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Noaptea min. 80C

Concurs culinar la Liga Concurs culinar la Liga 
Pensionarilor din Judetul Gorj, Pensionarilor din Judetul Gorj, 

după o pauză cauzată de pandemiedupă o pauză cauzată de pandemie

Cazier curat pentru un Cazier curat pentru un 
șofer prins la volanul unei șofer prins la volanul unei 
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Trei directori din CEO, înlocuiți Trei directori din CEO, înlocuiți 

din funcții! Vezi cine le ia locul!din funcții! Vezi cine le ia locul!

Ofi cial: Ofi cial: Aceasta este componența BPJ-ului Aceasta este componența BPJ-ului 
interimar al PNL Gorj! Cine va candida la interimar al PNL Gorj! Cine va candida la 
președinția organizației, Cilibiu sau Iordache?!președinția organizației, Cilibiu sau Iordache?!

Manu Tomescu, 
o nouă chemare 
în stradă pentru 
salariații CEO
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Gorjean condamnat după ce Gorjean condamnat după ce 
și-a omorât soția în bătaie!și-a omorât soția în bătaie!

Un bărbat de 55 de ani din Turburea 
a primit o condamnare care îl va ține 
în spatele gratiilor probabil pentru tot 
restul zilelor sale, Tribunalul Gorj dis-
punând ca el să facă pușcărie după 
ce, în primăvară, și-a ucis soția. 
Gheorghe Bobocescu are de executat 
o pedeapsă de 25 de ani, la care se 

mai adaugă încă cinci ani de 
interzicere a unor drep-
turi civile după executa-
rea pedepsei principale, 
fiind greu de crezut că, 
dacă va executa toa-

tă sentința, la 80 de 
ani, individul s-ar 

apuca să intre în 
politică și să 

candide-
ze la vreo 
f u n c ț i e 
p u b l i c ă , 
a c e a s t a 
fiind una 
d i n t r e 
interdicții. 

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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,,E posibil să fi e nevoie să porţi o bătălie de mai multe ori până o câștigi."– Margaret  Th atcher,,E posibil să fi e nevoie să porţi o bătălie de mai multe ori până o câștigi."– Margaret  Th atcher
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Festivalul sarmalelor și piftiilor. 
Concurs culinar la Peștișani
Gorjenii sunt așteptați du-
minică, 16 octombrie, la 
Peștișani, unde se va desfășura 
Festivalul sarmalelor și pif-
tiilor. Bucătari pricepuți își 
vor expune creațiile ce vor 
fi jurizate de specialiști în 
cadrul unui concurs culinar, 
cele mai gustoase sarmale și 
piftii fiind premiate de orga-
nizatori și sponsori. Publi-
cul va avea, de asemenea, la 
dispoziție standuri unde se va 
servi tradiționala combinație 
sarmale cu piftii, preparate 
tradiționale ce fac deliciul tu-
turor meselor din Gorj.   

Evenimentul organizat 
de Consiliul Județean 
Gorj, Ansamblul Artis-

tic Profesionist „Doina Gorjului”, 
Asociația „Acasă la Brâncuși”, 
Consiliul Local Peștișani și Pri-
măria Peștișani, se va desfășura 
începând cu ora 12.00, în cur-

tea Liceului Tehnologic „Constantin 
Brâncuși” din Peștișani.

„Tradiția unui festival al răciturilor 
a fost întemeiată în Gorj de Radu Cio-
banu, unul dintre cei mai cunoscuți 
profesioniști gorjeni ai industriei 
ospitalității, din păcate plecat prema-
tur dintre noi. „Festivalul Răciturilor” 
a fost organizat de acesta, în calitate 

de președinte al ANTREC Gorj, timp 
de 9 ediții, majoritatea dintre ele la 
Tismana, ultima dintre ele, cea de-a 
zecea, desfășurându-se la Peștișani 
în 2019, chiar în memoria sa”, 
anunță Consiliul Județean Gorj.

Începând cu anul acesta, Primăria 
comunei Peștișani completează răci-
turile cu sarmale, această combinație 
culinară fiind specifică doar zonei 
Gorjului, festivalul urmând a se 
desfășura anual, ca o atracție turis-
tică a zonei și a județului. 

Tavi Colen și Emma cântă la 

Peștișani

Evenimentul se va bucura de 
prezența artistului gorjean Tavi 
Colen, care va concerta alături de 
formația sa și de Emma de la Zu, în-
cepând cu ora 16.00, iar participanții 
vor putea admira apoi cântecul, por-
tul și dansul popular românesc într-
un recital oferit de Ansamblul Artis-
tic „Doina Gorjului”.

I.I.

Nici nu știi 
care imagine e mai 
tragică, a celor  
care, inconștienți, 
transformă  feme-
ia într-un obiect 
sau a însăși feme-
ii care, în comple-
tă necunoaștere 
de Sine, se 
convertește, ea 
însăși, în șosete, 
izmene, masă, 
casă sau în orica-
re element teres-
tru. 

Într-o opacitate absolută: Asta 
e menirea femeii pe Pământ!. Și 
mai ironic pare geamătul ce o 
însoțește toată viața, de parcă 
traiul îi e bocet și destinul, vaiet. 
Nu-i mirare mai mare. Se numește 
devalorizare. Sau autoculpabili-
zare. Și, cum sunt, inclusiv în 3 
D, niște legi care ne influențează, 
femeia chiar devine ceea ce crede, 
un obiect, nimic mai mult.  

Femeia obiect   

Nu știu dacă am întâlnit și 
bărbați de acest fel. Nu-mi amin-
tesc. Nu sunt ei talpa iadului, dar 
stau mai bine decât femeile inclu-
siv la încredere în Sine și la stimă 
de Sine. Sau... or avea subterfugii, 
trucuri compulsive, care să îi țină pe 
linia de plutire. Căci o mamă-obiect 
nu va putea crea bărbați integri și 
împliniți.  Mai degrabă castrați sau 
frustrați. Din nefericire.

ADINA POPESCU
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Că drumul e atât de lung
nu știu dacă mai ajung
și s-a făcut ceva răcoare
și a înghețat marea cea mare
și să ne ducem noi înșine
pe sub apă
cu patru submarine
care înaintea lor sapă
doar pentru iubire și dragoste
așa cum spune o poveste
ciorchini de ghiață într-un palat
ce încă nu a fost executat
nici numele nu i-a fost dat
norocul lor doar cu aceea
care au iubit 
pe Salomeea
și s-au luptat până au cucerit 
Troia
la lupte luând parte și eu
când m-am luptat precum 
un zmeu.

ION CĂPRUCIU

Fapte 

și vis
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Emanoil Dragomi-
rescu, directorul 
Direcției Comer-

cial, Ion Dragu, directorul 
Direcției Servicii Suport și So-
rin Chircu, director adjunct 
al Direcției Comercial, au fost 
demiși din funcții.

Dragomirescu este libe-
ral de aproape trei decenii 
și fost secretar general ad-

Trei directori din CEO, înlocuiți din 
funcții! Vezi cine le ia locul!
Schimbările din PNL Gorj au determinat și unele permu-
tări în funcțiile de conducere de la nivelul administrației 
Complexului Energetic Oltenia. Trei dintre ,,directorii 
lui Vîlceanu” au fost ,,decapitați”, miercuri, din pozițiile 
de conducere pe care le ocupau, la recomandarea Con-
siliului de Supraveghere.  

junct al PNL Gorj. Ion Dra-
gu a fost consilier județean 
PNL și secretar general ad-
junct al organizației județene 
a liberalilor. Cei doi ocupau 
funcțiile de directori din no-
iembrie 2020. Sorin Chircu a 
fost și el consilier județean și 
vicepreședinte PNL.

În funcția de director al 
Direcției Comercial a fost 

numit Dumitru Mocioi, șef 
de departament în cadrul 
aceleiași structuri comerciale 
din CEO. Poziția de director 
al Direcției Servicii Suport va 

fi ocupată de Ilie Bușe, fost 
director al ELCFU Motru, în 
ultimii doi ani. În locul lui So-
rin Chircu, director adjunct 
al Direcției Comercial, a fost 

numită Gina Bardan, până 
miercuri, șef serviciu în ca-
drul aceleiași direcții a com-
paniei energetice. 

CLAUDIU MATEI

Gheorghe Bobocescu are 
de executat o pedeapsă de 25 
de ani, la care se mai adaugă 

Gorjean condamnat după ce și-a omorât soția în bătaie!
Un bărbat de 55 de ani din Turburea a primit o condam-
nare care îl va ține în spatele gratiilor probabil pentru 
tot restul zilelor sale, Tribunalul Gorj dispunând ca el 
să facă pușcărie după ce, în primăvară, și-a ucis soția. 

încă cinci ani de interzicere a 
unor drepturi civile după exe-
cutarea pedepsei principale, 

fiind greu de crezut că, dacă 
va executa toată sentința, la 
80 de ani, individul s-ar apu-
ca să intre în politică și să 
candideze la vreo funcție pu-
blică, aceasta fiind una din-
tre interdicții. „Condamnă pe 
inculpatul Bobocescu Gheor-
ghe, deţinut în Penitenciarul 

Craiova, la pedeapsa de 25 
de ani închisoare, privativă de 
libertate în condiţiile art. 60 
C.pen. În baza art. 67 alin. 2 
C.pen. interzice inculpatului 
ca pedeapsă complementară 
exercitarea drepturilor prev. 
de art. 66 alin. 1 lit. a (drep-
tul de a fi ales în autorităţile 
publice sau în orice alte funcţii 
publice) şi lit. b C.pen. (drep-
tul de a ocupa o funcţie care 
implică exerciţiul autorită-
ţii de stat), pe o durată de 5 
ani. În baza art. 68 alin. 1 lit. 
c C.pen. dispune ca executa-
rea pedepsei complementare 
să înceapă după executarea 
pedepsei închisorii”, se arată 
în decizia magistraților, care 
nu este definitivă deocamda-
tă. Cei doi băieți ai acestuia 
nu au avut nicio pretenție fi-
nanciară de la tatăl criminal, 
dar inculpatul a fost obligat 
de judecători să despăgu-
bească Ambulanța Gorj cu 
peste 1350 de lei, costurile 
intervenției cu transportul și 
asistența medicală acordată 
victimei. Statul ar urma să 
încaseze și el de la inculpat 
2500 de lei cheltuieli judicia-
re. Crima de la Turburea de 
la sfârșitul lunii martie a avut 

loc pe fondul suspiciunilor de 
infidelitate pe care criminalul 
le avea față de soția sa. Fe-
meia a fost snopită în bătaie, 
loviturile primite cauzându-I 
decesul. „Inculpatul a ape-
lat serviciul unic de urgență 
112, susținând că a avut un 
conflict cu soția sa, a lovit-o și 
aceasta se simte rău. La fața 
locului, s-au deplasat organe-
le de poliție care au găsit-o pe 
persoana vătămată în stare 
gravă, iar inculpatul prezenta 
urme de sânge la gură și la 
ambele palme. A fost chemată 
ambulanța, au fost efectuate 
manevre de resuscitare, dar 
s-a constatat decesul victimei. 
Din concluziile medico-legale, 
rezultă că moartea victimei a 
fost violentă și s-a datorat he-
moragiei interne, consecința 
unui politraumatism cu rup-
tură hepatică și dislocare he-
patică. Victima prezintă foarte 
multe leziuni traumatice, la 
nivelul feței și corpului, care 
s-au putut produce prin lovire 
cu și de un corp dur, mușcare 
și posibil comprimare între 
două corpuri dure", au comu-
nicat anchetatorii la vremea 
respectivă.

 GELU IONESCU

Circulația rutieră a fost reluată ieri dimineață pe 
Transalpina, în condițiile în care marți a fost închi-
să complet din cauza vremii rele. 

La munte a nins și a fost viscol, dar, între timp, 
vremea s-a mai îndreptat, așa că drumarii au put 
să curețe tot carosabilul acoperit cu gheață și zăpa-
dă viscolită, iar ieri au putut să ridice bariera care 
limita accesul turiștilor pe cea mai înaltă șosea din 
țară. 

Pe marginea drumului, la peste 2000 de metri 
altitudine, zăpada este ca la ea acasă, dar carosabi-
lul este „la negru”, dar șoferilor le este recomandat 
să aibă mașinile dotate cu cauciucuri de iarnă pen-
tru a circula cât mai în siguranță. 

Echiparea cu anvelope pentru sezonul rece este 
obligatorie doar pe sectoarele de drum pe care este 
gheață sau polei, dar deocamdată șoferii folosesc 
anvelopele de vară, în mare parte din țară vremea 
încă fiind una frumoasă, de toamnă.

 GELU IONESCU

Trafi c reluat pe Transalpina!Trafi c reluat pe Transalpina!
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Ofi cial: Aceasta este componența BPJ-ului interimar al PNL Gorj! Cine va candida 
la președinția organizației, Cilibiu sau Iordache?!

Au dispărut cei doi 
liberali de la Motru, 
Gigel Jianu și Dan 

Matei, semn că s-a păstrat 
sesizarea că alegerile interne 
din structura municipală mi 
au fost corecte. Motru îl are 
reprezentant în BPJ pe Daniel 
Burlan, în schimb. 

Președintele interimar al PNL Gorj, Gigel Știrbu, a creionat noul Birou Permanent 
Județean al organizației liberale din județul nostru după ce structura centrală a 
stabilit că fostul BPJ, format, adevărat, din persoane apropiate fostului președinte 
Dan Vâlceanu, trebuie dizolvat. Din noua structură de conducere fac însă parte, 
echilibrat, toți primarii PNL, inclusiv Marcel Romanescu și viceprimarul Bejinaru, 
senatorul Ion Iordache, prefectul Cilibiu, directorul CEO Daniel Burlan, directorul 
Carierei Roșia, Trufelea Cosmin, trei consilieri județeni și liberali de importantă din 
mediul public și privat. Au dispărut din componența noului BPJ, apărătorii lui Dan 
Vâlceanu, fostul prefect, restul consilierilor județeni și persoane care nu au agreat 
decizia centrului.

Rămâne că această struc-
tură sa organizeze alegeri in-
terne, în 60 de zile, lucru care 
trebuie demarat rapid. Vor fi 
alegeri în fiecare organizație 
locală, la structurile de tine-
ret, pensionari și femei apoi 
alegerile finale. 

Zvonurile din piata sunt 

că PNL Gorj va avea un nou 
președinte în postura Cristi-
nei Cilibiu, un exercițiu in-
teresat de imagine pentru li-
berali. Cilibiu ar urma să fie 
unic candidat pentru funcție 
și viitor candidat pentru Pri-
măria Târgu-Jiu.

A STOICA.

Liga Pensionarilor din Județul Gorj 
a organizat, la final de septembrie, la 
sediul organizației din Târgu Jiu un 
adevărat festin culinar. 

Așa cum Liga ne-a obișnuit înainte 
de pandemie, pensionarele pasionate 
de bucătărie, dotate cu un mare simț 
estetic și gust divin, au pregătit pen-
tru colegii lor câteva preparate deli-
cioase. 

A fost un concurs de culoare și 
gust, 11 preparate fiind terminate, 
mult prea repede, de publicul cu papi-
lele gustative ,,alterate” de bunătățile 
așezate pe platouri. 

Toate participantele au primit di-
plome și, deoarece totul a fost mult 
prea gustos, organizatorii au renunțat 
la podium. 

Președintele Ligii, Petre Rădules-
cu a menționat că evenimentul a fă-
cut parte din manifestările organizate 
cu ocazia Zilei Persoanelor Vârstnice, 
acțiunile fiind reluate după doi ani de 
pauză.

Liderul Ligii Pensionarilor Gorj a  
considerat că reluând vechile mani-
festări de tradiție, membrii nu doar 

Concurs culinar la Liga Pensionarilor din Judetul Concurs culinar la Liga Pensionarilor din Judetul 
Gorj, după o pauză cauzată de pandemieGorj, după o pauză cauzată de pandemie

se bucura ci uita de necazuri, de pen-
siile prea mici, de facturile uriașe și 
de problemele legate de lipsuri ori de 
sănătate. 

Concursul s-a încheiat într-o 

atmosferă relaxantă și optimistă, 
participanții fiind bucuroși de sociali-
zare și de bună colaborare cu condu-
cerea Ligii. 

A.STOICA
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Cazier curat pentru un șofer prins la volanul 
unei mașini radiate de cinci ani

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

Un bărbat din comuna gorjeană Baia de Fier a scăpat ușor după ce a 
fost prins la volanul unei mașini neînmatriculate. Autovehiculul fuse-
se radiat din circulație de aproape cinci ani.

Gorjeanul a fost trimis în ju-
decată pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducere pe 

drumurile publice a unui autovehicul 
neînmatriculat. 

„În data de 01.01.2020, ora 20:30, 
organele de poliţie din cadrul Secției 9 
Poliție Rurală Novaci, aflate în exerci-
tarea atribuțiunilor de serviciu, respec-
tiv supravegherea şi controlul traficului 
rutier pe strada Plaiului din Novaci, au 
efectuat semnal regulamentar de opri-
re a autoturismului marca Ford, ce nu 
avea montate plăcuţele cu numărul de 
înmatriculare”, potrivit rechizitoriului.

Șoferul le-a spus polițiștilor că nu 
are actele mașinii şi nici plăcuţele cu 
numărul de înmatriculare deoarece 
autoturismul este radiat din circula-
ţie. În mașină se afla și cumnatul băr-
batului, de fapt proprietarul autove-
hiculului, care nu deține însă permis 
de conducere.

Autoturismul a fost verificat în ba-
zele de date ale Poliţiei Române, oame-
nii legii aflând că Fordul era radiat din 
circulaţie din data de 23.02.2015. 

Pentru că nu are antecedente pe-
nale, gorjeanul a scăpat cu o pedeap-
să ușoară. „În temeiul art. (...), stabi-
leşte pedeapsa de 1 an închisoare în 
sarcina inculpatului, cu domiciliul în 
comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, 
pentru săvârșirea infracțiunii de con-
ducerea unui vehicul neînmatriculat. În 
temeiul art. 83 alin. 1 Cod Penal amâ-
nă aplicarea pedepsei închisorii pe un 
termen de supraveghere de 2 ani de 
la data rămânerii definitive a prezentei 
hotărâri”, a decis Judecătoria Novaci, 
la finele lunii septembrie.

Practic, pedeapsa se va activa doar 
în cazul în care bărbatul va mai co-
mite vreo infracţiune, altfel el rămâne 
cu cazierul „curat“. Pentru asta, băr-
batul va trebui să respecte însă mai 

multe măsuri de supraveghere. 
Sentința magistraților din Novaci 

nu este definitivă. 
I.I.

„Vreau primul meu job”. Proiect pe bani 
europeni pentru tinerii fără loc de muncă

Tinerii din regiunea S-V Oltenia pot beneficia de 
consiliere educațională și profesională sau de un 
curs de formare gratuit, sau chiar se pot dezvolta 
profesional, demarând o activitate pe cont propriu, 
înscriindu-se în proiectul „Vreau primul meu job”, 
derulat de Fundația World Vision România, în par-
teneriat cu o firmă din Rm.Vâlcea. 

Proiectul a luat startul în vara acestui an și se 
va încheia în decembrie 2023.

„Obiectivul este creșterea ocupării și a nivelului 
de competențe pentru 285 de tineri NEETs, care nu 
dețin un loc de muncă și nu participă la programe 
de educație sau formare, cu vârste între 16 și 29 de 
ani, domiciliați in Regiunea Sud-Vest Oltenia (Dolj, 
Olt, Vâlcea, Gorj, Mehedinți), inclusiv tineri cu risc de 
excluziune socială și din comunități marginalizate, 
în vederea unei integrări sustenabile și de calitate pe 
piața muncii”, anunță inițiatorii proiectului.

Serviciile prevăzute în cadrul programului sunt: 
servicii de informare și consiliere profesională și 
mediere pentru 285 tineri NEETs; calificare rele-
vantă pe piața muncii pentru 208 tineri NEETs prin 
cursuri de calificare în diverse ocupații și acordarea 
unor subvenții de participare între 900-1.800 lei; 
încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor 
NEETs prin formare, consultanță și finanțare pen-
tru sprijinirea înființării a 10 firme prin acordarea 
de subvenții de maxim 25.000 euro.

„Principalii indicatori previzionați ai proiectului 

sunt: 250 de persoane care 
participă la intervenția spri-
jinită de YEI până la finali-
zarea sa; 143 de persoane 
care urmează un program 
de educație/formare, sunt 
în curs de a obține o califica-
re sau au un loc de muncă, 
inclusiv ca independenți; 
29 participanți șomeri de 
lungă durată care urmea-
ză o formă de educație sau 
formare, obțin o calificare 
sau au un loc de muncă, 
inclusiv ca activitate in-
dependentă; 48 persoane 
care urmează programe de 
educație continuă sau de 
formare în vederea obținerii 
unei calificări, de ucenicie 

sau de stagiu; 10 persoane care încep o activitate 
independentă – subvenții pentru înființarea unei 
afaceri”, mai spun organizatorii.

Pentru înscrierea în grupul țintă, persoanele inte-
resate pot completa chestionarul de preselecție dis-
ponibil prin accesarea link-ului https://ec.europa.
eu/eusurvey/runner/VPJ_recrutareGT și trebuie 
să îndeplinească următoarele criterii de eligibilita-
te: vârstă cuprinsă între 16-29 de ani; beneficiarul 
nu este înscris la școală sau facultate; beneficia-
rul nu are un loc de muncă cu contract de muncă; 
beneficiarul are domiciliul/reședința într-unul din 
județele: Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Mehedinți; persoa-
na nu a mai beneficiat de servicii similare în proiec-
te finanțate cu fonduri europene sau alte finanțări 
publice nerambursabile.

Valoarea totală a proiectului este 4.939.875,18 
lei, din care 4.912.881,42 lei sunt fonduri neram-
bursabile.

I.I.
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Pesticidele - sunt substanțe chimice de natură 
pur minerală, vezi sulfatul de cupru, sulful muia-
bil sau coloidal, polibarul ș.a, sau de natură or-
ganică, ecologice - obținute din plante sau insecte 
prin metode de macerare, incinerare, dar cele mai 
multe sunt produse industriale, de sinteză, utili-
zate de către fermieri în protecția plantelor contra 
agresorilor naturali ai plantelor de cultură. Dorința 
oamenilor de a obține produse agricole de natură 
vegetală cât mai multe, mai sofisticate, a transfor-
mat agricultura întrun război permanent cu mediul 
înconjurător, care sigur nu va fi câștigat de om ci 
chiar și într-un timp foarte îndepărtat, să sperăm 
nu prea îndepărtat, el va fi câștigat de natură. Dacă 
ar fi altfel ar fi un dezastru căci omul, animalul si-
tuat în vârful lanțului trofic, în lăcomia sa, nu are 
suficient discernământ ca să fie mai ponderat. Do-
vadă afirmațiilor mele stau nenumăratele dezastre 
ecologice de pe tot globul, și din păcate țara noastră 
nu face excepție. A se vedea mai ales inundațiile 
catastrofale din ultimul timp, alunecările mari de 
teren, deșertificarea tot mai activă din sudul țării 
și alte fenomene naturale provocate de nesăbuința 
negustorilor voraci, mai ales de materii organice 
naturale, dar nu de puține ori și a proprietarilor de 
terenuri care continuă să creadă că pământul are 
nevoie de proprietari, stăpâni, când de fapt el este 
stăpânul nostru, al tuturor. 

Nu-i mai puțin adevărat că nici guvernanții nu 
sunt mai presus, căci în loc să intensifice măsuri-
le și mijloacele de stopare a abuzurilor de orice fel 
asupra naturii, ei le reduc și lasă la latitudinea fie-
cărei persoane care lucrează un petic cât de mic de 
teren, modul de exploatare a acestuia. Cică aceasta 
este democrație!?!?!? În goana lor după producții 
cât mai mari aceștia calcă în picioare orice regulă 
și restricție tehnologică și, din indolență dar și din 
neinformare corectă, acționează haotic, de cele mai 
multe ori în contratimp, ceea ce se vede mai târziu, 
uneori chiar prea târziu și, fie devine prea costisi-
tor, fie lipsit de mijloace și metode de remediere. 
Așa că „mama natură” n-are decât de suferit de 
pe urma nesăbuinței fiilor ei. Cu un efectiv tot mai 
redus de specialiști în agricultură, nici măcar un 
inginer agronom la fiecare comună, cu o expertiză 
din ce în ce tot mai slabă a noilor veniți, căci ei 
n-au cum să dobândească această expertiză, știut 
fiind că școala, de orice grad ar fi ea, te învață cum 
să înveți și unde să cauți informația necesară, nu-
ți inoculează deprinderile practice strict necesare 
acestei profesii, și apoi unde să se perfecționeze ei 
cînd toate așazisele poligoane de perfecționare au 
dispărut iar „managerii” exploatațiilor agricole în 
care aceștia s-ar putea perfecționa nu manifestă ni-
ciun interes pentru aceasta, ba dimpotrivă, vor și ei 
specialiști gata formați, cât mai performanți. Se știe 
însă că ... „ex nihilo – nihil”. E și mai dureros fap-
tul când ministerul de resort nu este condus de un 
inginer agronom, iar cel de la învățământ vorbește 

Păstrarea și folosirea corectă Păstrarea și folosirea corectă 
a pesticidelora pesticidelor

agramat. Să fim oare condamnați la suferință 
veșnică? Eu sper să nu fie așa, și de aceea vă re-
comand să tratați cu maximă atenție lupta cu na-
tura, căci în această luptă, mai abitir decât în ori-
care alta, trebuie respectate cu strictețe anumite 
reguli și legi, astfel ca să fie cât mai puține victime 
și ambele părți să aibă de câștigat. Păstrarea pesti-
cidelor, mă refer la cele industriale căci preparatele 
ecologice făcute în fermă practic se aplică de îndată 
ce au fost făcute, nu se stochează. Așadar, pentru 
a avea siguranță, acestea se procură din timp și 
se stochează în încăpere proprie, întunecoasă, feri-
tă de îngheț sau supraîncălzire. În acest sens cele 
mai indicate sunt beciurile, pivnițele. Cum însă 
de regulă fermele noastre sunt mici și nu necesită 
cantități mari de pesticide recomand ca în aseme-
nea încăperi să fie un dulap cu încuietoare care să 
aibă trei compartimente etichetate, pentru fungici-
de, erbicide, insecticide, în care produsele să fie 
stocate în ambalajele proprii și bine închise pentru 
a evita orice accident prin contaminare.

Depozitele pentru pesticide trebuie să nu 
permită accesul copiilor, bolnavilor și, în 
general, niciunei persoane căreia ... „nu-i 

fierbe oala acolo”.

Deci nu păstrați amestecate fungicidele cu erbi-
cidele, insecticidele, și nici cu alte produse, indife-
rent de natura sau destinația acestora. Înainte de 
folosire pesticidele lichide se scot la încălzit și se 
agită mereu pentru reuniformizarea concentrației; 
măsură care se impune a fi aplicată chiar și produ-
selor proaspăt cumpărate din magazinele de speci-
alitate.

Uneltele folosite la prepararea și adminis-
trarea pesticidelor, aparate de stropit, cântare, 

recipienți pentru prepararea soluțiilor etc, se 
păstrează și ele bine spălate și nu în amestec 
cu altele.

Sper că aceste reguli nu sunt greu de respectat 
și că vă asigură confortul psihic necesar chiar și 
pentru un hobby.

Când ura nu e reciprocă, suntem tentați să 
credem că unul din cei doi este capabil 

de iubire.          Ion VELICAN

Ambalajele pesticidelor de orice fel se dis-
trug dacă furnizorul nu le acceptă la restitui-
re. Ele pot fi reale pericole de otrăvire dacă se reuti-
lizează în alte scopuri decât cele pentru care au fost 
destinate. La aplicarea tratamentelor trebuie res-
pectate întocmai dozele și concentrațiile recoman-
date de producător pe eticheta de pe ambalaj. Doar 
în situația unor tratamente puternice contra 
bolilor sau dăunătorilor scăpați de sub control 
se acceptă ca primul tratament să se facă cu o 
doză sau concentrație duble, așanumitele doze 
de atac, dar se revine la cele normale în trata-
mentele următoare. Nu aplicați consecutiv două 
sau mai multe tratamente cu același produs, ci 
folosiți produse cu cubstanță activă felurită spre a 
evita inducerea obișnuinței sau a rezistenței agen-
tului patogen. Excepție de la această regulă face 
sulfatul de cupru ca zeamă bordeleză a cărui 
concentrație poate fi de maximum 1 % și apli-
carea lui poate fi succesivă căci el nu induce 
nici rezistență, nici obișnuință ciupercilor pa-
togene. Sulfatul de cupru, zeama bordeleză nu 
se amestecă cu niciun alt pesticid, nici chiar cu 
erbicede. La tratamentele cu zeamă bordeleză 
se utilizează numai vase de plastic, sticlă sau 
lemn, este interzisă folosirea vaselor din fier, 
fie ele și emailate. La tratamentele contra boli-
lor sau dăunătorilor se recomandă adăugarea în 
soluție a unei cantități de 2 % aracet de lipit sau 
a unei linguri de zahăr pentru fiecare doi litri 
de soluție de stropit pentru a asigura aderența 
stropilor de soluție pe frunzele plantelor tratate și a 
garanta astfel efectul curativ al tratamentului. 

Nu faceți tratamente fitosanitare pe vânt, 
timp ploios sau la temperaturi mai mici de 
100C sau mai mari de 250 C, sau când este imi-
nentă ploaia într-un timp mai scurt de două 
ore după aplicare.

Presiunea de lucru a soluției de stropit trebu-
ie să fie cât mai mare la tratamentele contra bolilor 
și dăunătorilor pentru a se forma picături cât mai 
mici care să fie transportate de jet și în interioarul 
coroanelor, tufelor, și mai mică la aplicarea erbici-
delor pentru a obține picături mari, grele care să 
nu poată fi purtate de curenții de aer pe alte plante 
căci pot crea incidente neplăcute. 

La aplicarea erbicidelor nu se impune 
folosirea aditivilor.

 Aplicarea simultană a două sau mai multe pes-
ticide impune dizolvarea separată a acestora, mai 
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întâi în cantități mici de apă și apoi amestecarea 
în soluția de aplicat. Este bine ca soluțiile pen-
tru tratamente fitosanitare de orice fel să se 
pregătească anticipat și să fie puse direct în 
aparatele de stropit.
Nu este bine ca aceste soluții să fie pregătite 

direct în aparatele de stropit, căci nu se poate 
asigura astfel uniformitatea concentrației 

acestor soluții.
Înainte de aplicarea tratamentelor fitosanitare 

se anunță apicultorii de acest lucru, de regulă prin 
intermediul primăriilor. 

În acest sens se poate depune la secretariatul 
primăriilor o înștiințare scrisă în care se precizează 
locul, cultura tratată, produsele folosite și timpul 
când va fi aplicat tratamentul. 

Protejați albinele căci ele asigură existența 
speciei umane pe pământ.

Nu lăsați produse, soluții sau ambalaje de pes-
ticide pe teren căci pot fi surse de otrăvire pentru 
fauna spontană sau animalele domestice și implicit 
și a noastră. Folosiți echipamentul de protecție 
adecvat și în timpul manevrării soluțiilor de 
pesticide stați permanent cu spatele în vânt 
pentru a evita contaminarea cu acestea. La 
aplicarea tratamentelor fitosanitare nu trebuie să 
participe minori, femei gravide sau care alăptează, 
bolnavi sau persoane în stare de ebrietate. Locul 
de preparare și alimentare a soluțiilor pestici-
de nu trebuie să fie în apropierea surselor de 
apă de orice fel, a furajeriilor sau a locurilor 
de joacă pentru copii. În aceste locuri nu se bea, 
nu se mănâncă, nu se fumează. În caz de acci-
dent cu pesticide se iese din zona respectivă, 
se spală bine cu apă iar la nevoie se anunță 
medicul. Laptele nu este antidot; în acest scop 
în primă instanță se provoacă vărsături și se 
folosește apă călduță și puțin sărată pentru a 
le provoca. 

Respectați cu strictețe timpul de repaus specific 
fiecărui produs folosit, este menționat pe ambalaje, 
care presupune durata până la folosirea produsu-
lui agricol tratat în alimentația oamenilor sau în  
hrana animalelor.

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

consultați cartea mea  
  

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

Telefon: - 0765 622 623 – luni - vineri 
între orele 08.30 – 16.00, 

     sau - 0764 471 206  -  permanent  
 
Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 

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

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

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI

Direcția Regională de Drumuri și Poduri a 
venit marți seara cu o serie de precizări 
legate de modul în care s-au amplasat 

plasele de protecție pe Defileul Jiului, acolo unde, 
duminică, un șofer de 56 de ani a murit după ce 
mașina sa a fost lovită în plin de o bucată de stân-
că desprinsă de pe versanți. 

Bolovanul de dimensiuni destul de mari, peste 
o jumătate de metru lungime, a trecut prin parbriz 
și l-a nimerit în plin pe cel aflat la volan. DRDP 
Craiova spune că recepția la terminarea lucrărilor 
s-a făcut în anul 2019, iarrecepția finală a avut loc 
în luna decembrie 2021. 

„Sistemul de plase de protecție a fost stabilit în 
cadrul proiectului pe baza auditului de siguranță a  
circulației. În zona producerii evenimentului de du-
minica, 2.10.2022, sunt montate plase de protecție 
a  versantului care sunt în perfectă stare, între km 
116+913 și 116+932 dar și bariere elastice între 
km 116+970 și 117+030, acestea fiind siteme de 
protecție stabilite prin proiect și executate pe teren. 
În această zonă datorită specificului dispozitive-
lor de protecție este exclusă execuția rănguirii de 
versanți. 

Această metodă este utilizată numai acolo unde 
nu sunt montate dispozitive de protecție. Lucra-
rea executată recent nu permite desprinderea de 
pe versant a unor stânci de mari dimensiuni aco-
lo unde sunt montate plase. Operațiunile de răn-
guire au fost executate înainte de montarea siste-
melor de protecție. Privitor la lucrările de rănguire 
versanți D.R.D.P. Craiova a avut Acord Cadru de 
Lucrari de rănguire versanți 2019 – 2021 pentru 
S.D.N. Rm. Valcea pentru DN 7 si DN 7A.Începand 
cu anul 2022 s-a demarat procedura pentru înche-
ierea unui nou Acord cadru pentru lucrari de răn-
guire versanți pentru S.D.N. Rm. Vâlcea, S.D.N. Tg. 
Jiu si S.D.N. Orșova după cum urmează:-În data 
de 08.04.2022, prin adresa nr.10062, au fost so-
licitate catre S.D.N. Rm. Vâlcea, S.D.N. Tg. Jiu si 
S.D.N. Orșova necesarul de rănguire versanți.S-a 
primit raspuns prin:Adresa S.D.N. Tg. Jiu, nr. 
2247/19.04.2022, înregistrată la D.R.D.P. Craio-
va cu nr. 11082/19.04.2022;Adresa S.D.N. Rm. 
Vâlcea, nr 15/2302/12.04.2022, înregistrată la 
D.R.D.P. Craiova cu nr. 10290/12.04.2022;Adresa 
S.D.N. Orșova, nr 1779/13.04.2022, înregistrată la 
D.R.D.P. Craiova cu nr. 10583/13.04.2022;Pentru 

Reacția DRDP Craiova după moartea 
unui șofer în Defi leul Jiului!

stabilirea prețului estimativ al achiziției s-au solici-
tat oferte de la diverse firme cu activități în domeniu. 
Primul sondaj de piață s-a facut în 27.04.2022, iar 
cel de al doilea în data de 29.06.2022, fiind cel care 
a stat la baza stabilirii prețului estimat al proceduri,  
la o valoare de aproximativ 24.000.000 lei cu TVA.
Au fost solicitate oferte de preț de la 7 firme, la care 
au raspuns 3 de firme de specialitate și anume:S.C. 
Tassid Holding S.R.L. nr. 19608/07.07.2022;S.C. 
Nera Alpin S.R.L nr. 19785/08.07.2022;S.C. extrem 
Construct S.R.L. nr.19847/11.07.2022.În urma 
analizei prețurilor obținute s-a determinat valoarea 
estimată a lucrărilor și s-a solicitat modificarea va-
lorii în PAAP 2022. 

În data de 04.08.2022, a fost aprobat Caie-
tul de Sarcini nr. 9723/04.08.2022. În prezent 
documentația este in faza de avizare de catre Com-
partimentul Analiza  Prețuri din cadrul D.R.D.P. 
Craiova. Privitor la descarcarea plaselor de 
protecție, ca urmare a solicitarii S.D.N. Tg. Jiu, nr. 
522/31.01.2022, înregistrată la D.R.D.P. Craiova 
cu nr. 2713/31.01.2022, cu privire la “materialele 
care au căzut în plasele de protecție și au deter-
minat instituirea de restricții de circulație ” au fost 
contactate firme de specialitate pentru remedierea 
situației. Singura firmă care a manifestat intere-
sul pentru această operațiune a fost SC Maccaferri 
România, căreia i s-a înaintat în regim de urgență 
comanda de execuție cu nr. 8363/23.03.2022. Re-
medeierea a fost executată în bune conditii, recepția 
fiind făcută în 06.04.2022. 

Precizăm că toate direcțiile regionale au primit 
dispoziție din partea conducerii CNAIR să inspec-
teze periodic zonele montane aflate în administrare 
și ia măsuri în regim de urgență acolo unde se im-
pune. 

Trebuie menționat că Defileul Jiului este parc 
național, arie protejată și toate plasele au fost mon-
tate după ce un proiectant specializat a efectuat 
o analiză  și a identificat zonele cu risc de cădere 
a pietrisului/stâncilor. Mai mult, în special vara, 
pe versanții de pe marginea tuturor drumurilor 
naționale au loc acțiuni de rănguire pentru a dislo-
ca bucățile de piatră care prezintă risc de a cădea 
pe carosabil. 

De asemenea zonele identificate cu risc sunt 
semnalizate corespunzător.Potrivit legii responsabi-
litatea montării de sisteme de protecție revine admi-
nistratorului drumului public, până la o înălțime de 
maximum 30 de metri”, spun drumarii.

 GELU IONESCU
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

MarțiLuniLuniSâmbătă DuminicăJoiJoi Vineri Miercuri
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Starea vremii în Gorj, cu Darius Andrei NoroceaStarea vremii în Gorj, cu Darius Andrei Norocea

Cea de a doua decadă a săptămânii curente va 
sosi la pachet cu extinderea unei mase de aer cald, 
originară din nordul Africii, ce va cuprinde țara 
noastră, implicit teritoriul gorjenesc! 

Astfel, după o perioadă cu temperaturi mai mo-
deste și precipitații răzlețe, cu accent pe zona de 
munte, unde s-au semnalat si ninsori la altitudini 
mari, ziua de azi { Joi, 6 Octombrie 2022} va marca 
o creștere a temperaturilor, acestea urmând să se 
încadreze per ansamblu între: 8°C {la peste 2500 
m ; Vf. Parângu Mare}...22°C { în zonele deluroase 
joase și de podiș, din județ}! 

• Odată cu încălzirea accentuată a vremii din 

Iarna este încă departe, vremea urmând să se încălzească 
accentuat în unele zone din județ

zonele montane, stratul de zăpadă depus va intra 
într-un rapid proces de topire! 

Aspectul vremii va fi frumos pe durata între-
gii zile, precipitațiile fiind absente și în munți de 
această dată, cât si în restul teritoriului! 

Văzduhul se va menține variabil cu înnorări 
temporare, iar vântul va sufla slab în întregimea 
județului! 

Pe parcursul nopții { 6-7 Octombrie 2022}, atmo-
sfera va fi similară, iar minimele termice se vor în-
cadra în general între: -3°C {la peste 2500 m}...9°C 
{ în localitățile sudice}! 

Mai jos sunt remarcate valorile termice maxi-

me estimate pentru ziua de azi, din principalele zone din 
Gorj: 

• Târgu Jiu: 21°C
• Runcu: 21°C
• Padeș: 22°C
• Rovinari: 22°C
• Țicleni: 21°C
• Motru: 21°C
• Turceni: 22°C
• Târgu Logrești: 20°C
• Târgu Cărbunești: 20°C
• Novaci: 19°C
• Bumbești-Jiu: 20°C
• Defileul Jiului: 19°C
• Rânca: 12°C
• Vf. Parângu Mare: 8°C
• Vf. Oslea / Mț. Vâlcani: 10°C
• Vf. Gugu / Mț. Godeanu: 10°C
Analiză, text & editare foto 1,2: 
DARIUS NOROCEA- Severe Weather Alert-Gorj 
Foto 1- sursă: Wx.charts 
Foto 3: Meteologix
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În vederea reducerii deficitului de personal de 
la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a fost 
operaționalizat la Academia de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza“, începând cu acest an universitar, pro-
gramul de master profesional, ca formă de pregăti-
re inițială a ofițerilor de poliție, anunță MAI.

În urma susținerii concursului de admitere, s-a 
constatat că aproximativ 90% sunt agenți de poliție 
încadrați în unități ale MAI. Având în vedere această 
situație, la nivelul structurilor de specialitate a fost rea-
lizată o analiză în scopul identificării soluțiilor de regle-
mentare pentru gestionarea corespunzătoare a raportu-

M.A.I.: Statutul Polițistului trebuie schimbat
rilor de serviciu ale acestora, ținând cont de faptul 
că participarea la programul de master profesio-
nal presupune prezența obligatorie în instituția de 
învățământ pe toată durata lui. În acest sens,  a 
fost elaborat un proiect de Ordonanță de Urgență 
care să modifice Statutul Polițistului, fiind regle-
mentată posibilitatea frecventării acestor cursuri cu 
scoatere de la locul de muncă, cu acordarea drep-
turilor bănești prevăzute de Legea salarizării pen-
tru asemenea situații. La final, absolvenții acestei 
forme de învățământ vor fi încadrați în funcție de 
nevoile instituționale, cu obligația să-și desfășoare 

activitatea pentru o perioadă de 5 ani în cadrul in-
spectoratelor județene de poliție, respectiv Direcției 
Generale de Poliție a Municipiului București, după 
caz, unde au fost repartizați după absolvire. Neres-
pectarea angajamentului încheiat în urma admite-
rii atrage obligația restituirii, proporțional cu peri-
oada rămasă de executat, a cheltuielilor efectuate 
în total pe timpul școlarizării, inclusiv a drepturilor 
financiare acordate pe perioada cursurilor cu scoa-
tere de la locul de muncă, se mai arată în comuni-
catul de presă.

M.C.H.

În mai puțin de trei luni se încheie încă un an de 
proteste ale salariaților CE Oltenia care au ieșit în 
stradă pentru recuperarea grupei de muncă și apoi 
pentru aplicarea legii pentru pensionarea mineri-
lor și energeticienilor care au muncit în condiții 
speciale.

Iată un nou mesaj al vicepreședintelui sindicatului 
Energia Rovinari, Manu Tomescu, lider al Pieței, 
pentru că astăzi, în Piața Prefecturii e un nou pro-

test: ,,Joi, 6 octombrie 2022, între orele 16:00 și 18:00, 
protestăm din nou în fața Prefecturii Județului Gorj, cerân-
du-le guvernanților să respecte Constituția României și să 
aplice în totalitate prevederile legii nr.197/2021.

Manu Tomescu, o nouă chemare în 
stradă pentru salariații CEO

Parlamentul și Președintele României au votat, au 
adoptat, au promulgat și au publicat o lege în Monito-
rul Oficial, lege care recunoaște condițiile de muncă 
în care salariații din carierele miniere de suprafață și 
din termocentrale, și-au desfășurat activitățile, însă 
Guvernul României prin funcționarii de la Ministerul 
Muncii și Casa Națională de Pensii Publice refuză să 
o pună în aplicare!

În ceea ce ne privește pe noi, pe salariații din 
C.E.Oltenia, este evident că prin blocarea legii nr.197 
practic ni se interzice pensionarea în conformitate 
cu prevederile acestei legi, asta însemnând că vom 
muncii în continuare cu personal îmbătrânit iar pen-
siile vor fi mult mai mici față de cum am merita!

Ni se va interzice întinerirea forței de muncă, ceea 
ce înseamnă că tinerii care vor dori să se angajeze în 

companie vor fi descurajați intenționat prin decizia 
angajatorului de a aduce doar SEZONIERI în aceas-
tă activitate!

Și nu în ultimul rând, prin ABUZUL Guvernului Ro-
mâniei de a nu aplica prevederile legii nr.197/2021, 
PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE/ÎNCHIDERE, 
va lăsa în urma lui șomeri cărora activitatea de pe 
cartea de muncă între anii 2001 și 2021, va fi con-
siderată activitate lucrată în condiții NORMALE de 
muncă, adică ca și cum aceștia ar fi lucrat în librării, 
cofetării, frizerii, etc!

Așa că vă așteptăm să veniți alături de noi și 
să ne susțineți în această luptă dusă cu SISTEMUL, 
luptă dusă pentru drepturile noastre, ale tuturor 
salariaților din C.E.Oltenia!”, declară acesta.

M.C.H.



culturăculturăJoi, 6 Octombrie 2022Joi, 6 Octombrie 2022
»»

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

10 10 
Educaţia…şi Lecţia de viaţă! Educaţia…şi Lecţia de viaţă! 

Ligia Deca - un fel de…Monica Anisie cu altă misie?

Educația dezvoltă cunoașterea, imaginația, libertatea de a fi  
și de a gândi, invită la conștientizarea dezvoltării individuale 
și colective, la spiritualitate și moralitate!
După ce a trecut şi Ziua Mondială a Edu-

caţiei şi după ce s-a aşezat în fotoliul cu-
venit şi …cu venit mare, noul ministru de 

specialitate ne îndeamnă să pornim de la faptul că  
educatia a fost şi va fi totdeauna o temă care ge-
nerează discuții tot mai aprinse între oameni, ceea 
ce reprezintă un lucru deosebit pentru toate per-
soanele, deoarece educația dezvoltă cunoașterea, 
imaginația, oferă libertatea de a fi și de a gândi, 
invită la conștientizarea importanței dezvoltării in-
dividuale și colective prin cunoaștere, spiritualita-
te și moralitate. Cu aceeași măsură trebuie privită 
autoeducația și formarea de opinii, ceea ce oferă 
premisele continuității procesului de educație de-a 
lungul întregii vieți a individului, pentru că invită la 
căutarea continuă a unui context de viață valoros 
din punct de vedere cultural/spiritual şi axiologic. 
În contextul vieţii sociale, educația creează instru-
mentele morale necesare constituirii şi autodesă-
vârşirii unei personalități armonioase, prin puterea 
de a alege contextul vieții sau de a-l făuri în spiri-
tul unor principii culturale, etice şi mereu pliate pe 
ideea de creativitate. Într-un asemenea demers şi 
stil de abordare, trebuie analizat şi explicat rolul 
factorului de conducere în cadrul sistemului edu-

caţional, pentru că începând chiar de la ministrul 
de specialitate, de la colectivul de specialişti din 
minister, până la cea mai năpăstuită şcoală din 
ţara noastră, ca să nu mai vorbim despre mediul 
universitar, întotdeauna, cadrul didactic, profeso-
rul învăţătorul, educatorul cu vocaţie reprezintă 
un îndrumător în spiritul unor principii valoroase, 
pe care și le stabilește încă de la începutul cari-
erei și cărora le devine statornic și în situații de-
favorabile procesului de educație a elevului sau a 
studentului. Educatorul de profesie trebuie să fie 
adeptul şi îndrumătorul dezvoltării inteligențelor 
multiple, raționale și afective, pentru a înțelege ro-
lul și responsabilitatea sa asupra individului și a 
colectivității, deoarece printr-o muncă susţinută şi 
plină de dăruire, caută să descopere noi perspecti-
ve de dezvoltare personală, noi tehnici, prin idei şi 
oameni. 

,,Ați fost parte la proiectul România Educată, 

ați participat la dezbaterile publice la pachetul 

legilor Educației”! 

Ca să ne gândim, în primul rând şi cu mare 
atenţie, la oamenii care conduc Ministerul Educa-

ţiei, să pornim chiar de la noul ministru al Educa-
ţiei din România, d-na Ligia Deca, fosta șefă a Ligii 
Studenților Români din Străinătate și fostă consi-
lier pe probleme de educație a președintelui Klaus 
Iohannis, cel care a lansat din fotoliul prezidenţial 
Programul «România Educată», că din scaunul de 
la clasă n-o putea face din motive de confort, iar, 
de la înălţimea funcţiei, şeful statului a precizat 
că proiectul legilor educației trebuie să ajungă cât 
mai rapid în Guvern și apoi la Parlament, pentru 
adoptare urgentă, răspunzând numai cu un zâm-
bet cu accent de grimasă la momentul mai puțin 
obișnuit de la Palatul Cotroceni, când noul minis-
tru al Educației, Ligia Deca, a făcut o plecăciune în 
fața președintelui Klaus Iohannis, în momentul în 
care i-au fost înmânate documentele semnate după 
depunerea jurământului. Destul de ciudat, nu-i 
aşa? Că doar şi politeţea contează, chiar dacă nu 
se arată la fel de mult ca în politică! Şi, chiar după 
ce PNL votase cu entuziasm pentru nominalizarea 
sa, Ligia Deca declarase că «misiunea sa este de a 
pune în operă viziunea România Educată, spunând 
pe un ton tranşant, că va operaţionaliza România 
Educată în literă şi în spirit, în conformitate cu de-
claraţiile preşedintelui Klaus Iohannis» (sic??). Şi 

tot despre România Educată a vor-
bit și președintele Iohannis, după 
ce Ligia Deca a depus jurământul la 
Cotroceni, susținând că are credința 
că proiectul „va merge mai departe 
cu noi energii” (sic??!!). Astfel, pro-
fesorul prezidenţial a spus că: „Ne 
dăm seama cu toții că, dacă vor-
bim despre educație, suntem într-
un moment foarte important. Sunt 
încredințat că România Educată va 
merge mai departe cu noi energii și 
cu noi susțineri, atât din spațiul po-
litic, ci și public. Este realmente un 
proiect de țară de care România are 
foarte multă nevoie. O națiune fără 
un sistem de învățământ performant 
are mai puține șanse. Pachetul de 
legi, va trebui să ajungă cât se poate 
de repede în Guvern”, a spus Klaus 
Iohannis, ca la discursurile electo-
rale, iar, premierul Nicolae Ciucă, a 
continuat: ,,Ați fost par-
te la proiectul România 
Educată, ați participat la 
dezbaterile publice la pa-
chetul legilor Educației 

și sunt convins că împreună cu echipa 
dumneavoastră de la minister, veți face 
(ceea n.n.) ce este necesar, astfel încât 
până la finele lunii octombrie să avem 
pachetul de legi aprobat la Guvern şi 
în luna noiembrie să fie înaintat spre 
dezbatere şi adoptare la Parlament”, a 
declarat premierul, chiar la începutul 
ședinței de Guvern. Aşadar, Ligia Deca 
- un fel de…Monica Anisie cu altă misie, 
a fost propunerea PNL pentru postul de 
ministru al Educaţiei, funcție lăsată va-
cantă după demisia lui Sorin Cîmpeanu, 
acuzat de plagiat. Să fie destul de clar, 
dacă Monica Anisie era cadru didactic 
şi venea de la clasă, în schimb, Ligia 
Deca a fost anterior un tânăr consilier 
prezidențial la Departamentul Educație 
și Cercetare și coordonatoarea proiec-
tului «România Educată» și a legilor 
educației, de aceea, a fost susținută de 
către președintele Klaus Iohannis pen-
tru preluarea postului. Ca un amănunt, 
poate nu lipsit de importanţă, să mai 
spunem că Ligia Deca a încasat în 2021, 

în calitate de consilier prezidențial, o indemnizație 
de 153.597 de lei – 12.800 de lei pe lună, și 7.550 
de lei în calitate de cadru didactic asociat la SNSPA. 
Ligia Deca a mai transmis că unul dintre obiectivele 
sale esențiale în timpul mandatului este asigurarea 
caracterului predictibil al măsurilor educaționale, 
astfel încât elevii, profesorii și părinții să știe din 
timp cum se desfășoară procesul de învățământ, 
fiindcă, aşa cum a spus: „Promit să acționez cu 
transparență, integritate și curaj!”, a reiterat noul 
ministru al Educației, dovedindu-se recunoscătoa-
re şi partidului său (că vorba cântecului «Mulţumim 
din inimă Partidului», iar ca urmare: ,,Mulțumesc 
membrilor PNL, deci, partidului care și-a asumat 
încă de la început proiectul «România Educată», 
iar, încrederea primită este o misiune în acest sens. 
Vreau să duc la bun sfârșit ceea ce colegii mei au 
început! Vom «operaționa» (vai, vai!! n.n.) «Româ-
nia Educată» în literă și în spirit. Avem nevoie de o 
viziune profundă”, a declarat Ligia Deca, în ultimii 
șapte ani de zile, consilier prezidențial, care alături 
de soțul său Mihai Cezar Hâj, au legături atât cu 
președintele Klaus Iohannis, cât și cu fostul premi-
er Viorica Dăncilă (!!??). Ca să fie şi mai clar, Cezar 
Hâj, soțul noului ministru al Educației este doctor 
în științe politice la SNSPA și, din anul 2010 este 
expert în politici publice la UEFISCIDI – o agenție 
ce realizează studii care fundamentează procesul 
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de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de 
stat pentru universități, cât și coordonatoarea, din 
punct de vedere administrativ, a unor programe 
și subprograme din Planul Național de Cercetare, 
Dezvoltare, Inovare. Păi, Nene Iancule, care, va să 
zică, după buget…Coane Fănică! 

,,Mă gândesc la copiii din mediile dezavantajate, 

la cei în prag de abandon școlar sau la 

stereotipurile și prejudecățile care se interpun, 

de multe ori, între unii tineri și visurile lor”

În finalul articolului de astăzi, merită să ne 
oprim şi asupra mesajului noului ministru, adresat 
cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, în care a de-
clarat: „Ziua Mondială a Educației este un prilej de 
bucurie și de recunoștință față de toți cei care au 
dăruit și s-au dăruit necondiționat pentru formarea 
noastră. Este o zi simbolică pentru recunoașterea 
rolului pe care dascălii îl au în societate. Nu întâm-
plător, în limba engleză, denumirea acestei sărbă-
tori aduce în prim-plan profesorii: «World Teachers’ 
Day», iar, puterea simbolică a zilei este în deplină 
consonanță cu acțiunile pe plan internațional la 
care România a avut ocazia să ia parte în ultima 
perioadă. Eforturile din ultimele şase luni, în care 
România a coprezidat «Action Track 3» în cadrul 
Summitului pentru Transformarea Educației pe 
tema «Teachers, teaching and the teaching profes-
sion», au dat roade, mărturie stând faptul că  Secre-
tarul General Adjunct al ONU, Amina Mohammed, 
a anunțat constituirea Comisiei Internaționale pen-
tru Cariera Didactică” a subliniat doamna ministru, 
fiind recunoscătoare profesorilor care ne-au ajutat 
,,să devenim noi, cei de azi, de aceea, le datorăm 
prețuire și respect, încredere și sprijin. Totodată, de 
Ziua Educației, nu-i putem uita pe cei dintâi edu-
catori ai copiilor - părinții și pe toți cei care com-
pensează, prin eforturile lor, ceea ce sistemul nu 
reușește să facă așa cum ne-am dori. Mă gândesc 
la copiii din mediile dezavantajate, la cei în prag de 
abandon școlar sau la stereotipurile și prejudecățile 
care se interpun, de multe ori, între unii tineri și 
visurile lor”, a transmis Ligia Deca, amintind mai 
mult în trecere despre marile neajunsuri şi praguri 
ale sistemului de învăţământ din România, apre-
ciind că «Educația din România trebuie să închidă 
câteva decalaje majore» (!!), dar, unde să le-nchidă, 
stimată domniţă, dacă guvernanţii ignoră aceste 
decalaje şi închid numai…ochii? Aşadar, într-un 
moment de sinceritate în care dovedeşte că păcatul 
nu este o metaforă de circumsatnţă, d-na ministru 
spune că îi este destul de clar că educația din Ro-
mânia trebuie să închidă câteva decalaje majore, 
pentru a permite o apropiere de media europeană, 
iar, unul dintre cele mai importante este cauzat 
de numărul mare de copii și tineri care părăsesc 
școala înainte de finalizarea educației obligatorii. 
Da, aşa este «domniţă dragă», şi mă bucur dacă la 
tinereţea matale înţelegi că problema abandonului 
lovește disproporționat elevii din medii defavoriza-
te, din mediul rural, din comunitățile sărace sau 
periferice, iar, copiii de origine romă sunt afectați 
în mod deosebit, fiind adesea la «intersecția» (ei, 
Doamne, chiar «intersecţie» în loc de interferenţă!!) 
mai multor dezavantaje! Intersecţia e numai la ni-
velul străzilor şi al drumurilor de ţară, domnişoară 
dragă, cu toate că ne spui că: ,,Vreau ca trecerea 
de la principiul egalității la cel al echității să fie ga-
rantată tuturor, indiferent de mediul de reședință, 
de mediul socio-economic, de nevoile educaționale 
speciale sau de orice alt criteriu. La mulți ani tu-
turor, cu șanse egale și cu visuri mari!”, a spus 
în cele din urmă, în mesajul său, noul ministru 
al Educației. Umplând cu mare generozitate «tol-
ba» de promisiuni, Ligia Deca - un fel de…Monica 
Anisie cu altă misie, promite că va fi un partener 
implicat ca fiecare copil să aibă acces la o educație 
de calitate, iar, ca o certitudine a împlinirii acestui 
deziderat, Ligia Deca, noul ministru al Educației, 
i-a mulţumit cu plecăciune «Tătucului», când i-a 
spus: ,,Îi mulțumesc domnului Președinte Klaus 
Iohannis pentru încrederea acordată! La momentul 
la care m-am alăturat echipei de la Administrația 
Prezidențială, eram cel mai tânăr consilier al Pre-
şedintelui. Probabil, nu o alegere simplă, însă, am 
primit multă încredere şi apreciere, autonomie şi 
responsabilitate. Iar provocarea de a demara o re-
formă în educație incluzivă şi fără agendă prestabi-
lită, bazată pe studii şi pe acord social, a constituit 
o onoare”, a încheiat cu aplecată reverenţă doamna 
ministru Ligia Deca! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Se toarnă covor asfal-
tic pe strada Liviu Re-
breanu, din cartierul 

Plopilor. “Societatea Edilitara 
folosește geogrila, o plasă specia-
lă aflată între cele două straturi 
de asfalt, metodă folosită, de al-
tfel, în întreg cartierul. Aceas-
ta asigură întreținerea eficientă 
și prelungește durata de viață a 
structurii rutiere, aplicându-se 
pentru ranforsarea și întreținerea 
suprafețelor asfaltice. 

Suntem conștienți că moder-
nizarea întregului cartier este un 
proces de durată care produce 
inconveniente pentru locuitorii 
zonei, dar asigurăm cetățenii că 
rezultatul va fi deosebit. 

Folosim cele mai bune materi-
ale și echipamente moderne pen-
tru o investiție de calitate, care 
să reziste în timp, să fie ușor de 
întreținut și să nu mai creeze pro-
bleme”, a transmis Marcel Roma-
nescu.

A.S.
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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, 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, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon 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

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)

 Gicu, din comuna 
Runcu, județ Gorj, 76 ani, vă-
duv, maistru, pensionar din 
minerit, fără vicii, doresc o 
doamnă, de vârstă apropiată, 
fără vicii sau obligații, să locu-
iască la mine acasă fiind sin-
gur din 2012. Pot fi contactat 
la nr. de telefon 0768861199.
Casa o am supravegheată cu 
camere video.

MatrimonialeMatrimoniale

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.

Angajăm 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

ANUNŢ PUBLIC

Titular OBŞTEA DE MOŞNENI SCHELA, cu sediul în 
Corn. Schela, Sat. Schela, Nr. 4, Jud. Gorj, anunţă elabora-
rea primei versiuni a planului: AMENAJAMENTUL FONDU-
LUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND OB-
ŞTII DE MOŞNENI SCHELA, denumit AMENAJAMENTUL 
FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTI-
NAND OBŞTII DE MOŞNENI SCHELA si declanşarea etapei 
de încadrare 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 in scris la se-
diul APM Gorj în termen de 15 zile calendaristice de la 
data prezentului anunţ.

 S.C. R.M.O. FRATU-
TU S.R.L., CUI RO39793556, 
J18/710/2018 cu sediul so-
cial în com. Borăscu, sat Bo-
răscu, str. Unirii, nr. 94, județ 
Gorj declară pierdute:

- Certificat de înregistrare 
seria B, nr. 4429933;

- Certificat constatator se-
diul social în com. Borăscu, 
sat Borăscu, str. Unirii, nr. 
94, județ Gorj;

- Certificat constatator 
punct de lucru în comu-
na Drăguțești, sat Tîlvești, 
str. Județeană, nr. 33, județ 
Gorj;

- Certificat constatator 
punct de lucru în comu-
na Bengești-Ciocadia, sat 
Bengești, str. Principală, nr. 
153, județ Gorj;

- Certificat constatator 
punct de lucru în comuna 
Broșteni, sat Broșteni, nr. 97, 
județ Gorj;

- Certificat constatator 
punct de lucru în comuna 
Polovragi, sat Polovragi, str. 
Drumul lui Burebista, nr. 21, 
județ Gorj.

PierderiPierderi

 Bărbat de 44 ani, do-
resc o relație serioasă, pentru 
căsătorie. 0764463450.
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Decizia lui I.L.Caragiale de a pleca din țară, într-un ,,exil voluntar”Decizia lui I.L.Caragiale de a pleca din țară, într-un ,,exil voluntar”

Moto:
“Norocul e prea puțin și lumea e prea 

multă.”
“Celebru este unul care începe să tră-

iască după ce a murit.”
I.L.Caragiale

   

Pe parcursul vieții sale, 
I.L.Caragiale, creatorul unor ca-
podopere dramatice inegalabi-

le, a avut parte de neliniște, de mâhniri 
și dezamăgiri ca urmare a disprețului 
politicienilor vremii față de literele 
naționale, a tratării cu nepăsare în țară, 
a adversității instituțiilor culturale și a 
presei. A fost un spirit ales strivit de ne-
ghiobi și de răi. Nopțile pierdute pentru 
crearea valoroasei opere, truda asupra 
foii de hârtie departe de a-i asigura cele 
necesare unui trai decent.

Opera dramatică adunată în volu-
mele ,,Teatru” și ,,Năpasta” a fost res-
pinsă de la premiere de către Academia 
Română, 1891, deoarece era considera-
tă ca imorală și defăimătoare a națiunii. 
I se imputa faptul că toate personajele 
din operele sale sunt maloneste. 

Academia Română nu le-a acordat 
niciun premiu marilor clasici: Emi-
nescu, Caragiale, Ion Creangă. În 1919, 
doctorul  N. Leon, profesor la Universi-
tatea din Iași, un cunoscut al dramatur-
gului, fiind ales membru corespondent 
al Academiei, a răspuns adresei oficiale 
că refuză demnitatea ca un gest de pie-
tate față de memoria celor trei mari cla-
sici: Eminescu, Creangă, Caragiale.

Neputând face față greutăților fami-
liale, Caragiale mereu se împrumuta la 
prieteni.

Marii scriitori se înstrăinaseră de 
societatea “ Junimea”, care, oarecum 
părăsea literatura, funtașii acesteia de-
venind factori politici influenți.

Decis să încerce o întreprindere  mai 
rentabilă decât literatura, ,,de pe urma 
căreia se putea ușor flămânzi decât 
trăi”, stimulat, probabil, de exemplul 
lui Gherea, care deținea restauran-
tul din Ploiești, deschide cu un om de 
meserie, Mihalcea, o berărie pe strada 
Gabroveni, în cartierul comercial al Ca-
pitalei. În numărul de duminică al zi-
arului “Adevărul”, 11 octombrie 1893, 
Anton(Tony)Bacalbașa, colaboratorul 
său de la ,,Moftul Român”, anunță ,,în-
mormântarea lui Caragiale”, pentru că 
deschidea Berăria Mihalcea. Pentru 
scurt timp, este patron al Berăriei Aca-
demica ,,Bene Bibenti”, strada Sfântul 
Nicolae din Șelari la numărul 2. Aforis-
tic, Caragiale notează:” Mai bine bere 
bună decât literatură proastă”. Cincinat 
Pavelescu îi dedică epigrama: ,,Iancu 
Luca Caragiale /Iți dă bere cu măsură/ 
Face și literatură……/Însă nu face pa-
ralele”. D. Teleor, în “Moftul român” i-a 
făcut reclamă lui I.L.Caragiale, patron 
la ultimul local, Gambrinus, numele 
legendarului inventator al berii:” Decât 
medicamente,/Mai bine, zău dă fuga/Și 
trage-i două halbe/De bere de Azuga”; 
“Devale la Gambrinus/Cea mai frumoa-
să vale-/Te afli între teatru/Și între Ca-
ragiale”; “Ferice cel ce poate/Să bea așa 
nectar/De nu mai multe halbe/Măcar 
un biet pahar”. Pentru că afacerea de 
berar nu merge, asociat cu cumnatul 
său, concesionează restaurantul gării 
Buzău, pe care îl ţine aproape un an. 
Revine la preocupările sale literare, co-
laborând la diferite publicații.

În 1899 devine funcționar la Regia 
monopolurilor statului până în 1901, 
când i s-a desființat postul.

Pe 23 februarie 1901, I. L.Caragiale 
este sărbătorit de confrați și de prieteni 
cu prilejul împlinirii a douăzeci și cinci 
de ani de activitate literară. A avut loc 
un banchet cu circa 80 de reprezentanți 
în sala Restaurantului Internațional 
Gheanţu, cu 20 de lei tacâmul. Dintre 
oamenii publici au luat cuvântul Take 
Ionescu, ,,Tăkiță, gură de aur”(celebrul 
orator și om politic); Petre Grădișteanu 
și Delavrancea. Este citit biletul de ade-
ziune al lui Hasdeu, același care, cu 
zece ani înainte, îl stigmatiza la Acade-
mie:” România are un Molière al ei; un 

Molière mai leneș, chiar foarte leneș, 
dar tot Molière. Să trăiești mulți ani, 
iubite Caragiale, și scutură-te de lene! 
Din toată inima, Hasdeu, Câmpina”.

Tot în 1901 publică volumul ,,Mo-
mente”, dedicate pictorului Nicolae Gri-
gorescu. În același an, un obscur publi-
cist, C.Al. Ionescu (Caion), îl acuză pe 
Caragiale, cu dovezi născocite, că ar fi 
plagiat drama ,,Năpasta”. Pe 11 mar-
tie 1902, o instanță a județului Ilfov îl 
condamnă pe calomniatorul Caion. La 
proces a fost apărat de Barbu ȘT. De-
lavrancea. Pledoaria acestuia a fost o 
capodoperă de oratorie de bară. Redăm 
câteva fragmente: “Cum, domnilor?Un 
popor întreg îl admiră pe Caragiale. Bu-
nul lui nume trece peste hotarele nea-
mului românesc”. “A muncit din greu, 
și-a robit talentul și toată inteligența, 
pentru fala noastră a tutuora și trăind 
din greu, n-a întins mâna nimănui și 
nu s-a plâns niciodată de ingratitudinea 
acelora de care a depins soarta popo-
rului român”. În martie 1902, instanța 
îl condamnă pe calomniator la trei luni 
de închisoare, iar pe 10 iunie, aceeași 
instanță îl achită pe Caion. Caragiale, 
i-a spus redactorului de la ,,Epoca”, Al. 
Antemireanu, care i-a luat un interviu: 
,,Nu vezi ce e împrejur? Nu vezi cum 
te calomniază toți, de la mic la mare?” 
Pe 23 martie 1902, Academia Româ-
nă respinge de la premiere volumul 
,,Momente”, încă o dovadă a ostilității 
oficialităților față de unul dintre cei mai 
de seamă scriitori ai vremii. 

I.L.Caragiale nu-și exprimă nicio 
reacție față de votul academic, dar nu 
mai publică nimic și meditează tot mai 
mult asupra unui “exil voluntar”, fapt la 
care se gândise cu zece ani mai înainte. 
Mai întâi dorința lui a fost să treacă în 
Ardeal, printre sibieni, dar n-a primit 
un semn de încurajare. Într-o scrisoare 
adresată lui Ioan C. Panțu( 1860-1927), 
scriitor și profesor la Școala Comercia-
lă din Brașov, dorind să se stabilească 
în orașul de la poalele Tâmpei, solicită 
acestuia ajutorul: “Ar fi posibil să tră-
iesc cu nevastă-mea în Brașov, dând 
lecții – eu de limba franceză și cea ro-
mână, iar nevastă-mea de limba france-
ză, limba engleză și de pian”.

Înainte de a lua decizia de a pleca din 
țară, se gândește că ar putea să se sta-
bilească la Cluj, capitala Transilvaniei. 
Vizitează acest oraș în 1903, este primit 
de clericul Ilie Dăianu, la care găsește 
înțelegere. În februarie 1904, revine cu 
o scrisoare adresată acestuia în care îi 
amintește de promisiune, solicitându-i 
stăruitor un răspuns: “Ce vă pot spune 
acuma e că aș intra  mijlocul Dv. Cu su-
fletul plin de prietenie recunoscătoare, 
acolo m-aș  putea vindeca în liniște de 
atâtea și atâtea ofense, mâhniri și amă-
răciuni, acolo, eu cu spiritul senin, aș 
putea urma cariera literară, atât de des 
întreruptă de adânca descurajare”. 

I.L. Caragiale a iubit așa de mult 
Ardealul, la fel cum l-a iubit confratele 
său, Mihai Eminescu. 

Pentru că o parte din moștenirea ră-
posatei Ecaterina Momulo Cardini, vara 
primară a mamei sale, îi revine și dra-
maturgului, spre sfârsitul anului 1903 
și în 1904, familia lui Caragiale între-
prinde o călătorie prin Europa, stră-
bătând Austria, Italia, Elveția, Franța, 
Olanda și Germania. De la Roma, în ia-
nuarie 1904, îi trimite prietenului său, 
doctorului Alecu Urechia o ,,salutațiune 
daco-română”, iar lui Delavrancea ,,să-
rutări”. În martie 1905 se stabilește defi-
nitiv la Berlin. Deși înclina mai mult că-
tre Paris, alege Berlinul pentru liniștea, 
curățenia și ordinea, toate exemplare. 
Singurul inconvenient decurge din tem-
peramentul său de meridional, precum 
Alecsandri, neîmpăcat cu aspra climă 
continentală. Este pus la curent cu tot 
ce se petrece în țară, păstrînd legături 
epistolare cu prietenii săi: Vlahuță, De-
lavrancea, Petre Missir, doctorul Alecu 
Urechia. La Berlin se bucură de o dis-
tinsă prietenie cu Paul Zarifopol (1874-
1934), cu 23 de ani mai tânăr, doctor 
în filologie romanică, căsătorit cu fiica 

lui Gherea, Ștefania, având domiciliul 
la Leipzig, apropiat de Berlin. Pe cei doi 
îi leagă calități sufletești și intelectuale 
apropiate, reciproc prețuite. Pasiunea 
pentru muzică, critica ascuțită, umorul 
sunt trăsături comune. Soția sa era pia-
nistă, instrument muzical îndrăgit și de 
Paul Zarifopol. Se vizitau reciproc. Au 
întreținut o corespondență epistolară, 
publicată mai târziu de Șerban Ciocu-
lescu. Paul Zarifopol editează scrierile 
lui Caragiale(“Opere”, vol. I-III), ediție 
continuată de Șerban Cioculescu, vol. 
IV-VII. Veștile sosite din țară despre sân-
geroasa represiune a răscoalei țăranilor 
din 1907 îl înspăimântă. La începutul 
lunii iunie, 1907, vine în țară, cu popa-
suri la Iași și București. Îl vizitează și 
pe Mihail Dragomirescu, profesor uni-
versitar, Mihalache cum îl alinta dra-
maturgul. Într-o scrisoare adresată lui 
Mihail Dragomirescu, îi scria: “Privește 
adânc țarinile patriei și le salută și pen-
tru mine mult!” Publică mai întâi partial 
într-un ziar vienez, apoi scoate broșura: 
,,1907 din primăvară până-n toamnă”.

La 30 ianuarie 1912, stil vechi, Ca-
ragiale avea să împlineacă 60 de ani. 
Cercurile literare din țară pregătesc 
festivități omagiale despre care drama-
turgul află cu prilejul vizitei la București, 
între 6 și 10 ianuarie. Într-o scrisoare 
adresată lui Vlahuță nota :,,Află că în 
ziua de 30 ianuarie voi sta liniștit cu ai 
mei acasă, la căldurică. Pe aici bântu-
ie un ger groaznic. Nu vin”. Peste două 
zile, trimite o depeșă lui Vlahuță: ,,Ade-
vărat nenoroc. Acces sciatic. Imposibil 
mişca. Rog comunică amici!” O telegra-
mă cu același conținut este trimisă lui 
Emil Gârleanu, președintele scriitorilor 
români. Desigur că accesul sciatic era 
un pretext diplomatic. Întrebat de prie-
teni dacă mai vine în țară, răspunsul a 
venit prompt:” Niciodată!”

Prin urmare, repulsia față de ingra-
titudinea oficialităților, cu alte cuvinte, 
lipsa de recunoaștere a meritelor sale 
l-a determinat să părăseasă țara. 

În seara zilei de 8 iunie 1912, Ale-
xandrina, soția dramaturgului, Tușki 
(Ecaterina), fiica, și Cella Delavrancea, 
invitata lor, se retrag să se culce. Ca-
ragiale rămâne cu fiul său, Luki(Luca) 
căruia, ca niciodată, simte nevoia să i 
se destăinuie. Să fi fost o presimțire!? 
Îi vorbește de admirația sa faţă de Sha-
kespeare, mai ales despre ,,Machbeth”, 
o capodoperă a construcției dramatice. 
I-a vorbit ore în șir cu patos, neputînd 
să-și stăpânească lacrimile și vocea, 
ocazie de a-și vărsa tot focul, cum a 
fost hulit de unii și nebăgat în seamă 
de oamenii influenți. I-a vorbit și des-
pre prietenii săi politici, takiștii, care îi 
refuzaseră locul de deputat. Mărturisi-
rea lui s-a încheiat astfel:” Am muncit 
o viață întreagă, ca să trăiesc și să vă 
cresc, am dat un om celebru pentru Ro-
mânia, dar un om celebru care ar muri 
de foame dacă ar trebui să trăiască din 
munca lui”. Târziu, Luki, fiul său, s-a 
retras, ducându-se la culcare, în timp 
ce Caragiale s-a așezat la masa de scris, 
cu un ziar în mână. A doua zi, 9 iunie 
1912, ai casei, crezând ca I.L.Caragiale 
se odihnește după o noapte de nesom, 
și-au văzut de treburile lor. Cella Dela-
vrancea s-a așezat la pian. La orele 14, 
soția sa, Alexandrina, a intrat în came-

ra lui. Cu ziarul în mână, Nenea Iancu 
zăcea neînsuflețit între pat și măsuța de 
noapte. Alexandrina a telegrafiat priete-
nilor: ,,Caragiale mort!”

Sinistra veste a produs în țară o ade-
vărată emoție publică, asemănătoare cu 
momentul trecerii de-al lumii hotar a 
prietenului său, Mihai Eminescu, trecut 
în lumea umbrelor cu peste două decenii 
înainte. Ziarele au publicat știrea morții 
scriitorului.” Nu mi-l pot închipui pe 
omul acesta mort”, scria Vlahuță. Octa-
vian Goga nu-și putea imagina “un Ca-
ragiale cu mâinile încrucișate pe piept”. 
Cercurile literare au cerut aducerea 
imediată în țară a trupului marelui dis-
părut. A fost înmormîntat provizoriu la 
un cimitir protestant din Berlin. 

La cererile disperate ale văduvei 
și în urma intervențiilor lui Gherea și 
ale lui Delavrancea, guvernul a dispus 
aducerea corpului neînsuflețit al lui Ca-
ragiale. O călătorie cu peripeții: Sicriul 
era transportat într-un vagon roșu de 
marfă, depus la gară ca ,,un obiect fără 
valoare declarată”. A fost înmormân-
tat la Cimitirul Șerban-Vodă(Bellu) din 
București. După opinia lui Ștefan Ca-
zimir, autorul cărții “Caragiale- Univer-
sul comic”(1967) spunea că epitaful de 
la mormântul lui Caragiale nu este cel 
mai semnificativ, optând pentru unul 
din ultimele sale aforisme: ,,Norocul e 
prea puțin si lumea e prea multă”.

În fața mormântului au vorbit Dela-
vrancea, Alexandru Davila, M. Sadovea-
nu și Take Ionescu. Între altele, Dela-
vrancea a spus: “Oriunde a pus mâna, 
a săpat în cremene urme neșterse că 
pe-acolo a trecut el, uriașul rasei noas-
tre, învățătorul aspru al nostru și al 
urmașilor nostri”. 

În acele zile îndoliate, Mihail Sado-
veanu, cu privirea îndreptată spre raf-
turile bibliotecii sale, scria: “….aci e 
Eminescu, alături Caragiale. Cărțile lor 
sunt urne sacre în care dorm gândurile, 
suferințele și aspirațiile lor. Spun rău 
nu dorm, sunt treze și vii, cum e căldu-
ra, cum e lumina și necontenit pătrund, 
fecundează și îmbunătățesc sufletele 
noastre”. 

Când Caragiale a citit pentru pri-
ma data noua sa comedie, ,,O scrisoare 
pierdută”, în casele lui Titu Maiorescu 
din strada Mercur, București, Petre 
Carp, care nu era prea darnic cu lauda, 
i-a făcut atunci celebrului dramaturg 
cel mai frumos compliment: “Am crezut 
până astăzi că eu sunt cel mai mare cla-
sic în viață, acum văd că ești tu”.

Clasic în viață, I.L.Caragiale a scris 
pentru toate timpurile. 

Dacă Nenea Iancu ar trăi în zilele 
noastre, ar avea, Slavă Domnului, des-
tule surse de inspirație. Ar fi martor la 
,,exilul voluntar”, la expatrierea a câtor-
va milioane de români, risipiți în toată 
lumea. Nu ducem lipsă de Caţavenci. 
Fără îndoială, critica și ironia s-ar in-
tensifica.

Caragiale, un ,, Molière” al români-
lor, a dus faima în lume, a îmbogățit te-
zaurul literaturii române și universale. 

Nota bene: Facem precizarea că am 
scris acest articol la ,,provocarea” prea-
cunoscutului medic, Cornel Munteanu, 
Doctor în Ştiinţele medicale, epigramist 
şi prozator de certă valoare, interesat de 
acest aspect din viaţa lui I.L. Caragiale.

CONSTANTIN E. UNGUREANU
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S-au tras 16-imile 
Cupei județene

S-au stabilit meciurile din următoarea rundă a Cupei 
României, faza județeană. 

Extragerea a avut loc la sediul AJF Gorj. 32 de echipe se 
vor bate pentru un loc în optimile competiției. 

Partidele se vor disputa pe 19 și 20 octombrie, într-o 
singură manșă, pe terenul primei formații extrase din urnă.

16-imile Cupei județene:
Unirea Bolboși – Pandurii Târgu Jiu
Dinamo Inter Stănești - Vulturii Fărcășești;
Energetica Tismana - Minerul II Mătăsari;
Foresta Văgiulești - AS Jupânești;
Viitorul Logrești - Internațional Bălești;
Viitorul Cătunele - Minerul Motru2008;
Știința Drăguțești - CSO Turceni;
Viitorul Plopșoru - Jiul Rovinari;
Triumful Borăscu - Viitorul Negomir;
Bradul Polovragi - Petrolul Țicleni;
AS Scoarța - Petrolul Stoina;
Pandurii Padeș - Unirea Țânțăreni;
Stiința Popmond Plopșoru - Gilortul Bengești;
7 Noiembrie Costești - CSC Dănești;
Flacăra Rosia de Amaradia - Unirea Drăgotești;
Dumbrava Cîlnic - Știința Godinești.
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Entuziasmul creat de des-
chiderea secției de fotbal de la 
CSM Târgu Jiu îi îndeamnă 
pe oficialii clubului gorjean să 
formeze mai multe grupe. 

Așa cum era de așteptat, 
foarte mulți copii s-au în-

Secția de fotbal va avea zece grupe
dreptat către ,,sportul rege”, 
iar numărul de echipe va fi 
dublat în cel mai scurt timp. 

,,Fotbalul merge foarte 
bine, se vede o evoluție de la 
fiecare săptămână. 

Mă bucură foarte mult că, 

din ce în ce mai mulți copii, vin 
la aceste grupe. 

Cât de curând, cred că o să 
le împărțim în două. 

Din cinci grupe, o să devină 
zece. 

Mă bucură acest lucru, în-

seamnă că lumea vine spre 
noi și vedem, după primul an 
de activitate, ceea ce am rea-
lizat. 

Acolo, obiectivul e clar. 
Aducerea cât mai multor copii 
către această secție, iar la ora 

aceasta suntem spre foarte 
bine”, a comentat directorul 
Robert Bălăeț.

Până acum, aproximativ 
200 de copii sunt legitimați la 
CSM Târgu Jiu.
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Directorul de la CSM 
Târgu Jiu, Robert 
Bălăeț, este încre-

zător că principalele echipe 
ale entității sportive se vor 
descurca mult mai bine în pe-
rioada următoare. Handbalis-
tele senioare au avut evoluții 
încurajatoare în debutul 
campionatului, în fața unor 
formații cu bugete mult mai 
mari. Totuși, elevele lui Liviu 
Andrieș au pierdut dramatic 
confruntarea cu CSM Slatina, 
iar înfrângerea, suferită în ul-
tima secundă, trebuie ,,repa-
rată” în această rundă, când 
la Târgu-Jiu vine CS Măgura 
Cisnădie. Conducătorul clu-
bului gorjean știe că handba-
listele trebuie să rămână con-
centrate permanent pentru a 
se menține în Liga Florilor.

,,După un început foarte 
bun a urmat o serie de eșecuri, 
majoritatea dintre ele prevăzu-
te de noi, însă ultimul joc, cel 
disputat cu Slatina, a fost ca 
un duș rece. Probabil, ne-am 
luat-o în cap, am crezut că o să 
câștigăm foarte ușor și sportul 
te pedepsește. Deocamdată, 
suntem ok. Nu avem foar-
te mult timp să fim supărați, 
pentru că urmează un meci cu 
Măgura Cisnădie, în care sper 
să ne recuperăm punctele 
pierdute cu Slatina. O victorie 
aici ar fi un bonus. Ştiam de la 
început că toate meciurile o să 
fie infernale, pornim cu șansa 
a doua, pentru că suntem o 
echipă nou-promovată cu un 
buget foarte mic și nu trebu-
ie să lăsăm niciodată piciorul 
de pe accelerație. Toți vin să 
câștige aici, la Târgu-Jiu. În 
mintea lor, pleacă cu cele trei 
puncte, dar nu o să fie așa. 
Suntem o echipă puternică! A 

Bălăeț nu intră în panică după 
înfrângerile de la seniori

fost un moment de slăbiciune 
și fetele o să treacă, împreună 
cu antrenorii, peste acest duș 
rece. Nu o să fim ciuca bătăi-
lor. Au fost campionate în care 
nimeni nu a obținut nicio victo-
rie. Suntem o echipă mică, dar 
sunt convins că o să scăpăm 
de retrogradare”, a precizat 
Bălăeț.

Fostul pandur a vorbit și 
despre debutul ezitant de la 
baschet. 

Trupa lui Claudiu Aliones-
cu încă se caută, înregistrând 
trei înfrângeri consecutive în 
primele trei partide. Antreno-
rul gorjean are timp să mai 
îndrepte lucrurile, deoarece 
următorul meci este progra-
mat pe 15 octombrie, împo-
triva Rapidului.

,,Baschetul a început mai 
greoi, jucătorii au venit foarte 
târziu. Şi acolo, am certitudi-
nea că nu vom retrograda și 
ne vom reveni în cel mai scurt 
timp. Şi sezonul trecut am por-

nit cu șase înfrângeri la rând. 
Acesta este programul, unul 
foarte greu. Acum, la Târgu 
-Jiu o să vină Rapidul. Nu are 
rost să vă mai zic că un singur 
jucător de acolo câștigă cât 
toată echipa noastră la un loc. 
Trebuie să vedem și aceste as-
pecte înainte de a blama sau 
a contesta rezultatele acestei 
echipe. Am încredere mare în 
jucători și sunt convins că ne 
vom îndeplini obiectivele. Tre-
buie să avem răbdare, să nu 
facem caz din orice victorie 
sau înfrângere, și să învățăm 
tot timpul, iar, la sfârșit, când 
vom trage linie, să ne situăm 
în același loc în care ne situăm 
acum”, a mai spus Bălăeț.

CSM Târgu Jiu a anunțat, 
în această săptămână, că 
a semnat un contract cu 
fundașul american Xavier 
Cannefax (33 de ani). Acesta 
ar putea debuta  chiar în par-
tida cu giuleștenii.
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Loc. Echipa      M  P
1. SCM Gloria Buzău    5 15
2. CSM Bucureşti     5 13
3. Gloria Bistriţa     5 13
4. SCM Râmnicu Vâlcea    5 10
5. Rapid București     5 10
6. SCM U Craiova     5   9
7. CS Minaur Baia Mare    5   9
8. HC Dunărea Brăila    5   7
9. CSM Slatina     5   6
10. Măgura Cisnădie    5   4
11. CSM Târgu Jiu     5   3
12. HC Zalau     5   3
13. CS Dacia Mioveni    5   0
14. CSM Galați     5   0

CSM Târgu Jiu se pregătește 
de o nouă încleștare în Liga 
Florilor. Se anunță un alt 

meci spectaculos, duminică, în Sala 
Sporturilor din municipiu, unde va 
veni CS Măgura Cisnădie. 

Oponenta gorjencelor este o trupă 
redutabilă, care nu e străină de me-
ciurile internaționale În schimb, gaz-
dele vin după o înfrângere dureroasă 
cu CSM Slatina, dar sunt dornice de 
revanșă. 

Antrenorul Liviu Andrieș a declarat 
că urmează un meci mult mai dificil, 
dar fetele sale trebuie să șteargă im-
presia lăsată în ultima confruntare.

,,Jucăm împotriva unei echipe care 
anul trecut a terminat pe locul 4 și par-
ticipă în cupele europene. 

Este clar, este un meci destul de 
greu, dar, în asemenea meciuri, și cu 
asemenea echipe, fetele știu să se mo-
bilizeze, nu au nimic de pierdut. Sunt 

Liviu Andrieș: Vom încerca să spălăm Liviu Andrieș: Vom încerca să spălăm 
rușinea din etapa trecutărușinea din etapa trecută

convins că vor avea altă determinare 
și, cu pregătirea pe care am făcut-o, 
vom arăta altă față și vom arăta o altă 
exprimare în joc, atât pe plan ofensiv, 
cât și devensiv. 

Ținând cont că suntem în Liga Flo-
rilor, niciun meci nu este ușor. Toate 
jocurile sunt foarte grele. Întâlnim o 
echipă care, în ultimii ani, joacă per-
manent în cupele europene și este clar 
că este un meci mult mai greu. 

Vom încerca să spălăm rușinea pe 
care am lăsat-o după meciul cu Sla-
tina. Deși spectactorii au trăit intens 
acel joc, noi nu am acumulat decât 
frustrare și indignare pentru  ce am 
făcut în teren. Sper eu ca, în următoa-
rele jocuri, să demonstrămn că a fost 
un accident”, a precizat antrenorul 
la conferința de presă premergătoare 
partidei.

Partea bună este că Liviu Andrieș 
se va putea baza pe tot lotul. La CSM 

ar putea debuta și Adriana Țăcălie, 
dar totul depinde de evoluția eveni-
mentelor din teren.

,,Din fericire, nu avem nicio proble-
mă la nivelul lotului. Toate fetele sunt 
apte de joc și sper ca, la ora meciului, 
să aliniem cea mai bună formație. E 
clar că toată lumea așteaptă debutul 
Adrianei Țăcălie. Este un nume sonor 
în handbalul românesc, dar vine după 

o perioadă foarte lungă de inactivitate, 
cauzată de accidentările pe care le-a 
avut. Încă mai are nevoie de timp să 
se integreze, să-și revină dupa acea 
accidentare. Sperăm, în funcție de joc 
și rezultat, să prindă și ea minute în 
acest meci”, a mai spus Andrieș.

CSM Târgu Jiu – CS Măgura 
Cisnădie începe la ora 12.00.
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