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Miruță cere angajări „fără pile”!Miruță cere angajări „fără pile”!

Alex, din Târgu Jiu, Alex, din Târgu Jiu, 
singurul actor românsingurul actor român
care a intrat la The  care a intrat la The  
American Academy of American Academy of 
Dramatic Arts din Los Angeles, Dramatic Arts din Los Angeles, 
America! Tânărul talentat are nevoie de sprijinAmerica! Tânărul talentat are nevoie de sprijin

Finalul Bienalei Internaționale 
de Arte Grafi ce de la Târgu-Jiu, 
în prezența unui secretar 
de stat de la Ministerul 
Culturii »8-9»8-9
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Chef cu 2000 de Chef cu 2000 de 
pensionari pe Insuliță!pensionari pe Insuliță!

Mare petrecere, joi seara, pentru nu 
mai puțin de 2000 de pensionari din 

municipiu care au participat 
la sărbătoarea pe care pri-
măria a organizat-o cu 
ocazia Zilei Internaționale 
a Vârstnicilor. 
Ziua respectivă e sărbă-
torită în mod normal 

pe 1 octombrie, 
dar la Târgu Jiu 
petrecerea a fost 
organizată un 
pic mai devre-
me, spre bucuria 
participanților. 
Aceștia au avut 
parte de multă 
muzică și voie 
bună, fiind prima 

petrecere de după 
perioada de pan-
demie, perioadă în 
care astfel de mani-
festări au fost impo-
sibil de organizat. 

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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,,Ești fericit atunci când ceea ce gândeș ti, ceea ce spui și ceea ce faci se afl ă în armonie."– Mahatma Gandhi,,Ești fericit atunci când ceea ce gândeș ti, ceea ce spui și ceea ce faci se afl ă în armonie."– Mahatma Gandhi
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Posturile de directori de școli ocupate 
prin concurs. LISTA!

După o pauză de doi ani, Colegiul National 
Ecaterina Teodoroiu se pregătește de 
Balul Bobocilor! 

Ultima sesiune de concurs pentru 
funcțiile de directori și directori 
adjuncți de școli s-a încheiat. In-
spectoratul Școlar Județean Gorj 
a anunțat rezultate finale. Doar 
doi profesori care au trecut de 
proba scrisă au picat concursul. 

Astfel, s-au întregit echipele 
de conducere cu directori, 
plini și adjuncți, la liceele 

tehnologice din Motru și Baia de Fier, 
școlile gimnaziale din Ciuperceni, 
Slivilești. Căpreni și Dănești (școala 
nr.1). 

Și după această etapă vor rămâ-
ne școli care vor fi conduse, prin 
delegație, de către directori numiți de 
ISJ Gorj. Este cazul Liceului Tehno-
logic Turceni – 2 posturi de director 

adjunct, Liceul Tehnologic Roșia de 
Amaradia – director adjunct, Li-
ceul Teologic Târgu-Jiu – director, 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 
Motru – director, Școala Gimnazială 
Câlnic – director și Școala Gimnazi-
ală nr.2 Motru – director. 

În schimb, noii directori 
confirmați prin concurs vor avea un 
mandat de patru ani. Deciziile de nu-
mire în funcție vor fi emise cu data 
de 5 octombrie. În această etapă au 
fost scoase la concurs 12 funcții de 
conducere, fiind depuse 22 de dosa-
re. După proba scrisă, 10 candidați 
s-au calificat pentru susținerea in-
terviului. Doi dascăli au optat pen-
tru două funcții de conducere. A fost 
concurență pentru postul de director 
adjunct al Liceului Tehnologic Motru 
și Școala Gimnazială Ciuperceni. 

I.I.

Colegiul National “Ecaterina Teodoroiu” 
organizează anul acesta Balul Bobocilor, 
după 2 ani în care acesta nu a mai avut loc 
din cauza pandemiei. Mai mult de atat, or-
ganizatorii promit un eveniment de neui-
tat, aducându-l in premiera pe indragitul 
artist Oscar.

Evenimentul va avea loc la Anna Summer 
Events, pe data de 10 Noiembrie, începând cu 
orele 19:00, iar cele 8 perechi de boboci vor tre-
ce prin diferite probe unde vor avea sansa sa își 
arate aptitudinile, eleganța și toate calitatile de 
care dau dovada, la final fiind aleși noii Miss și 
Mister boboc.

Mai mult de atat, organizatorii pun la bătaie 
și un concurs, unde vor fi aleși trei câștigători 
ce vor beneficia de bilete gratuit, atat pentru 
ei, cât și pentru un număr de prieteni. Pentru 
înscriere la concurs, dar și pentru a achiziționa 
bilet, cei interesați pot sa acceseze pagina de 
Instagram a balului.

https://www.instagram.com/bb.cnet
A.S.
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• În prima decadă a săp-
tămânii { 3-9 Octobrie 2022}, 
județul nostru va fi influențat 
de un transport de aer rece, 
originar din nordul conti-
nentului, aferent unei zone 
de presiune atmosferică mai 
scăzută, temperaturile scă-
zând treptat, ajungând să fie 
normale pentru această peri-
oadă din an, iar precipitatiile 
vor mai fi prezente în anumite 
zone, de asemenea! 

Astfel: 
• Pe parcursul zilei de azi { 

Luni, 3 Octombrie 2022}, vre-
mea va fi destul de schimbă-
toare de-a lungul ariei mon-
tane, unde temporar se vor 
semnala averse slabe și mo-
derate de ploaie! 

La altitudini de peste 2000 
m, acestea vor alterna și cu 
perioadele în care vor fi pre-
zente precipitatii mixte, posi-
bile fiind și ninso-
rile în reprize, la 
peste 2500 m și pe 
creste, cu accent! 

• Nu este exclu-
să apariția poleiul, 
astfel fiind necesa-
ră atenție sporită, 
dacă traversați zo-
nele montane înal-
te și nu numai! 

Pe durata 
precipitațiilor mai 
ales, plafonul de 
nori poate să re-
ducă vizibilitatea, 
implicit pe întinderea Trans-
alpinei, discutând de altitu-
dini joase ale norilor! 

Notă: În scurte perioade 
de timp, soarele poate să se 
ivească și el, la rândul său! 

În zonele extramontane 
ale teritoriului gorjenesc, at-
mosfera se va menține plăcu-
tă totuși, cu un cer variabil în 
general, posibil predominant 
senin după amiaza și seara! 

Din punct de vedere ter-

Starea vremii în Gorj, cu Darius Andrei NoroceaStarea vremii în Gorj, cu Darius Andrei Norocea

Vremea continuă să se răcorească, iar Vremea continuă să se răcorească, iar 
precipitatiile vor mai fi  prezente la munteprecipitatiile vor mai fi  prezente la munte

mic: 
• Temperaturile vor con-

tinua să mai piardă câteva 
grade față de ziua de dumi-
nică, acestea încadrându-se 
per ansamblu între: -1°C { la 
peste 2500 m ; Vf. Parângu 
Mare}...19°C { în zonele joa-
se de relief, conform hărții 
afișate}!

Mai jos sunt remarca-
te valorile maxime estimate, 
pentru principalele zone din 
județ: 

• Târgu Jiu: 19°C
• Rovinari: 19°C
• Motru: 18°C
• Padeș: 17°C
• Țicleni: 18°C
• Turceni: 19°C
• Târgu Cărbunești: 18°C
• Târgu Logrești: 18°C
• Novaci: 14°C
• Bumbești-Jiu: 17°C
• Runcu: 17°C

• Rânca: 7°C
• Defileul Jiului: 12°C
• Vf. Oslea / Munții Vâl-

cani: 7°C
• Vf. Gugu / Godeanu: 

2°C 
Pe scurt, toamna își conti-

nuă drumul peste ale noastre 
meleaguri.

Analiză, text & foto 1: 
DARIUS NOROCEA- Severe 
Weather Alert-Gorj 

Foto 2: Meteologix

Mare petrecere, joi seara, 
pentru nu mai puțin de 
2000 de pensionari din 
municipiu care au partici-
pat la sărbătoarea pe care 
primăria a organizat-o cu 
ocazia Zilei Internaționale 
a Vârstnicilor. 

Ziua  respectivă  e 
sărbătorită în mod 
normal pe 1 octom-

brie, dar la Târgu Jiu petre-
cerea a fost organizată un pic 
mai devreme, spre bucuria 
participanților. Aceștia au avut 
parte de multă muzică și voie 
bună, fiind prima petrecere de 
după perioada de pandemie, 
perioadă în care astfel de ma-
nifestări au fost imposibil de 
organizat. Deși toți petrecăreții 
erau persoane în vârstă, puțini 
au fost cei care au rezistat 
tentației de a intra în horă și a 
juca la fel de bine și de sprin-
ten ca în tinerețe. „Pensionarii 
au energie, știu cel mai bine să 
se distreze. Am muncit o viață 
întreagă, de ce să nu profităm 
și noi că avem ocazia să ne 
revedem și să ne distrăm. E o 

Chef cu 2000 de pensionari Chef cu 2000 de pensionari 
pe Insuliță!pe Insuliță!

mare bucurie să fim aici și asta 
ne face să ne și distrăm la ma-
xim, atât cât ne mai țin bateriile 
pe noi”, a explicat o doamnă. 
O altă participantă la petre-
cere a recunoscut că e pentru 
prima dată când are parte de 
o astfel de distracție în ultimii 
ani. „După perioada asta grea 
cu pandemia credeți-mă că nici 
nu mai știu când am fost ultima 
dată la o petrecere din asta, să 
mă simt bine. Mai ales că mai 
avem probleme și acum, e răz-
boiul ăsta din Ucraina, cine știe 
ce ne mai așteaptă, sperăm să 
poată primăria să organizeze și 
anul viitor că noi vom veni”, a 
spus femeia. Cei care au vrut 
să vină la petrecere au trebuit 
să aibă peste 65 de ani și să fi 
intrat în posesia unei invitații 
oferite gratis de municipalitate. 
Primarul Marcel Romanescu a 
spus că interesul pentru pe-

trecere nu a fost la fel de mare 
ca în anii trecuți, în ciuda nu-
mărului mare de participanți 
la restaurantele de pe Insuliță. 
„Este lume multă și oameni de 
bună calitate, asta remarc la 
acest eveniment organizat de 
noi, ca municipalitate. Sunt 
2000 de persoane în cele 3 
locații pe Insulița de pe Jiu. 
Sper că se bucură de această 
zi care le este dedicată. Limita 
de vârstă pentru participanți a 
fost de 65 de ani pentru că așa 
este în lege. Oamenii se simt 
foarte bine și asta m-a bucurat 
foarte mult. Am avut la liber 
invitațiile, pe care le-am distri-
buit în două zile. Poate venim 
după doi ani destul de dificili 
și oamenii sunt încă reticienți 
la întâlniri cu atâta comunitate 
și poate de aceea nici nu a fost 
cererea atât de mare cum era 
în anii trecuți. Deci a ajuns pen-
tru toți cetățenii care își doreau 
să ajungă la acest eveniment”, 
a menționat primarul Marcel 
Romanescu. Toată petrecerea 
a costat municipalitatea circa 
300.000 de lei, suma alocată 
de la bugetul local pentru fi-
ecare participant fiind de 140 
de lei. Muzica a fost gratis, fi-
ind susținută de reprezentanți 
ai Școlii Populare de Artă Târ-
gu Jiu.

 GELU IONESCU

Un concurs de angajări or-
ganizat de Spitalul Județean 
de Urgență Târgu Jiu a stârnit 
reacții din partea deputatului 
Radu Miruță, cel care în vară 
a avut curajul de la tribuna 
Parlamentului să-I ceară deja 
fostului ministru al educației, 
Sorin Câmpeanu, să ia mă-
suri pentru ca tezele de doc-
torat din România să nu mai 
fie sinonime cu plagiatul. În-
tre timp Câmpeanu și-a dat 
demisia tocmai pentru sus-
piciuni de plagiat, iar acum 
parlamentarul USR de Gorj 
nu poate să nu observe cum 
la concursul de la spital prin-
tre persoanele picate s-a aflat 
și cea care a avut nota cea mai 
mare la proba scrisă. Nu e o 
noutate, candidații neagreați 
sau fără „pile” pierzând exa-
menele la proba orală, Miruță 
fiind deocamdată singurul 
parlamentar care vorbește 
deschis și tranșant și despre 
acest subiect. „Candidata cu 
cea mai mare notă la scris a pi-
cat concursul la SJU. Nu pare 
deloc că ne facem bine aici în 
Gorj. Discursurile PNLPSD des-
pre competență nu se traduc și 

Miruță cere angajări „fără pile”!

în bune practici locale în acest 
sens. Concursurile pe bune, în 
Târgu-Jiu și nu doar, sunt mai 
degrabă excepții decât regulă. 
Orice mișcare pe piața locurilor 
de munca în sectorul public lo-
cal pare ghidată dintr-un cen-
tru cu comandă unică. Spitalul 
Județean de Urgență din Târ-
gu-Jiu a scos la concurs șapte 
posturi de asistent medical 
debutant. Nu am cum să nu-
mi pun un mare semn de între-
bare cum naiba persoana care 
a obținut cel mai mare punctaj 
„la examenul scris”, a picat 

proba interviului, fără drept de 
apel!!! Atunci când vom reuși 
ca stat să facem o evaluare 
corectă, DEPOLITIZATĂ, și la 
nivelul central și în sectorul 
public local, a modului în care 
se fac aceste concursuri de 
angajări vom fi pe drumul cel 
bun. Și din perspectiva folosirii 
cu cap a banilor publici, și din 
perspectiva creșterii calității 
serviciilor publice. Fără pile 
politice în posturi din sectorul 
public”, a transmis Miruță pe 
o rețea de socializare.

 GELU IONESCU
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Într-un simplu dialog 
de câteva minute, Alex, 
mai mult decât sincer, 

a explicat, fără menajamente, 
pentru Gorjeanul, că are un 
vis, încă de la o vârstă frage-
dă, de a cărui realizare depin-
de și de noi, comunitatea din 
Gorj, care îl putem sprijini. 

,,Totul a început pentru 
mine în 1995, când aveam trei 
ani și tatăl meu a venit la mine 
cu o casetă video VHS, cu un 
film. De la acel film am fost 
fascinat de aceasta lume. In-
trasem pur și simplu în ecran, 
intrasem după sticlă. Încă de 
când am văzut filmul Masca, 
cu Jim Carrey, am fost fascinat 
de tot. Am început apoi să vad 
tot felul de filme.Tata le lua de 
la un prieten care le aducea 
de la București. Vedeam ast-

,,Prin omul special care sunt eu, vreau să schimb 
vieți! Vreau să îi arăt tatălui meu că se poate și să o 
scap pe mama de sărăcie. Prin mine pot schimba lu-
mea și știu că este nevoie de exemple ca mine. Vreau 
să fac bine...”!

* ,,Marele meu idol este Constantin Brâncuși”!
* 75.000 de dolari, pentru visul lui Alex
* Are o bursă de 30.000 de dolari, oferită de universitate, 

bani insuficienți însă pentru a studia în America
* 2 universități din Londra îl așteaptă: LAMDA Exams - 

Audition Technique și Royal Academy of Dramatic Art
* Venitul lui Alex, doar din contracte pe o perioadă de-

terminată
* America așteaptă doar până pe 1 noiembrie

Alex Stamatie, gorjeanul care respiră, încă din copilă-
rie, teatru și film, este singurul actor din istoria Româ-
niei care a reușit o astfel de performanță, aceea de a 
fi admis la academia americană care se mândrește cu 
absolvenți de calibru, deveniți actori consacrați. Astfel, 
printre zecile de mii de aplicanți la această universi-
tate, cereri din partea actorilor de pe glob, un gorjean, 
cu un vis creionat încă de la vârsta de 3 ani, a reușit 
imposibilul. Tânărul talentat are însă nevoie de spon-
sori, acesta provenind dintr-o familie modestă din Târ-
gu-Jiu. Mai exact, are nevoie de 75.000 de dolari până 
pe 1 noiembrie, pentru a-și confirma prezenta la Aca-
demia de Artă Dramatică din America. Pentru asta, are 
nevoie de noi să-l ajutăm. Vă postam mai jos un cont în 
care dumneavoastră puteți investi în marele actor Alex 
Stamatie...

fel premiere și eram extaziat. 
Am crescut cu cinema-ul în su-
flet", povestește Alex. Filmele 
nu au fost singura sa pasi-
une. Alex povestește că era 
pasionat și de sport, inițial de 
atletism. ,,Am alergat destul, 
am și câteva premii. De-a lun-
gul copilăriei am mai practicat 
și baschet și tenis de camp, 
la nivel profesionist", a com-
pletat acesta, menționând că 
provine dintr-o familie modes-
tă, care nu a avut mulți bani. 
Cu toate acestea, părinții au 
făcut tot ce era posibil că Alex 
să nu simtă lipsa respectivă. 
Familia a locuit împreună. 

Alex, din Târgu-Jiu, singurul actor român care a intrat la The  American Academy Alex, din Târgu-Jiu, singurul actor român care a intrat la The  American Academy 
of Dramatic Arts din Los Angeles, America! Tânărul talentat are nevoie de sprijinof Dramatic Arts din Los Angeles, America! Tânărul talentat are nevoie de sprijin

Practic, Alex a locuit împreu-
nă cu bunicii paterni și cu un 
unchi cu handicap. 

,,Chiar dacă nu ne-a fost 
ușor, locuind în comun, nu am 
avut lipsă de iubire. Am văzut 
orori multe la viața mea, dar 
refugiul meu era în sport și în 
filme, asta până la 27 de ani. 
Eu eram tot felul de persona-
je", a povestit Alex, vorbind 
laudativ la adresa tatălui său, 
cu talent de muzician. 

La 16 ani a luat decizia 
să se facă actor și a reușit, 
în 2014, să intre la clasa lui 
Florin Zamfirescu la UNATC. 
Povestește că nu i-a fost ușor, 
mai ales după studenție, dar 
nu s-a dat bătut. ,,Prin omul 
special care sunt eu vreau să 
schimb vieți. Vreau să îi arăt 
tatălui meu că se poate și să 
o scap pe mama de sărăcie", 

spune, entuziasmat, tânărul 
actor, considerând că șansa 
de a studia la academia ame-
ricană nu o poate rata.

Nevoie urgentă de sponsori!

,,Am intrat unde au ter-
minat cele mai mari valori de 
film ca Robert De Niro, Marlon 
Brando, Robert Redford, Meryl 
Streep etc. Vedete americane 
și monștri sacri de film și Tea-
tru musical. Am nevoie însă 
urgentă de ajutor/sponsori, 
și asta, pentru că altfel nu 
îmi permit. Familia mea este 
una săracă, tata e pensionat 
pe caz de boală (depresie) din 
cauza pandemiei din 2020 
și primește o pensie infimă, 
iar mama, funcționar bancar, 
are între 2000 și 3000 lei sa-
lariu, la care are atașate rate 
și credite bancare. Deci nu ne 
permitem..", a explicat, franc, 
Alex.

Acesta spune că nu vrea 
să ajungă că tatăl său care a 
lăsat totul pentru binele fami-
liei.

,,Tata a fost muzician și a 
renunțat la visul lui. Dovada 
vie... unde se află el astăzi. 
Dar eu am muncit toată viața 
pentru visul meu. Talentul e 
un dar universal și are o forță 
divină, dar am nevoie de oa-
meni care să mă ajute să îl 
ofer omenirii și să salvezi și să 
inspir și alte vieți mai depar-
te. Vă rog, din inimă, să mă 

ajutați. Sunt un servitor al oa-
menilor și al artei și vreau să 
schimbăm mentalități și sufle-
te și să dam mai departe un 
exemplu generațiilor noastre 
de copii. Cultura e remediul și 
lipsește acestei țări. Sunt con-
vins că putem, împreună, să 
ducem acest vis la bun sfârșit, 
pe Broadway și la Oscaruri, și, 
împreună, să câștigăm ceva 
ce nu s-a mai câștigat în țara 
asta. Sa punem: nu Târgu-Jiul 
pe hartă, ci întreaga Românie, 
și să scriem istorie!”. 

Alex ne-a prezentat docu-
mente edificatoare care arată 
că a obținut bursă de merit 
dar și că trebuie să transmi-
tă, în octombrie, documente-
le necesare Academiei, cu o 
dovada a unei sume care sa 
relevă că poate face față, cât 
de cât, cheltuielilor, în Los 
Angeles.  ,,Până la data de 1 
noiembrie, cel târziu, trebuie 
pusă la punct înrolarea mea la 
Academie", a completat Alex, 
convins fiind că va ajunge in 
America.

Așadar, contul în care 
dumneavoastră puteți să 
donați îl aveți mai jos:
REVOLUT
Beneficiary
ALEXANDRU STAMATIE
IBAN RO27 BREL 0005 5149 7135 
0100 
sau cel de Raiffeisen bank 
IBAN:
RO34RZBR 0000 0600 1407 9525

A.STOICA
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Meșteșuguri din Gorj, duse în Grecia

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

Școala Populară de Arte „Constantin 
Brâncuși” Târgu-Jiu a câștigat un proiect 
de peste 86.000 de lei, finanțat de către 

Guvernul României, prin Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni.

În cadrul proiectului vor avea loc ateliere 
meșteșugărești la cele două asociații partenere 
din Grecia, respectiv la Salonic și la Atena, și vor 
fi susținute două spectacole de către ansambluri-
le folclorice „Maria Lătărețu” al Școlii Populare de 
Arte „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu și „Cheile 
Oltețului” al Comunei Polovragi.

Proiectul „Artă și meșteșug de Ziua Națională a 
României” a fost depus de către Școala Populară 

de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu în parte-
neriat cu UAT-Polovragi, Asociația Interculturală 
Româno-Elenă Dacia și Asociația Românilor Car-
patia și are ca scop promovarea imaginii României 
în afara granițelor.

Valoarea totală a proiectului este în cuantum 
de 86.400 lei, din care: finanțare nerambursabilă 

asigurată de Guvernul României prin Departamen-
tul pentru Românii de Pretutindeni - 80.000 lei; 
cofinanțare Școala Populară de Arte „Constantin 
Brâncuși” Târgu-Jiu, asigurată din venituri proprii 
- 3.200 lei; cofinanțare UAT-Comuna Polovragi asi-
gurată din bugetul propriu – 3.200 lei.

I.I.

Post de tehnician 
la spital

Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești orga-
nizează concurs de recrutare pentru ocuparea, 
pe perioadă nedeterminată, a funcției vacante de 
tehnician.

Cei interesați de post trebuie să aibă studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil 
tehnic. 

Nu se cere vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendaru-

lui următor: 21 octombrie 2022, ora 09.00: pro-
ba scrisă și 25 octombrie 2022, ora 09.00: proba 
interviu.

I.I.
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IPJ Gorj a comunicat: ,,La 
fața locului s-au deplasat 
polițiști din cadrul Biroului 
Rutier, care au stabilit faptul 
că un bărbat de 64 de ani, 
din municipiul Târgu-Jiu, în 
timp ce conducea un autotu-
rism pe strada Narciselor, a 
efectuat virajul la stânga, fără 
să se asigure corespunzător, 
intrând în coliziune cu un au-
toturism care se angajase în 

Accident cu patru victime pe centura orașului Târgu-Jiu
Un accident cu patru victime s-a produs, ieri, pe centu-
ra orașului Târgu-Jiu. Două mașini s-au ciocnit, fiindcă 
unul dintre șoferi nu s-a asigurat când a făcut un viraj 
la stânga, pe strada Narciselor.

depășirea regulamentară a 
acestuia, fiind condus de un 
bărbat de 48 de ani din locali-
tatea Turcinești.

În urma impactului a re-
zultat rănirea conducătorului 
auto de 64 de ani, precum și a 
altor trei persoane, un bărbat 
și două femei,  pasageri în au-
toturismul condus de bărbatul 
de 48 de ani.

Victimele a fost transporta-

te la o unitate medicală, pen-
tru acordarea de îngrijiri medi-
cale de specialitate.

Cei doi conducători auto au 
fost testați cu aparatul etilo-
test, rezultatul fiind negative”, 
a mai precizat instituția. 

De asemenea, în cauză, 
polițiștii au întocmit dosar 
penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de vătămare cor-
porală din culpă și efectuează 
cercetări pentru stabilirea cu 
exactitate a cauzelor și îm-
prejurărilor producerii acci-
dentului.

M.C.H.

Apelul a fost primit de către 
dispeceratul comun ISU GJ- 
SAJ GJ, care a direcționat 

către locul intervenției și echipaje din 
cadrul ISU HD, acestea ajungand pri-
mele la fața locului, având în vedere 

Accident teribil în Defi leul Jiului: Șofer omorât de Accident teribil în Defi leul Jiului: Șofer omorât de 
o stâncă desprinsă de pe versanto stâncă desprinsă de pe versant
Un om a murit și alte două persoane au fost rănite, ieri, pe Defileul Ji-
ului, după ce o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant, căzând pe 
mașină și omorându-l pe bărbatul, de 56 de ani, care se afla la volan. 
Oamenii erau din Giurgiu și tranzitau Defileul, venind de la Petroșani 
spre Târgu-Jiu. În mașină mai erau două femei care au scăpat cu viață, 
nefiind nevoie de spitalizarea lor.

că incidentul s-a produs mult mai 
aproape de orașul Petroșani, a trans-
mis ieri, ISU Gorj. 

Astfel, pompierii din Hunedoara 
au intervenit cu o autospecială pen-
tru descarcerare, un container multi-
risc și o ambulanță SMURD.

Medicii n-au mai putut face nimic

De asemenea, acolo s-au depla-
sat echipaje de pompieri din cadrul 

Gărzii de Intervenție Bumbești Jiu, 
cu o autospecială de lucru cu apă și 
spumă și o ambulanță SMURD, două 
ambulanțe SAJ Gorj, echipaje de 
pompieri din cadrul ISU HD și două  
ambulanțe SAJ HD, sosite în sprijin.

,,În urma acestui eveniment au re-
zultat 3 victime: șoferul autoturismu-
lui, un bărbat în vârsta de 56 de ani și 
două femei în vârsta de 60, respectiv 
50 de ani. 

Șoferului i s-au aplicat manevre-
le de resuscitare, însă, din nefericire, 
fără rezultat, ulterior fiind declarat de-

cedat. Celelalte două victime au fost 
preluate de echipajele specializate și li 
s-au acordat primele îngrijiri medicale 
la față locului, însă acestea au refuzat 
transportul la spital”, a mai comuni-
cat instituția. 

În acest caz, polițiștii au întocmit 
dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpă și 
efectuează cercetări pentru stabilirea 
cu exactitate a cauzelor și împrejură-
rilor producerii accidentului.

Ce spun reprezentanții 
SDN Târgu-Jiu

Reprezentanții CNAIR care moni-
torizează Defileul Jiului spun că acci-
dental nu putea fi prevenit, dată fiind 
înălțimea și locul din care stânca s-a 
prăvălit peste mașină. 

În ciuda măsurilor de siguranță, 

spun reprezentanții Secției Drumuri 
Naționale Târgu-Jiu, evenimentul tra-
gic nu putea fi prevăzut. 

,,Angajații Districtului Meri fac, 
în fiecare zi, revizii și monitorizează 
versantul și nu numai pietrele pot să 
cadă, ci și copacii. Monitorizarea e per-
manentă și intervenim de câte ori este 
cazul. 

Așa cum am mai spus, această bu-
cată de stâncă era la o înălțime foarte 
mare, deloc vizibilă zona, nu a putut 
nimeni să vadă că acolo este o piatră 
cu risc de cădere în partea carosabilă. 
Administratorul drumului și-a îndepli-
nit obligația legală de a semnaliza fap-
tul că este un sector de drum cu căderi 
de pietre.

 Zona de unde a căzut piatra nu se 
putea asigura cu plase pentru exista 
riscul colmatarii acelui torent fapt ce 
ar putea duce la apariția aluviunilor 
pe carosabil in cazul cedării plaselor”, 
a spus Cristi Tudor, reprezentantul 
SDN Târgu-Jiu.

Autoritățile vor deschide o anchetă 
în acest caz. 

M.C.H.
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Magazine Profi  și Lidl, amendate 
de OPC Gorj
Două magazine Profi și Lidl au fost amen-

date de către inspectorii de la Protecția 
Consumatorilor Gorj.

„În data de 26.09.2022, Comisariatul Județean 
pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj a fi-
nalizat acțiunile efectuate, pentru a verifica mo-
dul în care este respectată legislația în vigoare, în 
domeniu, în 2 magazine aparținând lanțurilor de 
retail Profi și Lidl, din județ, ca parte a unor sesi-
zări primite de la consumatori”, a declarat Mădălin 
Giurcău, comisar șef adjunct în cadrul CJPC Gorj.

Pentru neregulile constatate, comisarii CJPC 
Gorj au aplicat patru amenzi contravenționale, în 
valoare totală de 120.000 lei, trei avertismente și 
au oprit definitiv de la comercializare produse ali-
mentare neconforme, în valoare de peste 11.400 lei. 
În plus, inspectorii CJPC Gorj au dispus „oprirea 

temporară a prestării de servicii, până la reme-
dierea deficiențelor, pentru o unitate”.

Neregulile constatate în timpul controalelor 
au fost:

• diferențe între prețurile afișate la raft 
sau în pliantele promoționale și cele de la casa 
de marcat;

• comercializarea unor produse congelate 
cu exces de gheață și modificări organoleptice;

• utilizarea unor vitrine frigorifice insalu-
bre, cu insecte, resturi alimentare și praf;

• deficiențe de etichetare a produselor 
alimentare (lipsa unor mențiuni obligatorii, 
conform legii, lipsa traducerii în limba română 
etc.);

• existența unor neconcordanțe privind 
țara de origine afișată la raft și cea reală a unor 
fructe comercializate;

• comercializarea unor produse alimenta-
re cu ambalajele deteriorate.

I.I.



actualactuaLuni, 3 Octombrie 2022Luni, 3 Octombrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»88

Bienala Internațională de Arte Grafice 
,,Constantin Brâncuși" a fost structu-
rată în două etape: s-a deschis, în data 

Finalul Bienalei Internaționale de Arte GFinalul Bienalei Internaționale de Arte G
în prezența unui secretar de stat de la Mîn prezența unui secretar de stat de la M
Bienala Internațională de Arte Grafice ,,Constantin Brâncuși”, s-a încheiat cu vernisajul lucră-
rilor trimise în concurs de către artiștii români, în prezența secretarului de stat în Ministerul 
Culturii - Diana Baciuna, a criticului de artă Mihai Plămădeală,  a curatorului general -Zuzu 
Caratănase și a președintelui juriului- Ovidiu Ionescu. Prima ediție a fost un adevărat succes, 
meritul fiind atât al organizatorilor cât și a participanților care au prezentat lucrări grafice de 
un înalt nivel. 

de 11 august,  cu vernisajul celor peste 60 de lu-
crări semnate de artiști din 40 de țări. În cea de-a 
doua etapă, a avut loc selecția lucrărilor trimise de 
artiștii români. 

Juriul, al cărui președinte a fost Ovidiu Ionescu, 
artist plastic, conferențiar universitar la Universi-
tatea de Arte din  București, a selectat peste 80 de 
lucrări. Dintre acestea, au fost premiate lucrările 
semnate de către artiștii: Atena Simionescu, pre-
miul I; Eva Radu, premiul II și Ovidiu Felipov, pre-
miul III.

Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România 
i-a revenit Adrianei Lucaciu. Premiul de Excelență 

a avut doi Câștigători: Mircia Dumitrescu și Ovidiu 
Petca.

Premiu special: Florin Preda-Dochinoiu și 
Cătălin  Negrea.

Premiul organizatorilor: Georgiana Brandt și 
Daria-Ana Ionescu-Haidău.

Diplome de merit au primit toți artiștii ale 
căror lucrări au fost selectate în cadrul Biena-
lei Internaționale de Arte Grafice ,,Constantin 
Brâncuși", lucrări care sunt expuse în  această pe-
rioadă, la Muzeul Național ,,Constantin Brâncuși". 

,,Mulțumim partenerilor noștri de la Compania 

Națională Poșta Română care au tipărit, la Fabrica de tim-
bre, 6 tipuri de cărți poștale cu ocazia Bienalei, având pe 
avers lucrări premiate. 

A fost instalat un stand și o căsuță poștală, iar publicul 
participant la încheierea evenimentului a avut posibilita-
tea de a trimite celor dragi, cărți poștale. Mulțumim pen-
tru prezență doamnelor și domnilor: Doru Cîplea, Director 
Sucursala Craiova a Companiei Naționale Poșta Română,  
Liliana Popescu, Director Oficiul Județean de Poștă Gorj,  
Clementina Neacșu, marketing Sucursala Craiova, Radu 
Bălan,  președinte Sindicatul Lucrătorilor Poștali din Ro-
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 Grafi ce de la Târgu-Jiu, Grafi ce de la Târgu-Jiu, 
la Ministerul CulturiiMinisterul Culturii

mânia, Filiala Gorj, Adela Voinea, responsabil vânzări Su-
cursala Craiova și Adrian Vlădoiu, Oficiul de Poștă Gorj", a 
transmis directorul Muzeului Constantin Brâncuși. 

Seara de vineri, 30 septembrie,  s-a încheiat cu un re-
cital de muzică medievală susținut de trupa ,,Nomen est 
Omen", un proiect muzical coordonat de criticul de artă 
Mihai Plămădeală. 

Partenerii acestui eveniment sunt: Uniunea Artiștilor 
Plastici din România, Universitatea Națională de Arte 
„George Enescu” din Iași, Fundația „Inter-Art” Aiud și 
Asociația Culturală „Nomen Est Omen” București, Com-
pania Națională Poșta Română. 

Echipa organizatorică a fost formată din: Denisa Șuță- 
manager al Muzeului Național „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu, ZuZu Caratănase - artist plastic, conf. 
univ. dr. la Universitatea Națională de Arte „Geor-
ge Enescu” din Iași,  Ștefan Balog -artist plastic, 
Președinte al Fundației „Inter-Art” Aiud,  Ovidiu Io-
nescu- artist plastic, conf. univ. dr. la Universitatea 
Națională de Arte din București și  Florin Stoiciu 
artist plastic, prof. univ. dr. la Universitatea „Ovi-
dius” din Constanța. 

După încheierea Bienalei, va fi editat catalogul 
expoziției care va cuprinde texte critice semnate de 
către domnul academician Răzvan Theodorescu - 
Vicepreședinte al Academiei Române, prof. univ. 
dr. habil. dr.h.c. și Președinte de Onoare al biena-
lei  și de către domnul Mihai Plămădeală- doctor în 
arte vizuale și unul dintre cei mai importanți critici 
de artă din România. 

,,Mulțumim tuturor celor prezenți și tuturor celor 
implicați în organizarea și desfășurarea acestui eve-
niment!", a conchis Muzeul Constantin Brâncuși, 
prin directorul Denisa Șuță.

A.S.
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă!          Educaţia…şi Lecţia de viaţă!          

,,Am răspuns la invitaţie pentru a fi  aproape de oamenii mei dragi, pentru că 
inima mea va fi  tot timpul şi zi de zi la Turceni! Acum, tot judeţul şi tot Gorjul 
este sub grija mea, dar, cu adevărat, în sufl etul meu rămâne Turceniul”! 

Senatorul Ion Iordache şi d-na Prefect Cristina Cilibiu, 
împreună cu persoanele vârstnice din Turceni

În ajunul zilei de 1 octombrie, care este săr-
bătoarea persoanelor vârstnice şi care în mod 
tradiţional se leagă în mod fericit cu ziua marii 

Sărbători creştine «Acoperământul Maicii Domnu-
lui», în seara zilei de 30 septembrie, la Centrul de 
agrement Murgeşti, din oraşul Turceni, cele câteva 
sute de persoane de vârsta a treia care au venit în 
această locaţie au avut ca invitaţi de onoare pe dom-
nul senator Ion Iordache şi pe d-na prefect Cristina 
Cilibiu, ceea ce a însemnat şi un minunat prilej de a 
se manifesta apropierea de oameni a liderilor politici 
şi chiar bucuria de a juca hora de mână! Pentru a 
prefaţa conţinutul acestui articol, poate că e bine să 
vorbim puţin şi despre vârsta bătrâneţii, cea care, 
aşa cum ne dezvăluie cântecul, înseamnă «haine 
grele», pentru că «nu sunt vremile sub cârma omu-
lui, ci bietul om sub cârma vremii», cum ne spune 
cronicarul Miron Costin, mai ales când omul pare 
tot mai obosit de povara anilor şi simte atât de greu 
ceea ce înseamnă să fii bătrân, cu toate că fiecare 
om îşi doreşte în viaţa lui să trăiască mult şi bine! 
Trebuie să spunem, că de obicei, în acest număr în 
creştere de bătrâni, majoritatea o constituie doam-
nele şi se apreciază că pe ansamblu sunt de patru 
ori mai multe centenare decât...centenari, fără a se 
cunoaşte de unde vine această diferenţă pe care unii 
o leagă de faptul că femeile îmbătrânesc mai consec-
vent şi mai... durabil decât unii bărbaţi, pentru a se 
atesta adevărul incontestabil că din clipa în care ne 

naştem, ne îndreptăm spre bătrâneţe. Din perspec-
tiva unui tablou sinistru şi cu parfum euforic al bă-
trâneţii, în istoria culturii europene se consideră că 
bătrânețea este minunată şi, câtă vreme nu te doare 
nimic, adevărul pare să fie de partea lor, din per-
spectiva afirmaţiilor lui Constantin Noica, cel care 
considera că bătrâneţea este o eliberare formidabilă 
în vederea creativităţii, invocând o serie de exemple 
de mari creatori de cultură şi de artă, care au fost 
prolifici în faza finală sau şi în faza finală a vieţii 
lor. E mai mult ca sigur că bătrâneţea reprezintă şi 
un cumul de suferinţe şi că, uneori, a fost preţuită 
într-un mod echivoc în baza unui aspect ce porneşte 
de la ideea că bătrâneţea este un fel de boală, un 
fel de infirmitate, ceva care trebuie evitată, un re-
zultat al existenţei răului, al păcatului originar, aşa 
cum ne spun Sfinţii Părinţi, mai ales că în general, 
creștinismul nu are o imagine prea grozavă a vârstei 
bătrâneţii. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învăţat o 
mulţime de lucruri importante legate de modul cum 
să acţionăm, cum să ne iubim aproapele, cum să 
ajutăm pe cel apăsat de grijile vieţii, cum să ne ru-
găm, cum să suferim, cum să murim, dar, n-a apu-
cat să ne spună cum e cu bătrâneţea, pentru că a 
fost răstignit la 33 de ani, iar, un Iisus bătrân nu 
constituie un exemplu de modele posibile pe care le 
pot imita oamenii. Să mai spunem că şi ucenicii Lui 
erau foarte tineri, din moment ce Sfântul Ioan Evan-
ghelistul, când a murit Iisus pe cruce, avea... 18 ani, 
iar, cel mai bătrîn era Sfîntul Petru, care avea 32 

de ani! Aşadar, Sfânta Scriptură vine cu un suflu 
de juvenilitate, de alură tinerească ce contravine at-
mosferei patriarhale din Vechiul Testament, unde 
exemplele pilduitoare sunt oameni care trăiesc sute 
de ani.  De altfel, în Scrisoarea Sf. Ap. Pavel către 
Efeseni, se arată că adevărata vârstă a omului este 
...vârsta lui Iisus, cea pe care a atins-o El, aceasta 
fiind vârsta înţelegerii, a cunoaşterii, a deplinătăţii 
fiinţiale a omului! Sfântul Augustin spune că sunt 
şase vârste şi că vârsta bătrâneţii este a şasea şi 
e cea mai lungă, între 60 şi 120 de ani, deci, cât 
toate celelalte cinci la un loc! Bătrânii despre care 
este vorba în Evanghelii sunt cei care, împreună cu 
arhiereii şi cărturarii farisei fac parte din completul 
care Îl judecă pe Iisus şi îl condamnă la moarte, ca o 
dovadă că bătrânii sunt purtătorii unei tradiţii revo-
lute, anchilozate şi rigide, abia în scrierile Sfântului 
Ap. Pavel şi în epistolele soborniceşti apare ideea de 
«presbyteros», un preot al noii comunităţi şi mai ales 
ca un lider al noii orientări religioase! 

,,Eu ştiu că forţa noastră a fost întotdeauna în 
oameni, iar, dumneavoastră sunteţi oamenii care 
ne-au dat putere să mergem înainte”! 

Şi pentru că vorbim despre noi orientări în arealul 
judeţului nostru, să spunem că doamna Prefect Ci-

libiu Cristina şi-a exprimat bucuria de a fi prezentă 
la această sărbătoare a persoanelor vârstnice, fiind 
prima întâlnire cu locuitorii oraşului Turceni în cali-
tate de prefect al Gorjului! ,,Eu ştiu că forţa noastră 
a fost întotdeauna în oameni, iar, dumneavoastră 
sunteţi oamenii care ne-au dat putere să mergem 
înainte! Şi pentru că acolo unde sunt mulţi, puterea 
creşte, faptul că dumneavoastră sunteţi prezenţi în 
această seară într-un număr atât de mare, să ne tră-
iţi sănătoşi o mie de ani, pentru că avem nevoie de 
dumneavoastră! O seară frumoasă”! Domnul Sena-
tor Ion Iordache le-a mulţumit celor prezenţi pentru 
invitaţia de a participa la această sărbătoare împre-
ună cu d-na Prefect Cristina Cilibiu, această doam-
nă care a dovedit în calitate de primar şi va dovedi şi 

în calitate de prefect vocaţia de bun organizator şi de 
specialist competent în managementul instituţional, 
fiind prima femeie care ocupă funcţia de prefect în 
judeţul Gorj. În continuare, domnul Mărgineanu Ni-
cuşor Lucian, viceprimar care îndeplineşte şi funcţia 
de primar interimar a spus că în numele Primăriei şi 
al Consiliului local Turceni este în măsură să trans-
mită cele mai alese gânduri şi sentimente persoane-
lor vârstnice, mulţumindu-le invitaţilor de seamă ai 
manifestării, domnul senator Ion Iordache şi d-na 
prefect Cristina Cilibiu, că au răspuns cu multă căl-
dură şi au onorat cum se cuvine sărbătoarea persoa-
nelor de vârsta a treia. La rândul său, domnul Miuţi 
Ion, Preşedintele Asociaţiei de pensionari a spus: 
,,Cred că nu este o bucurie mai mare decât această 
aniversare a vârstnicilor, când avem în mijlocul nos-
tru un senator şi un prefect, care provin din aceas-
tă localitate! Să le dorim sănătate şi cât mai multe 
mandate în aceste funcţii! Să mulţumim conducerii 
primăriei Turceni pentru sprijinul acordat persoa-
nelor vârstnice şi pentru eforturile depuse pentru 
a organiza ceea ce noi sărbătorim în această zi! Vă 
doresc tuturor sănătate, ca să puteţi creşte nepoţii 
şi strănepoţii dumneavoastră! Doresc să vă transmit 
salutările Ligii Pensionarilor din Gorj, personal, ale 
domnului Petre Rădulescu! Să precizăm faptul că 
din partea primăriei Turceni au fost premiate două 
cupluri de cetăţeni ai oraşului care au împlinit 50 
de ani de căsnicie pe meleagurile binecuvântate de 
Dumnezeu de pe malul Jiului. La sfârşitul festivită-
ţii de deschidere, Doamna Prefect Cristina Cilibiu a 
avut amabilitatea ca să ne acorde un scurt interviu 
pe care îl redăm în continuare:

-Rep. Doamna Prefect, câteva cuvinte despre 
sărbătoarea aceasta şi despre activitatea dum-
neavoastră în funcţia nouă pe care o deţineţi!

- C.C. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care 
au venit la această sărbătoare, să-i mulţumesc 
domnului primar care m-a chemat ca să particip în 
această seară şi să fim împreună cu toţi! 

-Rep. Dar, aţi plecat de la primărie cu inima 
împăcată, pentru a face şi mai multe lucruri 
bune!
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10 octombrie - Ziua naţională a 
produselor agroalimentare româneşti

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
lansează o amplă campanie de promovare a pro-
duselor agroalimentare româneşti şi de creştere a 
accesului românilor la alimentele de calitate obţi-
nute pe plan local, sub denumirea „Produs româ-
nesc - Bun pentru tine, bine pentru fiecare!”, cu 
ocazia Zilei Naţionale a produselor agroalimentare 
româneşti, care se sărbătoreşte anual pe 10 oc-
tombrie.

Astfel, în perioada 8 - 10 octombrie 2022, la 
nivelul întregii ţări, se vor organiza peste 100 de 
târguri şi evenimente.

„Produsele româneşti trebuie să ocupe vitrine-
le magazinelor şi să umple mesele consumatorilor 
pentru că sunt extraordinar de bune, iar produ-
cătorii noştri valoroşi ştiu să le pregătească şi o 
fac cu mult suflet. Noi trebuie să fim stăruitori în 
a ne păstra tradiţiile şi să consumăm ceea ce pro-
duce pământul, avem un patrimoniu gastronomic 
extrem de bogat pe care nu trebuie să-l neglijăm. 
Vă îndemn pe toţi să faceţi ca mine: să mâncaţi 
româneşte!”, a declarat ministrul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

I.I.

- C.C. Pot să vă spun că am plecat cu sufletul îm-
păcat, pentru că am lăsat primăria pe mâini bune! 
Le mulţumesc tuturor pentru că au continuat aceas-
tă tradiţie, de aceea, am răspuns la invitaţie pentru 
a fi aproape de oamenii mei dragi, pentru că inima 
mea va fi tot timpul şi zi de zi la Turceni! Acum, tot 
judeţul şi tot Gorjul este sub grija mea, dar, cu ade-
vărat, în sufletul meu rămâne Turceniul! 

-Rep. Cât de curând, am să vă caut la prefec-
tură şi sper să avem posibilitatea de a realiza un 
interviu mai amplu, pentru că mulţi oameni din 
judeţ, ar dori să vă cunoască mai bine! 

- C. C. Sigur că da, cu mare plăcere şi pot să vă 
spun că aştept acest interviu cu mare interes! 

La rândul domniei sale, senatorul Ion Iordache 
m-a invitat într-un loc mai puţin zgomotos, mult mai 
liniştit, pe malul unui lac din cadrul Complexului de 
agrement, unde am realizat un interviu mai amplu, 
a cărui primă parte o redăm cu acest prilej: 

-Rep. Domnule senator, Ion Iordache, vă pot 
spune că acesta este pentru mine un moment de-
osebit, pentru că e primul meu interviu cu un 
parlamentar în funcţie al Gorjului, mai ales pen-
tru că sunteţi un om care s-a impus şi cred că se 
impune în permanenţă prin modul de a privi lu-
crurile importante ale judeţului şi chiar prin mo-
dul de a iubi oamenii şi de a gândi într-un mod 
aparte perspectivele viitorului! 

-I.I. Domnule profesor, cu mult respect şi cu 
multă preţuire, vă citesc articolele din Ziarul «Gor-
jeanul», publicaţia de suflet a noastră, a gorjenilor, 
un ziar care ajunge în satele cele mai îndepărtate ale 
judeţului, motiv pentru care felicit întregul colectiv 
redacţional, conducerea ziarului şi pe toţi cei care 
trudesc la tipărirea acestei publicaţii în care trebuie 
să ne regăsim cu toţi, fără culoare politică!

-Rep. Iar, persoanele mai în vârstă au abona-
mente la «Gorjeanul», aşa cum sunt mulţi dintre 
cei care v-au invitat în această seară! 

-I.I. Cu atât mai mult, legătura mea cu Ziarul 
«Gorjeanul» este o legătură de suflet!

-Rep. Domnule senator, ce sentiment vă pă-
trunde în aceste momente de întâlnire cu per-

soanele «de vârsta a treia», aşa cum este definită 
această generaţie într-o formulă consacrată? 

-I.I. Este pentru mine un moment extrem de greu 
ca să-mi găsesc, deodată, «cuvintele potrivite»…

-Rep. Cum ar spune Tudor Arghezi! 
-I.I. Exact, cum ar spune au torul «Cuvintelor po-

trivite», pentru că am şi unele emoţii, când mi se ia 
un interviu, cu atât mai mult cu cât sunt în această 
seară alături de oamenii care m-au îndrăgit atât de 
mult, deci, oamenii care s-au dovedit a fi primii că-
rora le-am cerut să mă susţină, atunci când le-am 
spus că vreau să fac unele lucruri pentru noi toţi! 
(VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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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 fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 39 m. Relații la tel.: 0722 
517000 și 0744 517000.

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

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

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

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

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

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

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

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

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada Mărgă-

ritarului. Locuința se află la 

etajul 3 și are două terase în-

chise, centrală termică, aer 

condiționat, parchet din lemn 

masiv de stejar. Se poate vin-

de mobilat sau nemobilat, 

preț 69 de mii de euro. Tele-

fon: 0762 664435. Locuința 

are și loc de parcare 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, car-

tier Iezureni, suprafață 3000 

mp, deschidere 30 m, parce-

labil. 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.

 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-urile 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)

 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 un porc în greu-

tate de 80 kg. Preț negociabil. 
Tel.: 0760963662.
 Vând Dacia Solenza, 

unic proprietar, taxe la zi, 
stare perfectă de funcționare. 
Tel.: 0769826381 

 Domn din comuna 
Scoarța doresc o doamnă care 
poate să locuiască la mine 
acasă, vârstă 60 ani. Telefon: 
0763241100.

MatrimonialeMatrimoniale
 Executăm acoperișe, 

mansarde, orice tipuri 
de reparații și vopsitorii 
acoperișe. 

Telefon 0728544356.

DiverseDiverse

Execut și repar urmă-

toarele articole: sape, cazmale 

(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 

maiuri pentru spart lemne, 

scoabe și pripoane pentru 

cai. 

Telefon: 0761890450.
 Repar și/sau schimb 

componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. Telefon: 
0731984506.

SC ASSP FOREST SRL, cu sediul în loc. Drăguțești, 

sat Tâlvești, nr. 234 anunță publicul interesat că a de-

pus la A.P.M Gorj documentația tehnică pentru obținerea 

autorizației de mediu pentru desfășurarea activităților Cod 

CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și 

tâmplărie pentru construcții pe amplasamentul din loc. 

Drăguțești, sat Tâlvești, nr. 234.

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris 

la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str 

Unirii, nr. 76, tel: 0253215384, fax: 0253212892, e-mail: 

office@apmgj.anpm.ro  

Liceul Tehnologic ,,General Constantin Șandru” Bîl-
ta, cu sediul în sat Bîlta, com. Runcu, județul Gorj, or-
ganizează concurs pentru ocuparea unui post îngrijitor 
curățenie, post contractual, pe perioadă nedeterminată.

- nivelul studiilor – învăţământ liceal, cu sau fără ba-
calaureat;

- vechime în muncă – minim cinci ani.
- proba scrisă  în data de 21.10.2022 , ora 9.00, la 

sediul instituției;             
- proba practică în data de 21.10.2022, ora 14.00, la 

sediul instituției.  
Data limită până la care candidaţii vor depune actele 

pentru dosarul de concurs este  de  13.10.2022.
Date contact: secretariat, telefon 0253278917.

ANUNŢ PUBLIC

Titular OBŞTEA DE MOŞNENI SCHELA, cu sediul în co-

muna Schela, sat Schela, Nr. 4, jud. Gorj, anunţă elaborarea 

primei versiuni a planului: AMENAJAMENTUL FONDULUI 

FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND OBŞTII 

DE MOŞNENI SCHELA, denumit AMENAJAMENTUL FON-

DULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND 

OBŞTII DE MOŞNENI SCHELA si declanşarea etapei de în-

cadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la 

APM Gorj, Tg Jiu, Str. Unirii, Nr. 76, zilnic între orele 10 - 14. 

Comentariile si sugestiile se vor transmite în scris la sediul 

APM Gorj în termen de 18 zile calendaristice de la data 

prezentului anunţ.

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 
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Condens pe mareCondens pe mare
Lăsați planeta să plutească în rotunjirea ei,
Lăsați oceanul și marea îmbrățișând-și valul,
Lăsați copiii să privească la albii porumbei,
Lăsați păsările să zboare sub cerul sfant,
Lăsați-mi țara și hotarul, și nepătat Ardealul!

Ca un grăunte de nisip sticlos,
Ce pătrunde în cochilia unor stridii,
Ganduri reci se nasc în oameni
Și cu mintea lor bolnavă,
Vor să ne transfor
me-n fameni.

Tera clocoteste-n fosfor nuclear,
Când mantaua ei de ceară cenușie,
E ca iasca putrezită, sub amnar,
Ce prin mica-i scanteioară purpurie
Poate aprinde o țigare,
Dar întregul arsenal?

Mări și oceane își fac ciclul prin sudoare,
Când prin pântecul lor verde, mii de tone
De trotil și rachete, ca libărcile prin ploaie,
Dirijate de nababi,
Vor planeta noastră mamă
S-o transforme în deșeuri și gunoaie.

Azi, oricând se poate naște
Un Adolf Hitler,
Sămânța rea încolțește ca iarba-n mărăcini
Se-aude glas de Stalin
Și zvonuri multe vin,
Că Nistru curge invers,
Pe Tisa cresc rechini,
Iar Bucovina plange prin codrii ei de pin.

Pe mare e furtună si
bezna crește inprejur,
Ne cresc ciulini in inimi
Și unghii mari la mâini,
Suntem tot mai sufocați.
De atâtea chimicale,
Mor copiii-n avioane,
Sunt tot mai puține pâini,
Ozonul se subțiază, latră haitele de câini.

Se moare-n pas alergător, miroasă a-Auschwitz,
E-atât condens sub cer,
Încât și marea s-a aprins,
Planeta-i tot mai rece, și cine se vrea Prinț??
Se-mparte lumea-n două.......
Ce crivăț si ce vis???
(din volumul Scrisoare de acasăs)

de GH. VASILUȚĂ

Casa sufl etului meuCasa sufl etului meu
Oratoriul pentru Pacea MondialăOratoriul pentru Pacea Mondială

Îngrozitoarea anexare a 
patru regiuni ucraini-
ene de către Putin (și 

Federația Rusă) tocmai s-a 
săvârșit vineri 30 septembrie 
2022, la Palatul Prezidențial 
dintr-o Moscovă  deraiată, 
ideologic, politic și moral. 
Meditațiile mele sunt, azi, an-
tipoetice, dar militante pen-
tru pace, libertate, cultură, 
civilizație, educație, locuirea 
poetică a lumii, și transreligi-
oasă-transumanistă. 

Toată Casa Sufletului meu 
e îngrijorată, tristă. Bătrânul 
iconar ucrainean plânge. Vu-
ietul tobelor de război și bom-
bardamentele rusești l-au în-
grozit. Strigă intrigat-indignat: 
„Criminalii ăștia de bolșevici-
strigoi n-au nevoie de icoanele 
mele”. Undeva în timp – spun 
caii – iconarul ar fi vândut 
o singură icoană: și anume 
unui tei, înflorit în ziua nunții 
Domnișoarei Maitreyi, într-
un răzor cu ghiocei. Câmpia 
cu greieri obligă literele limbii 
adamice să-și reia cursul na-
turii firesc: armatele care se 
împușcă reciproc să facă bine 
să ia aminte la furnici, la albi-
ne, la elefanți, la pinguini și la 
maimuțe: și să le fie rușine nea-

murilor care le vor răul. Când 
umanitatea va umple hârdăul 
cu rahatul tuturor propagan-
delor mincinoase, toate visu-
rile mele le vor blestema prin 
catedrale și temple ca fiind hi-
doase și insidioase, genocidi-

ce. Îmbrățișează-i, toamnă pe 
cei care-și apără suveranita-
tea și independența (statelor), 
pe eroii ucrainieni, vinovați 
că nu vor teroarea uresesisto-
stalinistă, că s-au săturat de 
„măreția” Rusiei Țariste și de 
grandomania dictatorului ei 
totalitarist. Degeaba mă retrag 
în Bibliopolisul meu imaginar; 
ferestrele acestei camere de lu-
cru (mi-s scriitor de profesie) 
îmi vor luneca printre degete 
pentru că cineva ar recurge 
fără să pregete la arma nucle-
ară, distrugând o țară ori chiar 
întreaga Euroasie și Americă. 
Și-ar putea fi aruncată în aer 
însăși sferica planetă, cu tot 
ce propovăduiește Biserica, cu 
tot ce Filosofia Existenței legi-
ferează sub Ochii deschiși ai 
Rațiunii Democratice. Desple-
tirea ardeziilor întunecă numi-
rea unui prunc ce iese în lume 
făr-de-umbră. Prezența lui va 
fi sumbră căci va învrăjbi po-
poare. Va avea șerpi veninoși 
peste brâu, sclavii săi vor dona 
în fiecare zi câte o cupă cu sân-
ge otrăvit celor din adânc. Dar 
și cei din adânc sunt înlocuiți 
de fantasme imperialistosovie-
tice. Pe albe prispe se odihnesc 
strămoșii Ucrainei: ochii lor cei 
neînfricați păzesc hotarele țării 
lor cu grâu în loc de ceață.

Un eseopoem de 
ION POPESCU-BRĂDICENI

Cântec de admirație
Folosul fără de folos
prostia domnește fără patrie
umbre ale ideilor
drum întors
păreri și gânduri într-o singurătate
de piatră
susul mai jos
josul mai sus
contact cu oamenii simpli
care cu sabia minții
taie munții mai înalți
de cum au foste vreodată închipuiți
de o minte dăruită sfinților de sfinți
pe poteci nenumblate
de pașii întunericului
de cine judecă ce logică
a credinței ortodoxe sau catolică
pe un cer plin de sufletul de stele
nemărginitelor blesteme
prudență față de tot ce e sau nu e
fără condiția de a uita de sine
noapte bună nemărginire de piatră
de azi și de altă dată
nopți și zile deosebite admirație
pentru pâine și vinul dăruite fără obligație
celor dintre săraci dar din popor
care știu totdeauna ce vor
     ION CĂPRUCIU
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Marți , 4 octom-
brie, de la ora 12.00, 
la sediul AJF Gorj va 
avea loc tragerea la 
sorți a meciurilor din 
cadrul 16-imilor Cupei 
României la fotbal, faza 
județeană, ediția 2022-
2023. Din acest tur vor 
participa și formațiile 
din Liga 4, meciurile 
urmând a se disputa 
pe 19 octombrie, într-o 
singură manșă. În 
faza precedentă s-au disputat două meciuri. Unirea Bolboși 
a învins cu 2-0 pe AS Viitorul Brănești , în timp ce AS 7 
Noiembrie Costești a dispus cu scorul de 5-1 de AS Prigoria.

CĂTĂLIN PASĂRE

Se trage Cupa la sediul 
AJF Gorj

Alina Eremia a câștigat 
Maratonul de la Timișoara

Atleta legitimată la CSM Târgu Jiu și CS Pandurii, Alina 
Eremia, s-a întors cu cea mai strălucitoare medalie din Banat. 
Sportiva pregătită de antrenorii Ion Bură și Dragoș Ionuț 
Bură a câștigat UVT Liberty Marathon, cursă desfășurată la 
Timișoara. Întrecerea a avut loc duminică, 2 octombrie. În 
urmă cu o lună, la Cluj Napoca, Alina Eremia a cucerit aurul 
și în cadrul Wizz Air Cluj Napoca Marathon 2022.

,,Performanța realizată demonstrează valoarea deosebită 
a sportivei și a școlii de atletism de la Târgu- Jiu”, a declarat 
antrenorul emerit Ion Bură.

Alina a terminat cursa de 42 kilometri în 3:01:02.
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Liga 3 - Meciurile Etapei 6

CSM Deva 4 - 0 ACS Progresul Ezeriş
CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 2 - 1 ACS Viitorul Târgu Jiu 2

   CS Armata Aurul Brad 1 - 2 ACSO Filiaşi 
   AFC Voinţa Lupac 1 - 0 CSM Jiul Petroşani 
   CSO Retezatul Hațeg 0 - 3 ACS Viitorul Şimian 

CLASAMENT LIGA 3 (SERIA 7)
Loc Echipa    M V E     I   Gol    +/-  Pct
1. CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 6 5 0     1   12-7     5  15
2. CSM Deva    5 4 1     0   16-2   14  13
3. AFC Voinţa Lupac   6 4 1     1   13-7     6  13
4. ACSO Filiaşi   6 4 1     1   8-7     1  13
5. CSM Jiul Petroşani   6 3 1     2   11-5     6   10
6. ACS Viitorul Şimian  6 3 1     2   13-11     2  10
7. ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2 5 1 2     2   7-10    -3    5
8. CSO Retezatul Hațeg  6 0 2     4   3-11    -8    2
9. CS Armata Aurul Brad  6 0 1     5   7-18   -11    1
10. ACS Progresul Ezeriş  6 0 0     6   5-17   -12    0

Gilortul Târgu 
Cărbunești s-a ori-
entat rapid după ce 

l-a pierdut pe antrenorul Alex 
Stoica și a semnat un con-
tract cu fostul tehnician al 
Pandurilor, Mario Găman. 

Cel dintâi îl va avea secund 
pe Dan Staicu, alături de care 
a format echipă și în prceden-
tele mandate de principal. 

De altfel, cei doi antrenori 
vor rămâne și la CSM Târgu 
Jiu, acesta fiind motivul pen-
tru care au refuzat mai mul-
te oferte de a pleca din Gorj 
în această vară. În cele din 
urmă, s-au întors la Gilortul.

,,Am refuzat orice discuție 
până în iarnă, deși am fost 
contactați de echipe de Liga 2 
și Liga 3, pentru că am decis 
ca prioritari să fie copiii. Pro-
iectul de la CSM se prevede un 
proiect minunat, care a început 
foarte bine. Directorul Robert 
Bălăeț a reușit să strângă un 
grup foarte bun de antrenori și 
sperăm să avem cât mai mul-
te grupe și cât mai mulți copii. 
Am fost indeciși, dar după mai 
multe discuții cu conducerea 
clubului, am zis că avem timp 
să ne ocupăm și de Gilortul. 
Obiectivul este evitarea retro-
gradării, dar noi ne dorim cât 
mai multe puncte, cât mai mul-
te victorii”, a precizat Găman.

Noul antrenor l-a felici-
tat pe predecesorul său, Alex 
Stoica, despre care a declarat 
că este un profesionist. De 
altfel, tehnicianul doljean a 
reușit patru succese în pri-
mele cinci jocuri.

,,Este o echipă tânără, cu 
mulți juniori, dar și trei-patru 
fotbaliști cu experiență. Spe-
răm să avem același parcurs 
de până acum. Vreau să-l 
felicit pe Alex Stoica pentru 
munca pe care a făcut-o până 
acum la Gilortul. Este un pro-
fesionist desăvârșit și îi urez 
baftă multă în proiectele pe 
care le are în continuare”.

Mario Găman a debu-
tat, vineri, cu un succes în 

Debut cu victorie pentru Mario Găman: 
Obiectivul este evitarea retrogradării

Gilortul – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2-1 (1-0)
Au marcat: Dragoș Săulescu (37'), Bogdan Dănăricu (48' 

– penalty)/Andrei Istrate (63').
Cartonașe galbene: Dogaru, Gîlcescu/Geantă, Grecu, 

Buțurcă, Geană. 
Gilortul: Oprița – Dogaru, Gheorghe, Marina, Bărănescu 

(66' Croitoru) – Oprișa (cpt), Dănăricu (66' Boboc), Ciutică – 
Săulescu, Gîlcescu (85' Cornicioiu), Bucur (85' Căldăraru). 
Rezerve neutilizate: Iuțalîm – Cocioabă, Calotă, Lazăr, 
Pobirci. Antrenori: Mario Găman, Dan Staicu. 

Viitorul: Geantă (cpt) – Grecu, Murgu, Rotar (46' D. 
Pirici), Afrim (76' Pițian)– Geană (85' R. Pirici), Buțurcă (62' 
Pușerea), Lipianu (46' Bălă) – Chelariu, Istrate, Rasoveanu.
Rezervă neutilizată: Rovența. Antrenori: Constantin 
Andriucă și Cristi Priescu. 

derbiul gorjean al Seriei 7. 
Formația sa a trecut de Viito-
rul 2, cealaltă reprezentantă 
a județului în Liga 3. Pentru 
gazde au punctat Dragoș Să-
ulescu (37') și Bogdan Dănă-
ricu (48' – penalty), iar An-
drei Istrate (63') a adus golul 
vizitatorilor. Găman a vorbit 
despre prima victorie, dar și 
despre cum arată seria față 
de perioadă în care antrena 
Pandurii.

,,La prima vedere păream 
favoriți, dar a fost un meci 
echilibrat. Per total, am avut 
mai multe ocazii și, după as-
pectul jocului, rezultatul este 
meritat. Cred că seria este 

puțin mai slăbuță decât anul 
trecut. A plecat Reșița, care 
era o echipă foarte puterni-
că, iar celelalte formații s-au 
subțiat, din toate punctele de 
vedere. Este o serie echilibra-
tă, cu Deva și Filiași favorite. 
Şi Jiul Petroșani s-a întărit. Au 
reușit să aducă 3-4 fotbaliști 
străini cu experiență, inclusiv 
pe Sean Aerts, care a fost la 
Pandurii. Au investit un pic în 
aria de selecție și este o pre-
tentendă la primele trei locuri”, 
a precizat Găman.  Etapa vi-
itoare, Gilortul se va deplasa 
la Reșița, acolo unde va întâl-
ni Progresul Ezeriș.
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Viitorul Târgu Jiu putea pleca victorioasă de 
la Galați, însă a pierdut confruntarea cu 
liderul campionatului, Oțelul, după erori 

mari în defensivă. Paradoxal, trupa gorjeană deschi-
sese scorul după ce Gabriel Dodoi, cel mai periculos 
jucător al oaspeților din acest meci, profitase de o 
eroare a apărării adverse (64). Din păcate, portarul 
Raul Opric, altădată salvatorul Viitorului, a făcut cel 
mai slab meci în alb-albastru. Gălățenii nu au profi-
tat mai devreme de ezitările tânărului goalkeeper, dar 
au egalat în minutul 77, prin George Cîrjan. Cel din 
urmă avea să le aducă o nouă înfrângere târgujieni-
lor, a căror redută părea că se clatină la fiecare fază. 
Ambele goluri au fost înscrise cu capul, deși echipei 

foto: SC Oțelul Galațifoto: SC Oțelul Galați

N-au știut să se apere! Viitorul s-a înecat la malul DunăriiN-au știut să se apere! Viitorul s-a înecat la malul Dunării

La Casa Fotbalului s-a desfășurat, vineri, trage-
rea la sorți a fazei grupelor Cupei României Betano. 
Componența acestora este următoarea:

Grupa A: FC Voluntari, Sepsi, FC U Craiova, 
Petrolul, Dinamo și Unirea Slobozia 

Grupa B: FCSB, FC Botoșani, CS Mioveni, UTA, 
Oțelul Galați și Gloria Buzău

Grupa C: Farul, CFR Cluj, Rapid, U Cluj, CS 
Dumbrăvița și CSM Alexandria 

Grupa D: CS U Craiova, FC Argeș, Chindia, 
Hermannstadt, Ocna Mureș și Minaur Baia Mare

După disputarea celor trei etape din faza grupe-
lor, primele două clasate din fiecare grupă se vor 
califica în sferturile de finală, care se vor desfășura 
într-o singură manșă, pe terenul echipelor care au 

Cupa României: S-au stabilit grupele și programul competiției
terminat pe primul loc în grupa lor. Cele trei runde 
sunt programate pe 19 octombrie, 9 noiembrie și 7 
decembrie.

Programul meciurilor din faza grupelor 
Cupei României Betano

Grupa A
Etapa 1
Unirea Slobozia – FC Voluntari
Petrolul – Sepsi
Dinamo – FC U Craiova
Etapa 2
FC U Craiova – FC Voluntari
Dinamo – Sepsi
Unirea Slobozia – Petrolul
Etapa 3
FC Voluntari – Sepsi
Petrolul – FC U Craiova
Unirea Slobozia – Dinamo

Grupa B
Etapa 1
Gloria Buzău – FC Botoșani
UTA – FCSB
Oțelul Galați – CS Mioveni
Etapa 2
CS Mioveni – FC Botoșani
Oțelul Galați – FCSB
Gloria Buzău – UTA
Etapa 3
FC Botoșani – FCSB

CS Mioveni – UTA Arad
Oțelul Galați – Gloria Buzău

Grupa C
Etapa 1
CSM Alexandria – Farul
U Cluj – CFR Cluj
CS Dumbrăvița – Rapid
Etapa 2
Rapid – Farul
CS Dumbrăvița – CFR Cluj
CSM Alexandria – U Cluj
Etapa 3
Farul – CFR Cluj
U Cluj – Rapid
CS Dumbrăvița – CSM Alexandria

Grupa D
Etapa 1
Minaur Baia Mare – FC Argeș
Hermannstadt – CS U Craiova
Ocna Mureș – Chindia Târgoviște
Etapa 2
Chindia Târgoviște – FC Argeș
Ocna Mureș – CS U Craiova
Minaur Baia Mare – Hermannstadt
Etapa 3
FC Argeș – CS U Craiova
Hermannstadt – Chindia Târgoviște
CS Ocna Mureș – Minaur Baia Mare
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lui Florin Stîngă nu-i lipsește talia. Victoria a venit 
în al doilea minut al prelungirilor. După opt partide, 
Viitorul nu a înregistrat niciun rezultat de egalitate. 
Gorjenii au patru succese și patru înfrângeri, iar în 
runda următoare primesc vizita echipei FC Brașov. 
Eșecul în fața trupei lui Dorinel Munteanu a comple-
tat o săptămână de coșmar pentru echipa patronată 
de Nicolae Sarcină, care a fost eliminată și din Cupa 
României.

Viitorul în meciul cu Galați: Raul Opric - Robert 
Dănescu, Alexandru Core, Radu Rogac, Adelin  
Pîrcălabu - Florin Răsdan, Denis Brînzan ('80 Paul 
Mitrică), Alexandru Dulca ('85 Alexandru Băican), 
Vlad Toma ('74 Alex Micle) - Gabriel Dodoi ('85 

Adrian Stoian), Claudiu Dragu. Rezerve neutilizate: 
Alexandru Krupenschi - Alexandru Sîrbu, Adrian 
Godja, Paulian Banu, Răzvan Vulpe.
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