mail: primariatargujiu@targujiu.
ro; 

[ ] prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bd. Constan-
tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj; 

[ ] la sediul instituţiei, la Registratură (Centrul pentru informarea 
cetățenilor), la adresa Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul 
de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consultării publi-
cului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Lotizare 
teren și construire locuințe individuale”, strada Merilor, nr.10A din Mu-
nicipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj” 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publica-
te pe pagina de internet a instituţiei, la la Secțiunea Consiliul Local – Legea 
Transparenței. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justifi-
cată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 28.10.2022. 

Data finalizare termen anunț: 28.10.2022. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Vladimir, titular al proiectului: „Construire pod pe DS 10 Ne-
graia km 0+760 - 0+769”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Gorj  în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului  pentru  proiectul: „Construire pod pe DS 10 
Negraia km 0+760 - 0+769”, propus a fi amplasat în: comuna Vladimir, 
satul Vladimir, cătunul Negraia, jud Gorj  

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

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de-
ciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data  publicării anunțului pe 
pagina de internet a  APM Gorj.  

S.C. VONCOMPROD S.R.L., cu sediul în loc. Târgu-Jiu, str. Ale-
ea Pieții, nr. 1, județ Gorj, anunță publicul interesat că a depus la A.P.M 
Gorj documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru 
desfășurarea activităților cod CAEN 2711 – ,,Fabricarea motoarelor, gene-
ratoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție 
și control a electricității” pe amplasamentul din loc. Târgu-Jiu, str. Aleea 
Pieții, nr. 1, județ Gorj. 

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

Refl ecţii istorico-teologice(II)Refl ecţii istorico-teologice(II)

Despre politica față de creștinism Despre politica față de creștinism 
a Împăratului Teodosie I cel Mare a Împăratului Teodosie I cel Mare 
În continuare, perseverând în-

tr-o abordare teologico-istorică 
despre viaţa Împăratului Teodo-

sie cel Mare, voi prezenta astăzi, une-
le aspect privitoare la politica faţă de 
creştinism a lui Teodosie cel Mare, cel 
care a acordat problemelor religioase o 
atenţie deosebită, încât s-a putut spu-
ne despre el că ,,s-a ocupat mai mult 
de situaţia Bisericii decât de probleme-
le Statului şi ale sale” (Sf. Ambrozie). 
Domnia lui Teodosie a însemnat şi 
revenirea la cârma Imperiului a împă-
raţilor ortodocşi, Teodosie fiind primul 
care a renunţat la titlul de ,,pontifex 
Maximus”, obligatoriu în titulatura 
unui împărat roman. Încă de la înce-
putul domniei sale, alături de Graţian, 
el va încerca să apere adevărata cre-
dinţă ortodoxă, credinţa universală. 
Această atitudine este ilustrată prin-
tr-o opoziţie evidenţă faţa de diferitele 
,,dizidenţe ariene”, sau faţă de dona-
tişti, maniheeni, apolinarişti etc.. 

La venirea la Constantinopol a lui 
Teodosie, episcop era Damofilus (ari-
an), iar conducătorul anomeilor, Eu-
nomius, trăia la Calcedon, influenţa 
arienilor fiind deosebit de puternică. 
După moartea Sfântului Vasile cel 
Mare (379), Sfântul Grigorie de Nazi-
anz este chemat de clerul şi populaţia 
capitalei, pentru a deveni episcopul 
lor. Grigorie vine la Constantinopol, 
unde întemeiază biserica Învierii (Ana-

stasis), în care pronunţa între 379-380 
cunoscutele cuvântări împotriva ano-
meilor şi a pnevmatomahilor, numite 
cele 5 Cuvântări Teologice, care vor 
provoca mari tulburări.( ) 

Membrii tuturor acestor dizidenţe 
erau consideraţi drept ,,eretici” şi su-
puşi rigorilor legii. La 3 august 379, 
Graţian anulase deja măsurile luate 
la Sirmium cu un an mai înainte: el 
interzicea adunările ereticilor, nu le 
recunoaşte conducătorilor lor calitatea 
de clerici, această măsură vizându-i se 
pare în mod special pe donatişti. Câte-
va luni mai târziu, la 28 februarie 380, 
un edict promulgat de Teodosie I la 
Tesalonic, fără consultarea prealabi-
lă a episcopilor, preciza criteriile care 
dădeau dreptul la titlul de ,,creştin al 
Bisericii universal”; un alt edict din 
10 ianuarie 381 reamintea acelaşi lu-
cru ca dealtfel şi cel emis în iulie 381, 
după Sinodul al II-lea ecumenic de la 
Constantinopol. Toate aceste edicte 
menţionau, cel puţin pentru partea 
orientală a Imperiului, că religia creş-
tină adevărată este cea care se acordă 
cu credinţa mărturisită la Sinodul de 
la Niceea, fiind menţionat pe scurt şi 
conţinutul; erau citaţi şi episcopii con-
sideraţi garanţi ai acestei credinţe.( ) 

Deodată, toţi dizidenţii se vedeau în 
postura de a fi consideraţi eretici, con-
struirea de biserici le era interzisă, ca, 
de altfel şi reuniunile liturgice, chiar 
şi în case particulare, iar clerul lor era 
alungat din capitală. Cu toate acestea 
în 386 un edict al lui Valentinian al II-
lea restituia pentru eternitate ,,dreptu-
rile sale” unei fracţiuni ariene: aici era 
desigur şi influenţa mamei sale, Iusti-
na. Acest edict era trecut şi în ,,Codex 
Teodosianus”, permiţând multor ari-
eni să-şi păstreze bisericile din afara 
oraşelor. Aceasta constituia singura 
excepţie, în anii care au urmat Teodo-
sie I luând măsuri drastice împotriva 
tuturor ereticilor. Ei nu aveau nici un 
drept aşa cum avea Biserica Universa-
lă şi făceau obiectul mai multor inter-
dicţii, cum ar fi interdicţia de a avea 
locuri de cult, de a se reuni, de a hi-
rotoni preoţi. Alţii, cum ar fi maniheii, 
erau reprimaţi foarte dur, fiind privaţi 
chiar şi de o serie de drepturi civice, 
din 389 având şi interdictul de a mai 

locui la Roma. Sub inciden-
ţa lipsirii de drepturi civile de 
genul de a lăsa testamente 
sau moşteniri, au fost arienii 
începând din anul 389.( ) 

Dacă prin Edictul de la 
Milan, din 313, creştinismul 
devenea numai o religie lici-
tă, alături de alte culte pă-
gâne, acum se făcea un pas 
înainte, decisiv, prin care Or-
todoxia era declarată singura 
credinţă permisă în Imperiu! În edicte-
le date acum se făcea o distincţie clară 
între ,,catolicus” şi ,,ereticus”, primul 
termen desemnându-i pe ortodocşi, 
adepţi ai hotărârilor Sinodului de la 
Niceea, iar al doilea, pe toţi partizanii 
celorlalte culte religioase, iar, păgânii 

erau consideraţi o categorie aparte. 
(Va urma)

VALENTIN DANIEL CORNESCU, 
licenţiat Facult. de 

Teologie Ortodoxă şi Facult. de 
Drept Craiova Craiova
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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, biro-
uri, apartament. 

Telefon: 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, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 0731984506.

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

 Vând struguri Ana-
nas, calitate superioară – ne-
gociabil, com. Drăguțești, 
sat Tîlvești, jud. Gorj. Tel.: 
0786237633, 0727414720.

 S.C. POPDAROMUS 
FRIGHT S.R.L. angajează 
administrator firmă. Relați la 
tel.: 0769727987

 Executăm acoperișe, 
mansarde, orice tipuri 
de reparații și vopsitorii 
acoperișe. 

Telefon: 0728544356.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 
(titularul proiectului)

S.C. STRALIS COM S.R.L. titular al proiectului CON-

STRUIRE RESTAURANT MC DONALDS TIP DRIVE, AM-

PLASARE SEMNALISTICĂ LUMINOASĂ PUBLICITARĂ 

PE FAŢADĂ SI ÎN INCINTĂ, MOBILIER URBAN, LOC DE 

JOACĂ, TERASĂ, CIRCULAŢII AUTO Şl PIETONALE, LO-

CURI PARCARE, SPAŢII VERZI Şl ORGANIZARE ŞANTI-

ER, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei 

de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de 

evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 

CONSTRUIRE RESTAURANT MC DONALDS TIP DRIVE, 

AMPLASARE SEMNALISTICĂ LUMINOASĂ PUBLICITARĂ 

PE FAŢADĂ SI ÎN INCINTĂ, MOBILIER URBAN, LOC DE 

JOACĂ, TERASĂ, CIRCULAŢII AUTO Şl PIETONALE, LO-

CURI PARCARE, SPAŢII VERZI Şl ORGANIZARE ŞANTI-

ER, propus a fi amplasat în municipiul Tg.Jiu, strada Ter-

mocentralei, nr. 17 A-C, jud Gorj.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fun-

damentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din muni-

cipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj, în zilele de 

luni - vineri, între orele 9.00 - 14.00, precum şi la următoa-

rea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 

proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 

publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului Gorj.

 Vând struguri - 2 lei 
kg. Tel.: 0787446083
 Vând garsonieră con-

fort I, compartimentată, în 
București, sau schimb cu 
garsonieră, sau apartament, 
în Tg-Jiu. Tel.: 0353524992
 Vând Dacia Logan, taxe 

la zi, fabricație 2007, motor 
tractor D115, multiple piese 
de schimb. Tel.: 0353524992
 Vând loc de veci nou, 

două locuri, cavou nou, apri-
lie 2022, prețul construc-
torului. Vârsta minimă a 
cumpărătorului 65 ani. Tel.: 
0761344064.

În atenția tuturor 
abonaților!
Toți cei care 

întâmpină probleme 
în ceea ce privește  

distribuirea 
cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze 

nr. de telefon:  
0253-218 552  

Ofi ciul Județean 
de Poștă Gorj 

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

Școală Meserii auto-
rizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, mi-
nim 450 lei, rate, diplome 
recunoscute, sprijin anga-
jare. Căutăm colaboratori, 
2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariat-
snm@yahoo.com
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Un medic de la Spitalul Județean, afl at în Un medic de la Spitalul Județean, afl at în 
stare gravă, are nevoie de sângestare gravă, are nevoie de sânge
Unul dintre angajații Spita-

lului Județean de Urgență 
Târgu-Jiu, cadru medical 

cu o vechime de peste 30 de ani în 
sistemul de sănătate, are mare ne-
voie de sânge, grupa B3 – Rh pozitiv. 
Medicul se află internat la Institutul 
Clinic Fundeni din București, în stare 

gravă. 
„De-a lungul anilor, acesta a salvat 

nenumărate vieți, fiind un profesionist 
apreciat. Din păcate, de multe ori, chiar 
salvatorii au nevoie să fie salvați de 
semenii lor!”, anunță SJU Târgu-Jiu. 
Toți cei care au posibilitatea, doresc 
și pot să doneze sânge sunt rugați 

să meargă la Centrul de Transfuzii 
Sangvine Gorj și să doneze sânge cu 
mențiunea că donarea se face pentru 
Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu. 

Donatorii pot veni la Centrul de 
Transfuzii Gorj din municipiul Târgu-
Jiu de luni până vineri, în intervalul 
orar 07.30-13.00.

I.I.

Ajutoare excepționale pentru producătorii agricoli din Ajutoare excepționale pentru producătorii agricoli din 
sectorul vegetal. Peste o mie de cereri depuse la Gorjsectorul vegetal. Peste o mie de cereri depuse la Gorj

Agenția de Plăți și Intervenție pen-
tru Agricultură Gorj a primit, în peri-
oada 19 august - 2 septembrie, peste 
o mie de cereri de solicitare a ajutoru-
lui excepțional acordat producătorilor 
agricoli din sectorul vegetal. 

Este vorba despre asigurarea unui 
grant financiar producătorilor agricoli 
din sectorul vegetal, pentru susţine-
rea unor cheltuieli angajate în perioa-
da 24 februarie - 12 august 2022, cu 
achiziţia de resurse materiale, respec-

tiv de produse fertilizante și/sau pro-
duse de protecţie a plantelor și/sau 
motorină, necesare în anul 2022 pe 
suprafeţele cu plantaţii pomicole pe 
rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau 
cu plantaţii viticole pe rod cu struguri 
pentru vin, care utilizează eficient 
resursele, gestionează nutrienţii și 
aplică metode de producţie favorabi-
le mediului și climei prin activitatea 
agricolă de întreţinere a plantaţiilor 
pe care o desfășoară, anunță APIA.

Până la data de 
2.09.2022, inclusiv, la 
Centrul județean Gorj al 
APIA, s-au depus 1.183 
de cereri, suma solicita-
tă fiind de 579.267 lei. 
În total este vorba de 
o suprafață de 662 de 
hectare, din care plan-
taţii pomicole - 455 ha, 
plantații viticole - 135 ha 
și arbuști fructiferi - 72 
ha. 

Grantul financiar 
este în cuantum de 875 
lei/ha, echivalentul su-
mei de 176,80 euro/ha. 
Cererea unică de plată 
nu poate depăși valoa-
rea maximă de 175.000 
lei/beneficiar. „În cazul 
în care suma de plată 

calculată prin înmulţirea grantului 
financiar unitar, exprimat în lei/hec-
tar, cu suprafaţa declarată cu planta-
ţii pomicole pe rod și/sau cu arbuști 
fructiferi și/sau cu plantaţii viticole 
pe rod cu struguri pentru vin, din ce-
rerea unică de plată 2022, exprimată 
în hectare, este mai mare decât valoa-
rea totală a documentelor justificati-
ve depuse pentru resursele materiale 

achiziţionate, atunci se aprobă suma 
reprezentând valoarea totală a docu-
mentelor justificative. În cazul în care 
sumă calculată este mai mică decât 
valoarea totală a documentelor justi-
ficative depuse pentru resursele ma-
teriale achiziţionate, atunci se apro-
bă această sumă calculată”, potrivit 
APIA Gorj.

I.I.
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Clasament Liga 3 – Seria 7

Loc Echipa    M     V    E I  Gol +/- Pct
1. CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 3      3    0 0  6-3  3  9
2. CSM Deva   3      2    1 0  7-2  5  7
3. ACSO Filiaşi   3      2    1 0  3-1  2  7
4. ACS Viitorul Târgu Jiu 2  3      1    2 0  6-3  3  5
5. AFC Voinţa Lupac  3      1    1 1  5-4  1  4
6. CSM Jiul Petroşani  3      1    1 1  4-3  1  4
7. ACS Viitorul Şimian  3      1    1 1  5-7 -2  4
8. CSO Retezatul Hațeg  3      0    1 2  1-4 -3  1
9. CS Armata Aurul Brad  3      0    0 3 5-10 -5  0
10. ACS Progresul Ezeriş  3      0    0 3  2-7 -5  0

Liga 3 - Meciurile Etapei 3

ACSO Filiaşi 1 - 0 CSM Jiul Petroşani
   ACS Viitorul Târgu Jiu 2 3 - 0 ACS Progresul Ezeriş 
  CS Armata Aurul Brad 1 - 3 AFC Voinţa Lupac 

CSO Retezatul Hațeg 0 - 1 CS Gilortul Târgu Cărbuneşti
ACS Viitorul Şimian 0 - 3 CSM Deva

Viitorul 2 Târgu Jiu are un 
început bun de campionat în 
Liga 3. 

Echipa a fost înscrisă, ca 
și anul trecut, pe ultima sută 
de metri în Seria 7, datorită și 
unei invitații din partea FRF. 

Trupa este condusă de 
Constantin Andriucă și 
Cristian Priescu și a acumulat 
5 puncte după trei runde. 

În ultima etapă, echipa se-
cundă a Viitorului a învins cu 

Satelitul Viitorului, neînvins în Seria 7Satelitul Viitorului, neînvins în Seria 7

3-0 Progresul Ezeriș.
,,Avusesem un nucleu de 

copii anul trecut, copii foarte 
tineri. Am primit o invitație și 
ne-am uitat în lot, un lot destul 
de numeros. 

Am luat decizia împreună 
cu conducerea, copiii trebuie 
să joace pentru că sunt copii 
talentați și e păcat. Avem un 
început foarte bun față de anul 
trecut, cu două egaluri în de-
plasare și o victorie fără drept 

de apel, acasă, cu Ezerișul. 
Sperăm să facem o figură fru-
moasă și la Petroșani, pentru 
că acum suntem obișnuiți cu 
Liga 3. 

Din lot au făcut parte și 
foarte mulți jucători de la echi-
pa mare. Au dorit să demon-
streze și să joace, ca să intre 
într-un ritm”, a precizat team-
managerul Viitorului, Gabriel 
Răscol.

Viitorul 2 își dispută me-
ciurile la Bustuchin. Anul 
acesta, echipa locală, Petro-
lul, nu a mai fost înscrisă în 
Liga 4, dar Răscol a declarat 
că decizia autorităților locale 
a fost independentă de fap-
tul că Viitorul a ales să joace 
acolo.

,,Din câte știam eu, Petrolul 
Bustuchin nu mai avea 
decât un singur jucător 
legitimat. 

Am auzit că au fost 
discuții între domnul 
primar Ion Ciocea și un 

antrenor din Târgu-Jiu, care 
spunea că se va duce acolo 
cu un nucleu de jucători și va 
face o echipă. S-a trezit că nu 
mai are cu cine să mai joace. 

Omul nu a avut nicio vină, 
noi nici atât. Decizia este a 
autorităților locale. 

Avem condiții foarte bune 
și o suprafață de joc foarte 
bună. Este una dintre cele 
mai frumoase baze din județul 
nostru”, a adăugat Răscol.

Oficialul gorjenilor este 
optimist după startul bun de 
campionat al ,,satelitului”.

,,Am început bine, sperăm 
să continuăm tot la fel. De ce 
să nu facem o surpriză, să ne 
calificăm în play-off?”, a con-
chis team-managerul. 

Viitorul 2 a retrogradat 
în precedenta campanie din 
Liga 3.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu a jucat un singur amical în 
această toamnă, pierdut la Pitești împo-
triva gazdelor de la FC Argeș, scor 87-63. 

Cu mulți jucători sosiți în pauza de vară, trupa gor-
jeană va avea nevoie de timp ca să se sudeze. Încă 
două partide de verificare se vor disputa la sfârșitul 
acestei săptămâni, în Sala Sporturilor. 

Oponenta va fi o altă echipă din LNBM, CSM 
Galați. Cinci jucători noi are în lot Claudiu 
Alionescu, antrenor care crede cu tărie că publicul 
va avea un rol important și în acest an. 

,,Avem la dispoziție încă o săptămână pentru a-i 
integra pe ultimii jucători veniți, iar meciurile amicale 
sunt întotdeauna un bun prilej de a vedea unde ne 
situam ca și echipă. Sper să aveam o evoluția cres-
cută față de meciul de la Pitești, în special pe partea 
de apărare. 

Ne vom revedea cu publicul de la Târgu-Jiu, pen-
tru prima oară în acest sezon, și sunt convins că vom 
vedea același public primitor și efervescent cu care 
jucătorii nou-veniți vor rezona”, a declarat principa-
lul echipei de baschet pentru csmtargujiu.ro.

Primul meci are loc vineri, de la ora 18.00 și va fi 
precedat de prezentarea lotului. Sâmbătă, de la ora 
17.00, va avea loc a doua confruntare.

Dacă programul inițial se păstrează, pe 22 și 23 
septembrie, gorjenii vor evolua în alte doua amicale 
la Cupa Dinamo București. 

Formația noastră debutează în campionat pe 28 
septembrie cu CSM Târgu Mureș. Meciul are loc în 
orașul lui Brâncuși.

LOT CSM TÂRGU JIU
Jucători: Porter Troupe, Camil Berculescu, 

Alexandru Berca, Andrei Bărăgan,  Andrei 
Gheorghe, Bogdan Penciu, Octavian Ilie, Răzvan 

Alionescu așteaptă revederea cu fanii: 
Jucătorii noi vor rezona cu suporterii

Pavel, Andriy Agafonov, Dylan Frye, Shamiel Shawn 
Stevenson, Tyler Michel Creammer. Din lotul lărgit 
mai fac parte şi juniorii Alexandru Mitu şi Flavius 
Toropu, care au dublă legitimare CSM Târgu Jiu – 
CSS Târgu-Jiu.

Staff: Claudiu Alionescu (antrenor principal), 
Alexandru Gliga (antrenor secund), Alin Drondoie 
(kinetoterapeut), Patrick Toma (preparator fizic) şi 
Andreea Garcia (fizioterapeut). 

CĂTĂLIN PASĂRE
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CS UCB Târgu Jiu, 
echipă repartizată în 
Seria C a Dviziei A la 

handbal, are cu un adversar 
mai puțin în noul sezon 
competițional. AHC Drobeta 
Turnu-Severin s-a înscris 
inițial în ediția 2022-2023, 
dar a fost nevoită să se retragă 
din cauza lipsei de jucători. 
Președintele-antrenor Ionuț 
Rouă a confirmat informația.

,,Mă doare sufletul pentru 
că am fost nevoiți să luăm 
această decizie, însă nu 
am avut încotro. Am făcut o 
ședință cu toți cei implicați, 
iar majoritatea celor care ar fi 
trebuit să joace pentru echipa 
noastră au obligații ce țin de 

UCB a rămas fără o adversară
serviciu care nu le permit să 
participe la antrenamente și 
jocuri. Din păcate, noi la CSS 
nu avem nici juniori I, ci numai 
juniori II, astfel încât îmi doresc 
și sper să revenim în Divizia 
A în sezonul 2023-2024”, a 
spus oficialul clubului pentru 
handbalmania.ro.

Așadar, UCB va mai 
evolua cu C.S.M. Reșița, 
A.C.S. Unirea Sânnicolau 
Mare, C.S.U. Craiova, C.S.U. 
Politehnica Timișoara, S.C.M. 
Politehnica Timișoara 2 și 
C.S.M. Oradea 2.

Primul meci are loc 
duminică, 18 septembrie, la 
Craiova.

CĂTĂLIN PASĂRE

Mijlocașul Eduard 
Florescu (25 de ani) a oferit 
primul interviu în calitate de 
jucător al Universității. 

Fotbalistul venit de la 
Botoșani a declarat că este 
cel mai important transfer 
din cariera lui și speră că se 
va impune în Bănie. 

Florescu, care a mai 
evoluat la CS Mioveni, FC 
Botoșani, Viitorul Constanța 
și FC Argeș, a semnat pe doi 
ani cu Știința. A mai lucrat cu 
Mirel Rădoi la naționala olim-
pică și speră să debuteze cât 
mai repede în alb-albastru. 
El a fost rezervă în partida cu 
CFR Cluj, pierdută de olteni 

Eduard Florescu: Sunt fericit să 
lucrez din nou cu Mirel Rădoi

în Gruia.
,,Am ales Universitatea 

Craiova pentru că este un club 
mare, unde se vrea perfor-
manţă şi asta este tot ce con-
tează pentru mine. Colectivul 
este unul unit, am fost primit 
foarte bine, băieţii m-au inte-
grat bine, pe majoritatea îi cu-
noşteam. Obiectivul personal 
este să joc cât mai mult şi mai 
bine, pentru a ajuta echipa. 
Vrem să luăm meci cu meci şi 
să le câştigăm pe fiecare. Sunt 
fericit să lucrez din nou cu Mi-
rel Rădoi.

Condiţiile de la Craiova 
cred că le ştiu majoritatea 
din ţară, sunt dintre cele mai 

bune. Din punct de vedere fi-
zic sunt bine şi sper să debu-
tez cât mai repede şi să o fac 
cât mai bine. 

Clar este un pas imens în 
cariera mea şi este foarte im-
portant pentru mine că am 
ajuns aici. Am jucat de multe 
ori împotriva Universităţii Cra-
iova, ştiu ce suporteri fantas-
tici are şi îi aşteptăm lângă 
noi la meciuri, sperăm să-i fa-
cem fericiţi” a declarat ultimul 
transfer.

Florescu este cotat la 550 
de mii de euro. Ar putea de-
buta, duminică, împotriva 
FCSB-ului.

CĂTĂLIN PASĂRE


