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Noaptea min. 70C

41 de ani de la Revolta Minerilor din Motru, 41 de ani de la Revolta Minerilor din Motru, 
sărbătoriți de autoritatea municipală! sărbătoriți de autoritatea municipală! 

Secretar de stat, prezent la evenimentSecretar de stat, prezent la eveniment

Șeful Compartimentului Urbanism, Șeful Compartimentului Urbanism, 
Răzvan Retezeanu, pus sub control Răzvan Retezeanu, pus sub control 
judiciar pentru 60 de zilejudiciar pentru 60 de zile
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Noi locuri de muncă la Noi locuri de muncă la 

Târgu-Jiu. Fabrică la BârseștiTârgu-Jiu. Fabrică la Bârsești

Preot dat Preot dat 
afară de la afară de la 
Liceul Teologic Liceul Teologic 
după după 
reclamația reclamația 
unei eleve!unei eleve!

PULSUL ZILEI/ PAG. 5PULSUL ZILEI/ PAG. 5

Directori de școli, evaluați Directori de școli, evaluați 
cu „nesatisfăcător”. Și-au cu „nesatisfăcător”. Și-au 
pierdut funcțiile!pierdut funcțiile!

Doi directori de școli și-au pierdut 
funcțiile după ce au fost evaluați pen-
tru activitatea managerială și au pri-
mit calificativul „nesatisfăcător”. 

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

Locul 1 - 4 masaje,

Locul 2 - 2 masaje,

Locul 3 - 1 masaj.Locul 3 - 1 masaj.

LL 444Locu  11 - 44444 masaajjjjje,LLLocu - a a ec - 4 as jLL l 111 444 masaajjjje,LLLoculll 1111 - 44444 m

Bucătăria Bucătăria 
lui Fabi, lui Fabi, 

plină de premii!plină de premii!

Regulamentul de Regulamentul de 
participare participare 
în pag. în pag. »5»5

EVENIMENT/ PAG. 8-9EVENIMENT/ PAG. 8-9

Au cultivat cannabis în ghivece! Au cultivat cannabis în ghivece! 
Cercetați pentru trafi c de Cercetați pentru trafi c de 
droguri de riscdroguri de risc

Polițiștii Serviciului de Combatere a 
Criminalității Organizate Gorj, îm-
preună cu un procuror din cadrul 
D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj, 
au pus în executare, ieri, trei man-
date de percheziţie domiciliară, emise 
în cadrul unui dosar penal, în care 
se efectuează cercetări, sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de trafic de dro-
guri de risc.
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,,Râsul es te cea mai mică dist anţă dintre doi oameni. "– Vict or Borge,,Râsul es te cea mai mică dist anţă dintre doi oameni. "– Vict or Borge
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Cornel, centurion; 
Maria bertilla, călug.

ion; ion; 
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farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9290  -0,0067
Dolarul SUA      5,0234 +0,0049 
Gramul de aur                     264,8922  -1,4463 
Francul elveţian                        5,1954  +0,0179  
100 Yeni japonezi                     3,5573 +0,0075
Lira sterlină      5,5513 +0,0722 
Leva bulgărească      2,5276  +0,0005 
Leul moldovenesc                     0,2631  +0,0025     
100 Forinţi maghiari     1,2118  -0,0031 

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298

†) Sfântul Gherasim †) Sfântul Gherasim 
din kefalonia; din kefalonia; 
Sfântul Mucenic Sfântul Mucenic 
ArtemieArtemie
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Buletin de știri, cu bune 
și cu rele!

Noi locuri de muncă la Târgu-Jiu. Noi locuri de muncă la Târgu-Jiu. 
Fabrică la BârseștiFabrică la Bârsești

Motto: „Greu la deal cu boii 
slabi.”

Zicală românescă

Chiar dacă Senatul a res-
pins, în 2019, un proiect 
de lege care prevedea ri-

dicarea mașinilor parcate ilegal, 
ba pe trotuare ori pe șosele, ba 
în spațiile pentru cărucioarelor 
persoanelor cu dizabilități, iată 
că reaua atitudine a senatorilor a 
fost reparată. A trecut cam mult 
de atunci, dar miercuri proiectul 
adoptat de Camera Deputaților, 
aceasta fiind camera decizională, 
a fost promulgat de președintele 
Klaus Werner Iohannis și, de 
acum, poliția va putea ridica 
toate aceste mașini parcate ile-
gal. Cu alte cuvinte, trotuarele 
și șoselele din orașele și satele 
mai răsărite ale României vor fi 
libere pentru pietoni, bicicliști 
și, desigur, pentru persoanele cu 
dizabilități.

NECAZURILE COPIILOR 
DAȚI ÎN GRIJA ASISTENȚILOR 
MATERNALI. Miercuri, patru co-
pii au acuzat asistenții maternali 
că i-au transformat în sclavi. Și 
probabil numărul acestora este 
cu mult mai mare. Dar, firesc, 
nu este cazul să generalizăm. Eu 
cunosc, personal, un caz firesc și 
cu mult mai fericit la mine aca-
să, la Peștișani. Familia Nicu și 
dedicata lui soție, Simona, se în-
grijesc, cu adevărat de un copil 
luat de la o casă de copii. Deci 
Simona și Nicu Mărculescu se 
ocupă de un micuț ca de pro-

priul copil, ducându-l și la logoped 
în Târgu Jiu, 21 de kilometri dus și 
alți 21 la revenire, încât copilașul 
vorbește acum corect românește și 
nu spune doar mamă și tată.

GROAZNICELE INFECȚII 
SPITALICEȘTI. În acest caz, sunt 
un fel de Stan Pățitul luând infecții 
nosocomiale de la un spital din 
Târgu Jiu, de care m-a scăpat prof.
univ.dr. Dan Mischianu, Șeful Cli-
nicii de urologie de la Spitalul Mi-
litar Central din București. Păcă-
toasele infecții au luat recent viața a 
cinci pacienți dintr-un spital din Târ-
gu Mureș și altor patru copii din Cluj. 
Motiv suficient pentru ca prim-minis-
trul României, Nicolae Ciucă să ceară 
Ministerului Sănătății un raport pri-
vind combaterea infecțiilor nosocomi-
ale din spitale.

ROBOR CREȘTE, RATELE 
CRESC! Nenorocitul de indice RO-
BOR face ravagii. Dacă în luna oc-
tombrie 2021, indicele ROBOR era de 
numai 2,2%, iată că miercuri, la cea 
mai recentă ședință, a înregistrat nu 
mai puțin de 17%, evident, în anul 
2022. Ceea ce înseamnă că aceia care 
au luat credite în lei cu dobândă vari-
abilă, vor avea de plătit rate cu mult 
mai mari!

SOCIAL-DEMOCRAȚII NU SE 
LASĂ. Așa cum le-au promis propri-
ilor alegători și simpatizanți, cei din 
Partidul Social Democrat au depus 
mai multe amendamente la Legea 
decarbonizării, astfel încât minele de 
cărbuni să nu poată fi închise până în 
anul 2032. Așa că și mineritul gorjean 
va supraviețui, iar Complexul Energe-
tic Oltenia va funcționa pe mai depar-

te, fiind foarte rentabilă producția 
de energie electrică pe bază de căr-
bune.  Tot la fel au procedat și Ger-
mania și Polonia!

Înainte de a redacta aceste sim-
ple note am mai aflat o veste bună. 
Prim-ministrul Nicolae Ciucă și 
președintele Partidului Social De-
mocrat, marcel Ciolacu, au ajuns la 
o înțelegere încât, de la 1 ianuarie 
2023, România să revină la o piață 
reglementată în domeniul energiei 
electrice și gazelor naturale. Astfel, 
consumatorii casnici vor beneficia 
de preț fix la energia electrică pen-
tru următorii doi ani, adică până în 
2025. În felul acesta, țara noastră 
va reveni la piața de energie regle-
mentată.

ION PREDOȘANU
 
P.S. LUCIAN BODE A „CĂZUT” 

ÎN PICIOARE! Moțiunea simplă in-
trodusă de neomarxiștii din USR 
împotriva ministrului de Interne, 
Lucian Bode, a picat cu succes! De 
altfel, USR se mai poate traduce din 
română în română drept Uniunea 
Sabotați România. (Ion Predoșanu)

O companie din Ucraina va 
deschide o fabrică în municipiul 
Târgu-Jiu, în localitatea Bârsești. 
Aceasta va produce componente 
și subansamble pentru industria 
agroalimentară. În primă fază, 
vor fi făcute 250 de angajări.

„Municipiul Târgu Jiu a înce-
put să-și schimbe tot mai mult 
înfățișarea. Am ieșit dintr-un con 
de umbră și orașul devine tot mai 
atractiv pentru investitori. Chiar 
și deschiderea restaurantului 
McDonald’s, despre care se tot 

vorbește în ultimul timp, este un semnal că firme 
mari sunt tot mai interesate de municipiul nostru. 
Restaurantul va fi inaugurat la mijlocul lunii de-
cembrie, așa cum am mai anunțat, iar lucrările 
înaintează într-un ritm alert. Alături de șantierele 
deschise de noi și investițiile demarate în ultimii 
ani, toate acestea sunt dovezi că orașul se dezvol-
tă. Apar tot mai multe oportunități, crește numărul 
de locuri de muncă, iar salariile au devenit atracti-
ve, generate de concurența dintre societățile care 
au investit în pregătirea salariaților”, a declarat 
primarul Marcel Romanescu.

I.I.
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Cu prilejul aniversării 
a 130 de ani de existență a 
Spitalului Orășenesc Târ-
gu Cărbunești, doresc, din 
adâncul ființei mele, să feli-
cit echipa managerială con-
dusă de către profesionistul 

Spitalul Târgu Cărbunești aniversează 130 de ani! Spitalul Târgu Cărbunești aniversează 130 de ani! 
dr.Tîrziu Constantin care a 
ridicat la un nivel calitativ 
superior serviciile medicale. 
Acesta a recrutat unii dintre 
cei mai buni medici care au 
ajuns să constituie aici echi-
pe de înaltă ținută profesi-

onală, doctori care au ajuns 
la Spitalul Județean Gorj, fi-
ind unii dintre cei mai buni 
specialiști. Iată că, de fapt, 
managerul Constantin Tîrziu 
și-a îndeplinit, cu prisosință, 
rolul de medic și manager 

dar și pe cea de formator de 
cadre medicale. Îi urez, ast-
fel, mult succes în continua-
re, atât domnului dr. Tîrziu, 
managerul Spitalului Târgu 
Cărbunești, cât și echipei pe 

care o conduce. 
La mulți ani cu sănătate 

și multe împliniri!
Prof.univ.dr 
Dan Ilie Morega, 
prorector ULIM

Invitati la acest simpozi-
on au fost: Irina Leules-
cu, secretar de stat, de 

la Secretariatul de stat pentru 
recunoaşterea meritelor lup-
tătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în Româ-
nia în perioada 1945-1989;

Cosmin Dincu, inspector 
în cadrul Secretariatului de 
stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotri-
va regimului comunist insta-
urat în România în perioada 
1945-1989; Sergiu Rizescu, 

41 de ani de la Revolta Minerilor din Motru, sărbătoriți de autoritatea municipală! 41 de ani de la Revolta Minerilor din Motru, sărbătoriți de autoritatea municipală! 
Secretar de stat, prezent la evenimentSecretar de stat, prezent la eveniment
Simpozionul „File de istorie contemporană - 41 de ani de la revolta minerilor din 
octombrie 1981 - Greva Pâinii” a fost organizat, ieri, la Motru. Primarul Cosmin 
Morega a declarat la finalul evenimentului că a fost impresionat de mărturiile celor 
prezenți care au relatat lucruri neștiute despre evenimentele din urmă cu 41 de ani 
din municipiu. 

fost deţinut politic, preşedin-
te AFDPR; Chiţimia Eustaţiu, 
preşedinte AFDPR, filiala Olt; 
Constantin Soare, vicepreşe-
dinte AFDPR filiala Olt, par-
ticipant direct la revolta din 
1981, cetăţean de onoare al 
municipiului Motru şi autorul 
cărţii „Mă îndeamnă morţii 
să rostesc adevărul”; Dumi-
tru Sîrghie, ziarist şi scriitor; 
Dicu Ion, inginer miner, Ze-
gujani; Andronache Marian 
Dănuţ, fiu de deţinut politic, 
Ioniţă Oliver, revoluţionar 21 

decembrie 1989. 
Copii şi profesori de la Clu-

bul copiilor şi din toate unită-
ţile de învăţământ au fost în 
sală. De asemenea, copii şi 
profesori de la Secţia Motru a 
Şcolii populare de Arte Târgu- 
Jiu au răspuns da la acest 
eveniment ca și conf.univ.dr. 
Mircea Tutunaru, Ion Sabin 
Cerna (poet), Ana Ionele (jur-
nalist), Popescu Teodor (fost 
miner, poet) și mai mulți con-
silieri locali.

A.S.
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Mitropolia Olteniei 
i-a retras binecu-
vântarea în urma 

unei anchete începută după 
ce a fost reclamat de o elevă 
cu privire la modul în care 
acesta o aborda noaptea pe 
rețelele de socializare. Fos-
tul dascăl a găsit normal să 
îi trimită mesaje fetei de 17 
ani, noaptea, pentru a dis-
cuta cu ea. În mesaje acesta 
ar fi menționat că este sin-
gur, că soția lui doarme și că 
dacă poate să discute cu ea 
diverse lucruri. Doar că ele-
va nu a găsit deloc normală 
conversația și le-a povestit 
părinților care, la rândul lor, 
au depus o plângere la unita-
tea școlară. 

Directorul liceului, Ștefan 
Vătafu, a menționat ieri că 
preotul în cauză nu mai este 
dascăl aici de la începutul 
anului școlar, când i-a fost 
desfăcut contractul de mun-
că în urma anchetei efectua-
te de Mitropolia Olteniei. „În 
luna aprilie a existat o plânge-
re depusă la unitatea noastră 
școlară de către un părinte 
precum că o elevă a fost abor-
dată de un fost cadru didactic 
al nostru la o oră târzie pe o 
rețea de socializare. S-a por-

Preot dat afară de la Liceul Teologic Preot dat afară de la Liceul Teologic 
după reclamația unei eleve!după reclamația unei eleve!
Un profesor de religie de la Liceul Teologic Târgu-Jiu, 
care la bază este preot de profesie, nu mai poate preda 
la această unitate de învățământ după ce și-a pierdut 
acest drept. 

nit o anchetă atât la nivelul 
unității noastre, dar și la nivel 
de Mitropolie. Această anche-
tă a dus la retragerea binecu-
vântării, a avizului scris, iar 
ulterior s-a emis o hotărâre și 
conform Condului Muncii a în-
cetat contractul de muncă. A 
fost singura sesizare pe care 
am primit-o la nivelul unității 
noastre, cel puțin de când sunt 
eu în funcția de conducere. 
Nu știu ca dumnealui să mai 
fi avut probleme anterior. Cu 
dumnealui am avut o discuție 
pentru că în cadrul comisiei 
de cercetare există o discuție 
cu toate persoanele implicate. 
Despre cele reclamate nu pot 
discuta pentru că Poliția s-a 
autosesizat, există o anchetă 
la nivel de IPJ și prea multe 
detalii nu pot ofer”, a declarat 
directorul de la Liceul Teolo-
gic. La Poliție au fost făcute 
ieri primele audieri, după ce 
IPJ Gorj s-a autosesizat cu 
privire la acest caz. Și Direcția 
pentru Protecția Copilului s-a 
autosesizat, eleva urmând 
să primească, dacă dorește, 
consiliere psihologică de la 
specialiștii instituției. 

Cazul este cunoscut și 
la nivelul Inspectoratului 
Școlar, șefa instituției, Mar-

cela Mrejeru, transmițând 
că „lucrurile sunt rezolvate” 
atâta timp cât preotul nu mai 
predă la Liceul Teologic. 

„Este o situație deja rezol-
vată atâta timp cât domnul 
profesor de la Liceul Teologic 
nu mai este profesor, i s-a în-
cheiat contractul de muncă și, 
ca atare, a ieșit din sistem. 
Este un dosar pe rol, lăsăm 
Justiția să își facă treaba și 
o să vedem după aceea. Lu-
crurile sunt deja rezolvate. 

Și dumnealui are contestații 
în justiție, acestea sunt 
informațiile noastre. Impor-
tant este că nu mai este în sis-
tem ca să vedem noi dacă mai 
continuă sau nu. Justiția își 
va urma cursul și va stabili în 
privința vinovăției dumnealui. 

Poate fi o pată pentru li-
ceu dacă se dovedește că e 
vinovat. Există prezumția de 
nevinovăție și putem lua în 
calcul nevinovăția domnului 
profesor. Acest caz este din 

primăvară, eu doar l-am pre-
luat când am venit. Am avut o 
discuție cu dl profesor, dum-
nealui se apără și normal că 
oricine ar face la fel. La In-
spectoratul Școlar nu am avut 
plângeri, părinții s-au adresat 
doar la școală, iar noi am luat 
act de ceea ce școala ne-a 
transmis cu privire la încheie-
rea contractului de muncă al 
domnului profesor”, a declarat 
Marcela Mrejeru.

 GELU IONESCU

Decizie a judecătorilor 
cu privire la cei doi gorjeni 
implicați în incendierea unui 
autoturism la Mătăsari cu o 
lună în urmă. 

Ambii inculpați rămân în 

„Piromanii” din Mătăsari 
rămân în arest la domiciliu

arest la domiciliu și nu au 
voie să ia legătura unul cu 
celălalt ori cu alte persoane 
implicate în dosar, după cum 
a decis Judecătoria Motru. 

„Menţine măsura arestului 

la domiciliu până la o nouă ve-
rificare, dar nu mai mult de 30 
de zile în cameră preliminară, 
cu privire la inculpatul BRÎN-
ZAN DUMITRU VASILE, trimis 
în judecată pentru săvârșirea 
infracțiunii de instigare la dis-
trugere prin incendiere(…). 

Menţine măsura arestului 
la domiciliu până la o nouă ve-
rificare, dar nu mai mult de 30 

de zile în cameră preliminară, 
cu privire la inculpatul OLA-
RIU PĂTRU-AURELIAN, trimis 
în judecată pentru săvârșirea 
infracțiunii de distrugere prin 
incendiere”, au stabilit ieri 
magistrații. În luna august 
o mașină a intrat prin vitri-
na unei terase, șoferul având 
intenția clară de a lovi o per-
soană cu care se afla în con-

flict. 
Bărbatul a fost plasat 

atunci sub control judiciar, 
iar ulterior și-a îndemnat un 
nepot să incendieze autotu-
rismului rivalului său, am-
bii fiind reținuți atunci de 
polițiști, după care instanța 
i-a plasat în arest la domici-
liu.

 GELU IONESCU
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Directori de școli, evaluați cu „nesatisfăcător”. Directori de școli, evaluați cu „nesatisfăcător”. 
Și-au pierdut funcțiile!Și-au pierdut funcțiile!

Dacă vă puneți amprenta culinară pe un preparat pregă  t în Bucătăria lui Fabi, publicat de 
Gorjeanul sau pe pagina de Youtube Cooking Adventures in The Nature, este sufi cient să 
par  cipați la noul concurs pe care îl lansăm,  mp de patru săptămâni, în paginile publicației 
dumneavoastră de sufl et.  Mai trebuie să puneți puțină sare și ceva piper, să ne trimiteți 
preparatul vostru fotografi at pe adresele de email: publicitate@gorjeanul.ro, alinfabian62@
gmail.com, dar și ingredientul folosit în plus față de rețeta originală și gata, sunteți un chef 
de top! Dumneavoastră dați tușa fi nală a preparatului iar Fabi, premiile, pe care le expunem 
mai jos.  Prac  c, puteți câș  ga 4 masaje, 2 masaje sau 1 masaj din lista alăturată! Va urăm 
succes! Premianții vor fi  declarați peste patru săptămâni, pe data de 11 noiembrie.

Bucătăria lui Fabi, plină de premii!

abi, publicat de 
te sufi cient să
le publicației 
ne trimiteți

nfabian62@@
teți un chef 
e expunem 
ă! Va urăm 
rie.

Academia de masaj Crystal și PalmQ, împreună asigură masajele

Locul 1 - 4 masaje,
Locul 2 - 2 masaje,
Locul 3 - 1 masaj.

Târgu-Jiu: Blocuri noi, cu bani din PNRRTârgu-Jiu: Blocuri noi, cu bani din PNRR

Consiliul de Administrație 
al Inspectoratului Școlar 
Județean Gorj a decis, în 

ședința din 17 octombrie, numirea a 
doi noi directori de școli, prin detașare 
în interesul învățământului. 

Astfel, Școala Gimnazială Bălcești 
va fi condusă de profesorul Paul Ion 
Nicola, după ce fostului director i-a 
încetat contractul de management. 
„Se ia act de încetarea Contractului 
de management (...) pentru domnul 
Bogdan Constantin, ca urmare a 
obținerii calificativului «Nesatisfăcă-
tor»”, se arată în hotărârea ISJ.

Director nou este și la Liceul Teh-

Doi directori de școli și-au pierdut funcțiile după ce au fost evaluați pen-
tru activitatea managerială și au primit calificativul „nesatisfăcător”. 
Inspectoratul Școlar Județean Gorj a luat act de încetarea contractelor 
de management și a numit noi directori pe post. Este vorba de directo-
rii de la Liceul Tehnologic Stoina și Școala Gimnazială Bălcești.

nologic Stoina. „Se numește doamna 
Hurezanu Nicolița în funcția de direc-
tor la Liceul Tehnologic Stoina, prin 
detașare în interesul învățământului 
până la organizarea concursului, dar 
nu mai târziu de 31.08.2023”, a de-
cis Consiliul de Administrație al ISJ 
Gorj. 

La rândul său, fosta directoare, 
Ileana Ceche, a fost evaluată și nota-
tă cu „nesatisfăcător”. Aceasta ocupa 
postul din decembrie 2021. 

Evaluarea directorilor de școli se 
realizează anual și ține cont de o serie 
de criterii de performanță. 

I.I.

Autoritățile locale din Târgu-Jiu anunță că în municipiu 
se vor construi mai multe blocuri de locuințe, cu bani prin 
PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Treizeci de blocuri de locuințe urmează a fi construite în 
zona străzilor Marin Preda și Narciselor din Târgu Jiu. Este un 
prim proiect pentru construirea de locuințe prin PNRR, cu banii 
alocați pentru municipiu în prima tranșă.

Este vorba despre blocuri P+2, de tip nZEB plus - nearly Zero 
Energy Building (clădiri cu consum de energie aproape zero)”, 
spune primarul Marcel Romanescu.

Acestea sunt locuințe destinate tinerilor, iar valoarea proiec-
tului depășește 11 milioane de euro. Fiecare clădire va avea câte 
6 apartamente.

„Banii sunt deja alocați și așteptăm doar semnarea contrac-
tului de finanțare pentru a demara procedurile. De asemenea, 
am depus recent încă un proiect asemănător, ce vizează a doua 
tranșă PNRR, pentru încă 70 de clădiri”, a precizat Romanescu.

I.I.
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Pompiliu Marcea s-a născut la 20 octombrie 
1928, în satul Ştefăneşti, judeţul Gorj, lo-
calitate aşezată pe malul stâng al Gilortu-

lui, în apropiere de oraşul Tg-Cărbuneşti și se stin-
ge din viață, fiind asasinat la 27 martie 1985. 

Mama sa s-a născut la 20 februarie 1903, pro-
vine din satul Colibaşi, com. Scoarţa, localitate 
aşezată pe malul drept al Blahniţei, dintr-o fami-
lie compusă din patru copii, trei fete şi un băiat 
ai cărei părinţi erau Ecaterina şi Grigore Andronie, 
ţărani moşneni. 

La rândul sau, tatăl, născut la 4 iulie 1904, pro-
vine dintr-o familie  tot cu patru copii, doi băieţi 
şi două fete din părinţi Elisaveta Marcea, bunica 
scriitorului care, s-a născut tot în satul Colibaşi iar 
prin căsătoria cu Ion Marcea, se stabileşte în satul 
Ştefăneşti, judeţul Gorj. 

Fratele cel mare al tatălui scriitorului a murit pe 
câmpul de luptă în Cel De-al Doilea Război Mon-
dial, iar sora cea mică Ioana se căsătoreşte tot, în 
satul Colibaşi.

Părinţii săi, Maria şi Ion Marcea, se căsătoresc  
în toamna anului 1925, la data de 28 noiembrie.

La data de 20 mai 1931, se naşte şi cel de-al doi-
lea copil al familiei, Grigore Marcea, fratele scriito-
rului care a decedat la data de 30 octombrie 2014. 
În vara aceluiași an 1931, părinţii scriitorului se 
stabilesc definitiv în satul Colibaşi, com. Scoarţa, 
jud. Gorj, la sora bunicii dinspre tată, Profira Bobi-
nă, născută la 18 mai 1887, al cărei soţ a murit pe 
câmpul de luptă în Primul Război Mondial, mamă 
a unei fete care a decedat în anul 1930, la o vârstă 
fragedă. 

În anul 1933, la data de 5 august, se naşte  şi 
cel de-al treilea copil al familiei  Polina Marcea (Ga-
nea după căsătorie), sora scriitorului care a dece-
dat la 4 iulie 2020.  

Din fragedă pruncie se vedea  că Pompiliu Mar-
cea are o minte ageră deoarece la vârsta de 5 ani 
citea fluent ziarele vremii şi cărţile care îi cădeau în 
mână. Părinţii, fraţii şi nepoţii criticului şi istoricu-
lui literar Pompiliu Marcea,  au locuit şi locuiesc în 
prezent  într-o zonă  a Gorjului unde trăiau unele 
dintre rudele marilor personalități ale poporului ro-
mân: Tudor Vladimirescu, Gheorghe Magheru, Ion 
Popescu Voiteşti, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, 
George Uscătescu, Maria Lătăreţu şi altii. 

În toamna anului 1935, copilul Pompiliu Mar-
cea, păşeşte pentru prima dată pe uşa şcolii, şcoală 
pe care nu o mai părăseşte decât odată cu dispa-
riţia sa din această lume. Şcoala primară de 7 ani 
o face în satul natal Colibaşi unde, a avut parte de 
dascăli minunaţi, familia Maria şi Victor Ciudin. 

Încă din clasele primare s-a dovedit a fi foarte in-
teligent, învăţătorii săi descoperindu-i de pe atunci 
certe calităţi viitoare de dascăl, insuflându-i tainele 
apostolatului. Colegii săi, povesteau cum învăţăto-
rii încă din clasa a V-a îl puneau la catedră, să le 
explice la tablă lecţia următoare. Era o mare bu-
curie să vadă un coleg de-al lor cum sub privirea 
atentă a dascălului le preda lecţiile. 

Există în arhiva familiei caietul său de elev din 
clasa a IV-a, cu o caligrafie impecabilă şi care  con-
ţine analize neobişnuit de profunde  pentru acea 
vârstă,  asupra volumelor “Din lumea celor care 
nu cuvântă” de Emil Gârleanu, ”La Medeleni” de I. 
Teodoreanu, ”Pădurea Spânzuraţilor” şi ”Răscoala” 
de L. Rebreanu, etc. Pe tot parcursul celor 7 ani 
de şcoală primară Pompiliu Marcea a fost numai 
premiant. 

În anii 1938 și 1940 încep școala și frații săi mai 
mici Grigore respectiv Polina care rămân doar cu 7 
clase primare făcute, neputând  continua studiile 
datorită lipsurilor materiale și financiare ale fami-
liei.

După absolvirea celor 7 ani de şcoală primară, 
dascălii săi propun părinţilor ca, fiul lor să meargă 
mai departe şi să dea examen la Şcoala Normală 
din Tg-Jiu pentru a deveni învăţător. Părinţii au-
zind aceste lucruri au refuzat categoric spunând că 
deja, mai au încă doi copii la şcoală pe Grigore şi 
Polina, fraţii scriitorului, şi nu pot să susţină finan-
ciar şi material continuarea şcolii de către acesta, 
mai ales în condiţiile în care tatăl său era plecat pe 
front în Cel de-al Doilea Război Mondial iar acasă 
era doar mama sa Maria şi bunica Profira. Singura 
sursă de venit a familiei era pensia de văduvă de 
război a bunicii la care se adăuga atunci când era 

POMPILIU MARCEA - 94 de ani de la naștere (I)
posibil veniturile obţinute din vânzarea produselor 
agricole și animalelor. 

Văzând această situaţie, dascăli săi, propun fa-
miliei că îi vor ajuta ei financiar numai să lase co-
pilul la liceu pentru că este un copil foarte bun şi 
ar putea deveni un dascăl de valoare. Le-a dat o 
perioadă de timp, de gândire iar cele două, mama 
şi bunica au hotărât să vândă câteva animale din 
curte şi o curea de pământ pentru a-l putea ţine la 
şcoală. Uite aşa dascăli au reuşit să îi determine  pe 
părinţi să-l lase să dea examen mai departe. 

În vara anului 1942 la examenul ce l-a susţinut 
la Şcoala Normală din Tg –Jiu, Pompiliu Marcea a 
fost însoţit de învăţătorul său Victor Ciudin.

La concursul de admitere se prezentaseră copii 
şi din celelalte judeţe ale Olteniei. Rezultatul exa-
menului avea să confirme evaluarea dascălului: 
Pompiliu Marcea  era primul pe listă. Atunci bucu-
ria învăţătorului Victor Ciudin a fost si mai mare si 
binenteles si a familiei, ca a reusit sa-iconvinga pe 
parinti sa-l lase la scoala, ca nu s-a  înşelat privind 
capacitatea intelectuală a elevului său. Din toam-
na lui 1942 până în vara anului 1950 pe Pompiliu 
Marcea îl găsim, timp de 8 ani, ca elev normalist, la 
şcoala din Tg–Jiu. 

Perioadă foarte grea, războiul, a adus foamete 
şi sărăcie, lucruri ce se răsfrângeau şi asupra şco-
lilor.

Pompiliu Marcea pe perioada celor 8 ani de stu-
diu a stat în internatul liceului, unde an de an, pă-
rinţii veneau toamna, cu carul cu produse alimen-
tare pe care le predau la cantina liceului precum și 
lenjerie, pături şi cu lemne pentru iarnă. Le-a fost 
foarte greu deoarece ei erau ţărani simpli şi venitu-
rile pe care le aveau erau insuficiente, fiind nevoiţi 
astfel să se împrumute frecvent  pentru a-l ajuta, 
pe copil să termine şcoala .

Efortul însă a meritat. Pe tot parcursul celor 8 
ani de şcoală normală, Pompiliu Marcea a fost un 
elev eminent al şcolii,cu bursa de merit iar vacanţe-
le şi le petrecea acasă, la Colibaşi, unde împreună  
cu colegii săi, consăteni mergeau la scăldat la Blah-
niţa şi la Gilort. Era foarte îndemânatic la prins 
peşte, fiind şi un bun înotător şi îi plăcea foarte 
mult să meargă la cosit de fân, la pazitul viilor si la 
cules de struguri.

Iată ce spune unul dintre profesorii de atunci, 
dirigintele clasei profesorul Victor Andriţoiu ”Mi-l 
amintesc bine fiindcă avea vocaţie literară. Era co-
pil sfios, cu o privire blândă, cu o frunte mare şi o 
minte ageră. În ochi i se citea inteligenţa. Înzestrat 
cu o serie de calităţi deosebite Pompiliu Marcea s-a 
remarcat  de la început ca un elev eminent al Şcolii 
Normale. Avea o sete nestăvilită de lectură şi dorin-
ţă de cunoaştere. Nu-i plăceau laudele şi adulările. 
În acea perioadă  lipsea din programa şcolară Maio-
rescu, Goga, Arghezi, Blaga, Bacovia şi erau înlocu-
iţi cu alţii. În anul 1950, Pompiliu Marcea împlinea 
22 de ani. Îşi dadea seama că prin radierea celor 
mai buni scriitori, în literatura română rămâne un 
gol imens. De multe ori rămâneam singuri şi odată 
m-a întrebat de ce nu avem voie să folosim cuvân-
tul ”neam”, când Eminescu a spus:” Eu? Îmi apăr 
sărăcia şi nevoile şi neamul….”  Încolţea în sufletul 
lui Pompiliu Marcea atât de talentat un gând pro-
testatar, o revoltă înăbuşită. A fost un gând care 
l-a urmărit şi ca student şi mai ales ca profesor 
universitar”.

În vara anului 1950, Pompiliu Marcea merge la 
Bucureşti pentru a se înscrie la facultate. Puţini 
ştiu însă că, Pompiliu Marcea a ales să dea exa-
men la Medicină, dar după ce a a văzut cum se fac 
disecţiile pe cadavre a renunţat şi a mers să se în-
scrie la Facultatea de Limba şi Literatura Română 
din cadrul Universităţii Bucureşti. Cu un bagaj de 
cunoştinţe solid, acesta s-a impus primul in faţa 
candidaţilor veniţi din întreaga ţară. Pe parcursul 
celor 4 ani de studii, Pompiliu Marcea s-a afirmat, 
ca nimeni altul, fiind premiant pe tot parcursul fa-
cultăţii si avand bursa republicana, iar la sfârşit 
a abslovit-o, ca şef de promoţie și cu diplomă de 
merit. 

Pe toată această perioadă evoluţia sa, a fost ur-
mărită de profesorul  universitar  Tudor Vianu, care 
din anul IV îi propune să devină preparatorul său. 
Astfel, Pompiliu Marcea după terminarea facultăţii, 
în anul 1954, devine preparator în cadrul acesteia. 

Imediat, după terminarea examenului de diplo-

ma, primeşte cea mai grea lovitură din viaţa sa, 
moartea tatalui său, Ion Marcea, care a survenit la 
începutul lunii septembrie 1954 din cauza unei boli 
incurabile, la vârsta de doar  50 de ani. 

Astfel, se vede nevoit a întreţine familia răma-
să în Gorj, mama, bunica şi doi fraţi mai mici. Îmi 
spunea că, printr-o muncă titanică, susţinută zi de 
zi, s-a pregătit continu întrucât, purta povara de a 
fii copilul unor ţărani pe când colegii săi, erau copii 
de altă condiţie socială şi nu acceptau, cum el fiu 
de ţărani să ajungă la un astfel de nivel universitar 
şi ulterior pe cele mai apreciate poziţii ale culturii 
şi literaturii române. Invidia colegilor de breaslă l-a 
durut foarte tare, dar la ambiţionat pe măsură, să 
poată da replici acelora care mai încercau să-i ştir-
bească din prestigiu. 

Îmi spunea că mulţi îl urau nu numai ca scrii-
tor și profesor ci şi că vine din lumea ţărănească. 
Totdeauna se mândrea cu originile sale de ţăran şi 
de gorjean. 

La doi ani de la terminarea facultăţii, la data de 
6 otombrie 1956, ia hotărârea să se căsătorească, 
în Bucureşti , cu domnișoara Zoe-Florentina Dumi-
trescu, de loc din comuna Bobicești, sat Leotești, 
localitate situată lângă oraşul Balş, judeţul Olt, 
care avea părinţi pe Dumitrescu Gheorghe, sani-
tarul comunei şi mama Aurelia, casnică. Aceasta 
îi rămâne alături pană când el părăseşte această 
lume.  Îmi spunea că, acesta a fost unul  din cele 
mai importante evenimente petrecute în viaţa sa, 
viaţă ce i s-a schimbat radical. 

În acelaşi an debuteză în Luceafărul  cu o re-
cenzie, colaborând apoi şi la Gazeta literară, Româ-
nia literară, Scrisul bănăţean, Viaţa Românească, 
Contemporanul, Săptămâna, Ramuri, Amfiteatru, 
Flacăra, Cahiers roumains d’etudes litteraires, pre-
cum şi la unele publicaţii din străinătate, cum ar 
fi Zeit und Kultur, Kurier der Bochum Universitat, 
Les amis de Panait Istrati, Slovenske Pohlady ”. 

Pompiliu Marcea ştia mai multe limbi străine 
dintre care aş enumera: engleza, germana, fran-
ceza, rusa etc. În activitatea sa literară a scris 14 
cărți, peste 2500 de articole, şi a participat la nu-
meroase emisiuni de radio şi televiziune rămase în 
Fonoteca de Aur a radio-difuziunii Române. 

În planul editării clasicilor, studiile lui Pompiliu 
Marcea despre Sahia, Slavici, Sadoveanu, Caragia-
le s.a. îşi găsesc complementul în numeroasele edi-
ţii şcolare şi de popularizare pe care istoricul literar 
le-a prefaţat. 

La începutul anilor “60, pe când era redactor 
la Editura pentru Literatură şi mai apoi director 
la Editura  pentru Literatură Universală (1964), 

Ion MarceaIon Marcea
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Pompiliu Marcea şi-a adus o contribuţie însemnată 
la apariţia unor volume aparţinând lui Mihai Emi-
nescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, etc., autori in-
terzişi în acea perioadă, dar şi la apariţia unor vo-
lume ale unor scriitori în plină ascensiune literară, 
precum Marin Preda,Nichita Stanescu şi Augustin 
Buzura. În anul 1962, îl găsim pe Pompiliu Marcea 
predând, ca lector de limba şi literatura română ,la 
cea mai prestigioasă universitate din Franţa, Sor-
bona din Paris iar în anul 1964 a fost decorat cu 
Ordinul Muncii clasa a-III-a, cu prilejul celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei.

Pompiliu Marcea are cea mai mare bucurie a vi-
aţii sale, în vara anului 1964 când se naşte unicul 
său copil, Corina- Mădălina.

În anul 1968, Pompiliu Marcea avea să susţi-
nă teza de doctorat cu lucrarea ”Ioan Slavici”. Din 
comisia de doctorat a făcut parte şi Constantin 
Ciopraga care spune: ”Când Pompiliu Marcea şi-a 
susţinut teza la Facultatea de litere din Bucureşti, 
am făcut parte din comisia de doctorat. A fost un 
moment luminos de afirmare a personalităţii sale, 
concluziile fiind unanim elogioase. Şi-a  luat titlul 
de doctor într-un mod remarcabil. Despre profilul 
intelectual al lui Pompiliu Marcea, exegetul literar, 
îmi formasem o idee înainte de a-l fi cunoscut di-
rect. I-am urmărit comentariile dense din presa de 
specialitate ;  m-a ţinut în loc substantiala sa mo-
nografie despre Ioan Slavici, de la a cărei apariţie 
trecuseră exact 30 de ani! O nouă ediţie amplifica-
tă, avea să apară în 1968, constuindu-se într-un 
instrument de lucru indispensabil… De numele lui 
Pompiliu Marcea, profesor la Universitatea din Bu-
cureşti, se legă în special , alte doua volume, am-
bele despre autorul ,,Baltagului”: unul dintre ele, 
,,Lumea operei lui Sadoveanu” 1976) vizeză tipolo-
giile caracteristice purtând amprenta marelui pro-
zator; celălalt ,,Umanitatea sadoveniană de la A la 
Z” (1977) e un dictionar de personaje sadoveniene, 
scriere de pionierat în întreaga noastră literatură, 
incluzând peste 3000 de nume, lucrare de un deo-
sebit interes pentru toţi aceia care au tangenţă cu 
ampla opera în cauză. Ulterior l-am revăzut de mai 
multe ori. Odată era preocupat de un răspuns ferm 
într-o dispută despre Eminescu. Era  intransigent. 
Apoi am auzit stupefiat că gorjeanul, omul de acţi-
une, confrate de căutări nu mai era. În ochii aces-
tui oltean ager, cu stagii în Franţa şi în Germania , 
puteai citi bucurie, bunătate, dar şi hotărâre de ne-
zdruncinat. A-l  readuce imaginar printre noi, iată o 
modalitate pioasă de rememorare”(1995). 

Devenind un valoros cadru universitar, cu o 
temeinică pregătire în domeniul literaturii şi cu 
o bogată experienţă didactică prof. univ. Pompliu 
Marcea va desfăşura o bogată activitate, la celebre 
universităţi, contribuind la cunoaşterea valorilor 
civilizaţiei şi culturii româneşti peste hotare. 

Astfel perioada anilor 1970-1973, îl găsim pe 
Pompiliu Marcea, predând la Universităţile din 
Koln, Bonn, Aachen şi Dusseldorf din Germania. 
Unchiul meu mi-a spus că fiind în străinătate i s-a 
propus să se stabileasca cu familia şi să predea la 
universităţi din mai multe ţări precum Germania, 
Franţa, Canada dar nu a vrut să părăsească Ro-
mânia spunând că are o misiune de îndeplinit în 
ţara sa, aceea de ridicare a gradului de pregătire 
a tineretului universitar şi a cadrelor didactice la 
nivel european. Îmi mai spunea că acolo eşti apre-
ciat dacă mergi ca specialist sau să muncesti o pe-
riodă determinătă de timp, nu să le ocupi locurile 
de munca, locuinţe, terenuri etc. şi s-a bazat şi pe 
zicala ,,Fie pâinea cât de rea tot mai bună-n ţara 
mea”. Iată o dovadă clară de mare patriot. Unchiul 
meu venea în satul Colibaşi, la casa părintească, 
să-şi vadă mama, fraţii şi nepoţii  de două ori pe 
an, în mod special de 15 august sau 8 septembrie, 
de ziua mamei sale. De câte ori venea cu familia, 
mergea şi la Blahniţa, unde le arăta fetei şi soţiei 
locurile de joacă, pe unde mergea cu animalele la 
pășunat când era copil  şi unde se scălda. De fieca-
re dată  intra în apă să prindă peşte fiind un artizan 
în acest domeniu. Ne spunea că este foarte ocupat 
şi regretă că nu poate să vină mai des sau să stea 
mai mult de două zile. 

Când venea unchiul  acasă era mare sărbătoare. 
Toţi, fraţi, nepoţi ne aşezam  în jurul mesei şi asis-
tam la discuţii.

Ne spunea că el ,,trăgea” şi câte 15 ore pe zi fără 
pauză în afara unei cafele, ,,fără nici o caznă, ba 
chiar cu un soi de voluptate”. Mai venea în trecere, 
cu colegii când aveau întâlnirea la Şcoala Norma-
lă ori când se desfăşurau examene de grad pentru  
profesori la Craiova, el fiind ani buni preşedintele 
comisiei de examinare pentru regiunea Oltenia si 

nu numai.
În primavara anului 1975, in luna aprilie pri-

meşte a 2-a şi cea mai grea lovitură, decesul mamei 
sale la vârsta de 72 de ani. Pierderea mamei i-a 
produs o mare suferinţă. 

În perioada comunistă, odată cu adoptarea le-
gilor de sistematizare rurală și nu numai, Pompi-
liu Marcea a dat dovadă de foarte mare curaj şi a 
înaintat mai multe memorii conducerii superioa-
re de partid şi de stat, inclusiv lui Nicolae Ceau-
şescu prin care cerea încetarea demolării satelor 
românești, a monumentelor istorice şi a bisericilor, 
a cerut împroprietărirea ţăranilor cu pământ, s-a 
opus politicii demografice greşite, careia i-au căzut 
pradă mii de femei, s-a opus exportului masiv de 
produse alimentare, care a dus la anii de criză şi 
înfometare a poporului roman. A dorit eliminarea 
desfăşurării de munci agricole şi pe şantiere pentru 
elevi, studenţi şi militari, s-a opus cenzurii şi poli-
ticii editoriale greşite, a criticat abuzurile unor acti-
vişti politici şi demnitari de stat etc. Pot să spun că, 
satul lui, Colibaşi, care era propus pentru demolare 
în acea perioada, există şi astăzi datorită implicării 
lui Pompiliu Marcea. 

În urma acestei acţiuni foarte riscante la vre-
mea respectivă a reuşit să convingă autorităţile co-
muniste, satul său Colibaşi existând şi astăzi. El a 
continuat tot timpul a se interesa ce se întâmplă cu 
oamenii din sat pentru că ori de câte ori mergeam 
la Bucureşti, el mă întreba totdeauna, de la primul 
om din capătul satului până la ultimul din ultima 
casă despre familia lor, despre copii lor dacă mai 
cresc animale, dacă au servicii, acesta având o me-
morie fantastică, întrucât nu omitea pe nimeni.

O perioada de câţiva ani Pompiliu Marcea a fost 
Şeful Catedrei de Limba şi Literatura Română a 
Universităţii din Bucureşti  precum şi prodecanul 
Facultăţii de Filoogie.

Pompiliu Marcea a fost  membru al Uniunii Scri-
itorilor din România. 

Într-o perioadă  a fost propus să meargă ca di-
rector la Biblioteca română din S.U.A., Italia sau 
Austria, dar nu a primit girul Elenei Ceauşescu. 

Unchiul meu îmi  spunea că fiind la  Paris, la 
invitaţia directorului Bibliotecii Naţionale a Franţei, 
printre temele abordate l-a întrebat de ce în Româ-
nia nu se găseşte nici un scriitor care sa alcătuias-
că un dicţionar de personaje. Sigur, nu i-a căzut 
bine întrebarea şi şi-a propus când se întoarce în 
ţară, va scrie un asemenea  dicţionar. 

Atunci s-a gândit la M. Sadoveanu spunându-mi 
că este cel mai ,,fecund“ scriitor român care, a scris 
peste 100 de cărţi. Şi uite aşa a apărut ,,Umanita-
tea sadoveniană de la A la Z”, lucrare de referinţă, 
prima de acest fel în literatura română.

Iată ce scria profesorul  înainte de apariţia ce-
lei de-a 3-a cărţi despre Sadoveanu: ,,Trebuie să 
m-apuc de cartea a 3-a despre Sadoveanu spre a 
alcătui o trilogie critică ce va fi, după opera lui Emi-
nescu de G. Călinescu, o opera unică în cultura 
română. Ar trebui să apară în 1979 pentru că, în 
anul 1980 la Centenarul naşterii scriitorului să se 
reediteze sub  banderola  sa într-un tom imens de 
1500 de pagini. Mă încântă teribil această idee.” 

Şi astfel apare cartea ,,Mihail Sadoveanu – 100 
de ani de la naştere” editată în limbile engleză, ger-
mană şi franceză.

Perioada anilor 1980–1985 (anul decesului) a 
culminat cu dramaticele episoade în jurul volumu-
lui IX din ,,Opere complete” a lui Eminescu. Unchiul 
meu, mi-a spus că a intrat într-o luptă ,,pe viaţă şi 
pe moarte” cu şef rabinul Moses Rosen, care susţi-
nea interzicerea apariţiei în librării şi trimiterea la 
topit a volumului. Atunci, unchiul meu împreună 
cu alţi colegi de breaslă au luat atitudine dură faţă 
de rabin şi au transmis mai multe răspunsuri au-
torităţilor statului pe linie literară, politică precum 
şi preşedintelui N. Ceauşescu. 

Datorită implicaţilor cazului cat şi a ameninţă-
rilor primite toţi s-au retras, spunându-i şi lui să 
facă acelaşi lucru. Mi-a spus, că a rămas singur 
şi le-a răspuns că nu  va ceda şi va apăra poetul 
nostru naţional până în ultima clipă a vieţii. Ame-
ninţat fiind şi el cu moartea în diferite moduri, pe 
stradă, telefonic sau cu bilete pe sub uşă, nu a dat 
înapoi, continuând lupta cu ,,cel mai puternic” om 
din România. Rabinul susţinea că Eminescu a fost 
antisemit şi din această cauză vroia interzicerea vo-
lumului care conţine poezii cu caracter antisemit. 
După lungi şi grele lupte volumul a apărut, dar se 
pare că preţul plătit a fost însăşi viaţa scriitorului. 
Toţi cei care s-au implicat în rezolvarea acestui caz, 
au decedat în condiţii suspecte.

 Astfel, rabinul consemnează ,,caracterul sus-

pect  al decesului profesorului şi scriitorului Pom-
piliu Marcea în cartea sa de memorii, lăsând să se 
înţeleagă că la mijloc a fost o pedeapsă divină. Pom-
piliu Marcea a fost găsit înecat în lacul Herăstrău, 
Ion Lotreanu, a fost găsit spânzurat iar Alexandru  
Oprea  a fost găsit mort în baie”. 

În anul 1983, în articolul ,,Cu foarfecele împo-
triva adevărului”, publicat în revista România Li-
terară, Pompiliu Marcea dă un răspuns usturător  
unui anume critic rus Pimen Buianov care a scris 
un articol în revista ,,Literaturnaia Gazeta” intitu-
lat ,,Cu pumnii împotriva istoriei”, împotriva trilo-
giei scriitorului român Dumitru Popescu, ,,Pumnul 
şi palma”,  roman care aborda ficţional relatile ro-
mâno- ruse, apărută la editura Eminescu în anii 
1980-1981-1982. ,,Pimen Buianov, de a cărui acti-
vitate de critic – mărturisim – n-am auzit niciodată, 
reuşeşte o incalificabilă performanţă: el revarsă o 
cascadă de neadevăruri, invective şi etichetări de-
nigratoare, de o gravitate excepţională, eludează 
cu desăvîrşire  conţinutul de idei şi semnificaţiile 
romanului şi construieşte după bunul său plac, o 
imagine falsă, denaturată despre carte, pe care apoi, 
cu degetul ridicat în sus, mânios şi ameninţător, o 
combate înverşunat… Este profund reprobabil fap-
tul că asemenea atacuri lipsite de responsabilitate 
şi onestitate elementară, de natura să  împieteze 
asupra relaţiilor, atât de cordiale, principiale şi to-
vărăşeşti dintre scriitorii celor două ţări, au putut 
vedea lumina tiparului. În cea ce mă priveşte, am 
considerat totdeauna şi continui să cred cu tărie, 
că idealul nobil al literaturii este şi va rămîne acela 
de a sluji şi lumina adevărul vieţii, de a servi bune-
lor relaţii dintre oameni şi dintre popoare”.  După 
ce a scris acest articol i-a spus soţiei sale că, dacă 
până acum nu s-a făcut remarcat în lume de acum 
încolo va fi cunoscut, şi, decât să mor în anonimat 
mai bine ,,mor c-un borcan de murături aruncat în 
cap de la balcon”. 

Într-un articol intitulat ,,POMPILU MARCEA – 
jertfă pe altarul culturii” dascălul său, profesorul 
Victor Andriţoiu, spunea: ,,… Şi i-a venit pieirea 
prea timpurie  fiindcă a îndrăznit într-un articol să 
ia apărarea romanului ,,Pumnul şi palma”, scris de 
Dumitru Popescu, şi să înfrunte un critic literar din 
U.R.S.S. Mândria lui de profesor fusese rănită şi a 
luat atitudine, dând un răspuns vehement, întoc-
mai ca T. Arghezi când a scris pamfletul ,,Baroa-
ne!”. Marcea a dat un răspuns usturător ca o pal-
mă pe obraz, apărând literatura poporului roman. 
Îndrăzneala aceasta a plătit-o cu moartea. Marcea 
este un erou căzut la datorie şi merită să fie slăvit, 
fiindcă el rămâne o jertfă pe altarul culturii nea-
mului românesc”(1995). Aceeaşi atitudine dură a 
luat față de aceleiaşi revistă la apariţia romanului 
”Delirul” de Marin Preda, în anul 1975. 

Constantin Preda într-un articol ce se intitulea-
ză” Misterioasa moarte a lui Marin Preda spune: 
”Elena Ceauşescu a hotărât ca întreaga cercetare, 
la faţă locului, să se  desfăşoare în secret, sporind 
nota de mister şi făcând ca dispariţia autorului 
”Moromeţilor” să fie una suspectă, la fel ca şi morţi-
le scriitorilor Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Pom-
piliu Marcea, Marin Sorescu, Virgil Mazilescu, Da-
niel Turcea, Ion Lotreanu, Gabriela Negreanu, Ion 
Stratan”. Cu trei zile înainte de deces l-am vizitat pe 
unchiul meu împreună cu soţia la Bucureşti. Am 
stat la masă şi am discutat câteva ore şi mi-a dez-
văluit proiectele pe care le avea pentru viitor. Mi-a 
spus că a scăpat de griji, Corina, este studentă în 
anul II la medicină, că este la vârsta la care poa-
te să creeze și dea noi capodopere culturii române 
în mod special  criticii şi istoriei literare. Pompiliu 
Marcea  mi-a spus ca a scris şi un roman ”Pacient 
în Galapagos” dar cenzura a condiţionat publicarea 
lui de renunţarea la cateva zeci de pagini care viza 
regimul de atunci şi în care nu era elogiat ”Geniul 
Carpaţilor”. A refuzat categoric acest compromis şi 
mi-a spus că o să se schimbe regimul, n-o să mai 
dureze mult şi-l va putea publica, dacă nu are des-
tui prieteni şi cunoştinţe in străinătate pentru a fi 
publicat în afara ţării.” Acum, la aproape 40 de ani 
de la moartea sa romanul o sa vada lumina tiparu-
lui si v-a fi publicat cat de curand. 

La data de 27 martie 1985, unchiul meu care 
trebuia să fie prezent la universitate la cursuri, este 
găsit mort la orele 11,20, fiind asasinat la vârsta 
de 56 de ani, plutind în apa lacului Herăstrău cu 
lovituri puternice la cap şi tăieturi în podul palmei. 
Astfel, se pune capăt tuturor dorinţelor şi speran-
ţelor, proiectelor de viitor pe care vroia să le ducă 
la bun sfârşit. 

(va urma)
ION MARCEA
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Au cultivat cannabis în 
ghivece! Cercetați pentru 
trafi c de droguri de risc
* Trei mandate de percheziții domiciliare

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității 
Organizate Gorj, împreună cu un procuror din ca-
drul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj, au pus în 
executare, ieri, trei mandate de percheziţie domi-
ciliară, emise în cadrul unui dosar penal, în care 
se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii in-
fracţiunii de trafic de droguri de risc.

Din cercetări a reieșit faptul că două persoane ar fi 
înființat la un imobil, situat în județul Gorj, o cultură 
de cannabis indoor, plantele fiind cultivate în ghivece 
de flori, care ar fi fost, inițial, depozitate în garajul imo-
bilului.

Ulterior, din cauza temperaturilor scăzute, acestea ar 

fi fost mutate, la jumătatea lunii septembrie 2022, în 
locuință, unde persoanele bănuite ar fi asigurat condiții 
de căldură și umiditate propice dezvoltării acestora.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj urmează 
să fie aduse, în vederea audierii, 4 persoane, anunță IPJ 
Gorj. Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Ser-
viciului pentru Acțiuni Speciale Gorj și al jandarmilor 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj.

Suportul de specialitate este asigurat de Direcția 
Operațiuni Speciale din Poliția Română și de Biroul Teh-
nic și de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T.

IPJ Gorj: Facem precizarea că, pe parcursul întregului 
proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drep-
turile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pro-
cedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

M.C.H.
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Șeful Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei Târgu-Jiu, a fost 
ridicat martide polițiști, fiind acuzat că a autorizat ilegal construcția unui 
ansamblu rezidențial în oraș. Este vorba despre Răzvan Retezeanu.

Șeful Compartimentului Urbanism, Răzvan 
Retezeanu, pus sub control judiciar pentru 60 de zile

Astfel, la data de 18 octombrie 
a.c., polițiști din cadrul Serviciului 
de Investigare a Criminalității Eco-
nomice Gorj, sub coordonarea unui 
procuror din cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Gorj, au reținut pen-
tru 24 de ore și introdus în Centrul de 
Reținere și Arestare Preventivă al IPJ 
Gorj, un bărbat de 47 de ani, din mu-
nicipiul Târgu-Jiu, bănuit de comite-
rea infracțiunii de abuz în serviciu, a 
comunicat IPJ Gorj, ieri.

Din cercetările efectuate, a rezul-
tat faptul că bănuitul, în calitate de 
angajat al unei instituții publice din 
municipiul Târgu-Jiu, a autorizat în 

mod ilegal construirea unui ansam-
blu rezidențial pe raza municipiului.

În cursul zilei de ieri, Răzvan Re-
tezeanu a fost prezentat Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Gorj, cu pro-
puneri legale.

IPJ Gorj: La data de 19 octombrie 
a.c., bărbatul de 47 de ani din mu-
nicipiul Târgu-Jiu, cercetat pentru 
săvârșirea infracțiunii de abuz in 
serviciu a fost prezentat Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Gorj, față de 
acesta fiind dispusă măsura contro-
lului judiciar, pentru o perioadă de 60 
de zile, a mai transmis instituțua.

M.C.H.

Conducerea centrală a PSD va fi prezentă astăzi, la 
conferința de alegeri a social-democraților din județ. 
,,Greii” PSD vor vizita lucrările de cconstrucție a 
variantei de  ocolire a orașului, anunță organizația 
într-un comunicat de presă. Investiţia a început în 
2014 și ar fi trebuit finalizată în 2016, dar nu este 
gata nici până în prezent.

Iată programul vizitei șefilor social-democrați:
Joi, 20.10.2022, va avea loc Conferința Județeană de 

Alegeri a Partidului Social Democrat -Filiala Gorj.
Cu această ocazie, în județul Gorj va fi prezentă con-

ducerea centrală a partidului, respectiv domnii
Marcel CIOLACU- președinte PSD, Sorin GRINDEA-

NU- prim-vicepreședinte PSD, și Paul STĂNESCU - se-

cretar general PSD.

Programul zilei este următorul:
Ora 14 - Vizitarea șantierului variantei de ocolire a 

Municipiului Târgu Jiu de către domnul Sorin
GRINDEANU, ministrul Transporturilor.
Ora 17:00 - Lucrările Conferinței Județene de Alegeri 

a PSD Gorj- Riviera by Anna Events, Alea Digului5, Târgu 
Jiu

 Ora 19:00 - Conferința de presă -susținută de domnii 
Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu și Mihai 
Weber.

M.C.H.

Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Paul 
Stănescu vin la alegerile din PSD Gorj



culturăculturăJoi, 20 Octombrie 2022Joi, 20 Octombrie 2022
»»

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

10 10 

,,Marea educaţie se face mergând în bibliotecă, punând ,,Marea educaţie se face mergând în bibliotecă, punând 
mâna pe cărţi, citindu-le, repetându-le. Ca să fi u mai clar, mâna pe cărţi, citindu-le, repetându-le. Ca să fi u mai clar, 
contactul cu cartea pe suport fi zic rămâne indispensabilă contactul cu cartea pe suport fi zic rămâne indispensabilă 
unei educaţii de calitate”! (Andrei Marga)unei educaţii de calitate”! (Andrei Marga)

«România Educată» în realitatea statului eşuat! (I)

De peste treizeci de ani, în-
văţământul românesc şi 
educaţia din ţara noastră, 

tot încearcă să obţină o notă de pro-
movare cu indulgenţă, dar tot la coa-
da clasamentului se află, deoarece 
suntem ultimii în Europa la testele 
PISA şi datele statistice ne situează în 
fruntea abandonului şcolar! Numă-
rul elevilor care frecventează şcoala 
a scăzut aproape la jumătate față de 
anii de dinainte de 1989, când școala 
nu era opțională, ci obligatorie, iar, 
elevii învățau din manualele care se 
deschideau cu fotografia conducăto-
rului preaiubit, ca să nu mai vorbim 
şi despre faptul că unii profesori folo-
seau în procesul didactic și corecțiile 
fizice. Totuşi, la absolvirea liceului, 
tinerii știau o meserie, iar după facul-
tate, primeau repartiție pentru slujbă 
în funcție de notele obținute, fără să 
mai spunem că profesia de dascăl era 
respectată şi bine plătită, cu toate că 
învăţământul era destul de rigid şi ba-
zat pe memorare, fără ca elevii să fie 
învăţaţi să aibă şi o gândire critică. În 
uniforme şi cu matricole pe braţ, ele-
vii care absolveau cursurile intrau în 
câmpul muncii, iar, meseriile învăţate 
în liceu le erau folositoare, fiindcă an-
gajaţii erau buni profesionişti, la fa-
cultate fiind admiși puţini absolvenţi 
din cauza locurilor reduse, iar la final, 
primeau repartiţii în funcţie de notele 
obţinute. Ştim că nu era obligatoriu 
să fi fost membru de partid, dar de-
venea esenţial, totuşi, în carieră, aşa 
cum se întâmplă şi azi, mai ales că 
şcoala nu era o opţiune, ci o obligaţie, 
iar severitatea constituia un cuvânt 
de ordine, lucru care aproape a fost 
şters din realitatea statului eşuat!

,,Educaţia nu este pregătirea pentru 
viaţă, educaţia este viaţa însăşi”! 
(John Dewey)

A devenit foarte evident faptul că 
toată această construcţie bazată pe 
reguli clare s-a demolat în 1989, iar 
românii şi-au luat libertatea de a pri-
vi şcoala ca pe o opţiune (??!!)în care 
tupeul desfiinţează regula. Fără uni-

forme, fără reguli clare, fără examene 
de treaptă, deci, noul învăţământ plin 
de greşeli manageriale, de incertitu-
dini, cu lecţii neînvăţate şi, mai ales, 
cu o lipsă de viziune au devenit reguli 
precise! În anul 1997 are loc prima 
încercare de a se realiza o reformă 
adevărată a educaţiei, când Ministrul 
Învăţământului de atunci, prof. univ. 
dr. Andrei Marga, anunţa că schimbă 
totul: examene, programă, directori, 
inspectori, structura anului şcolar, 
însă, ceea ce se dorea a fi o intenţie 
bună s-a transformat într-un lung 
şir de neajunsuri, ezitări şi improvi-
zaţii din partea celor care au trebuit 
să pună în aplicare proiectul, pentru 
că sistemul nu era pregătit să înveţe 
lecţia schimbării! Un an mai târziu, 
notele au fost înlocuite cu calificative 
în ciclul primar, iar bacalaureatul se 
susţinea din şase probe, deci, a fost 
pentru prima dată când n-au mai 
promovat 99% dintre elevi, ci doar 
70 de procente! Acesta era momentul 
în care mulţi au ales ca să plece din 
sistem, unii părăsind România ca să 
muncească în străinătate, chiar şi în 
meserii necalificate, aşa cum s-a înce-
tăţenit şi la noi meseria de…gunoier. 
Cei rămaşi în sistem erau consideraţi 
profesorii de modă veche, unii dintre 
ei ajunşi în sălile de clasă, pentru că 
nu găsiseră altceva de lucru. Marea 
decădere a siatemului de învăţământ 
a început atunci când profesorii picaţi 
la examenul de titularizare cu note de 
1,00 ajunseseră să le predea copiilor 
lecţii la clasă. În anul 2002, 70% din-
tre profesori căzuseră examenul de ti-
tularizare, aproape 10.000 luând note 
între 1 şi 5, iar, la începutul anilor 
2000 apăruseră schimbări şi la admi-
terea în liceu. Treapta era înlocuită cu 
examenul de capacitate, haosul se in-
stala rapid la admiterea în liceu, când 
sute de copii cu note mari au ajuns 
în licee slabe pentru că părinţii nu 
înţeleseră noile reguli de înscriere. În 
acelaşi an, învăţământul privat, apă-
rut în primii ani după 1989, cade pri-
mul exament de seriozitate şi rigoare, 
iar, prima universitate, cea Ecologi-
că, deschisă în 1993, intra în vizorul 
anchetatorilor pentru practici ilegale. 
O alta, la Iaşi, e acuzată că a trans-

format 63 de studenţi italieni în sto-
matologi, fără ca aceştia să fi mers la 
şcoală, iar, ca urmare, 19 universităţi 
erau închise şi pentru prima dată in-
trau controalele în aceste instituţii de 
livrat diplome. În anul 2000, Ministe-
rul Educaţiei anunţa că toţi elevii vor 
învăţa după manuale alternative, ceea 
ce trasnforma tipărirea şi elaborarea 
lor într-o uriaşă afacere, motiv pentru 
care un an mai târziu, numărul lor 
era redus printr-o hotărâre a guver-
nului Năstase, dovedindu-se încă o 
dată că învăţământul ajunsese să în-
veţe pe de rost cuvintele haos şi dezor-
dine, iar, drept consecinţă, profesorii 
erau debusolaţi, copiii, la fel. Pe acest 
fond, ministrul loveşte iar: admiterea 
se face computerizat şi părinţii nu în-
ţelegeau că trebuie să completeze cât 
mai multe opţiuni, aşa că, din nou, 
scandal de procedură! Ecaterina An-
dronescu ajunge ministru al Educa-
ţiei şi lansează o reformă la reforma 
domnului Marga, când impune prima 
schimbare: învăţământul obligatoriu 
de nouă ani şi introduce clasa pregă-
titoare. Astfel, noua lege a educaţiei 
impune amenzi de până la 200 de lei 
pentru cei care abandonează scoala, 
dar nimeni nu o ia în seamă, având 
în vedere că şi azi 300.000 de copii 
nu merg la şcoală din cauza sărăci-
ei. În satele româneşti existau încă 
1.500 de şcoli cu toaleta în curte, iar 
150.000 mergeau la şcoală flămânzi! 
Doamna Andronescu era hotărâtă să 
rămână în istoria învăţământului ro-
mânesc şi a mai provocat un haos în 
anul 2009, când a decis să taie cifra 
de şcolarizare la clasa a IX-a pentru 
şcolile de arte şi meserii, elevii fiind 
repartizaţi la liceele tehnologice. Din 
cele patru mandate de ministru, Eca-
terina Andronescu a ajuns ca în ulti-
mul mandate să provoace 10 modfi-
cari în şase luni, ceea ce însemna un 
«record» în materie de reformă! Iată, 
în anul 2010, ministrul Daniel Fune-
riu anunţa introducerea camerelor de 
supraveghere în sălile de clasă la ba-
calaureat şi declara toleranță zero fra-
udelor la examen, declarând ritos: „A 
venit momentul pentru tinerii noștri, 
să le oferim șansa să nu le mai fie fu-
rat startul în viață” (sic??), iar, drept 
consecinţă, de teamă că vor fi prinşi 
la furtişag, doar 44,47% au promovat 
examenul, aproape la jumătate față 
de anul precedent, arătându-se prin 

cifre edificatoare, pentru prima dată, 
imaginea reală a dezastrului din în-
văţământul românesc. Pe acest fond 
al controverselor decizionale, apar 
şcolile private care se întrec în oferte 
privind invățămâtul de tip finlandez, 
când 700 de şcoli atrag părinţii şi ele-
vii, promițând un învățământ altfel, 
în care elevul să fie ajutat să-și atingă 
potențialul maxim! Inspiraţi de aceste 
poveşti de la Polul nord, în sălile de 
clasă de la stat apar primii profesori 
care se considerau a fi altfel, făcându.
se în acest fel unii paşi timizi spre un 
învăţământ adaptat noilor vremi, în 
dorinţa neostoită de a se obţine ime-
diat rezultate! Poate că ar fi bines ă 
facem unele referiri şi la rolul dom-
nului ministru Mircea Miclea în refor-
marea învăţământului din ţara noas-
tră, dar, despre cel care a urmat după 
o vreme la conducerea ministerului 
de specialitate, după domnul Andrei 
Marga, poate vom vorbi cu alt prilej, 
pentru că Mircea Miclea este un psi-
holog de mare valoare şi un gânditor 
îndreptăţit al reformării învăţământu-
lui românesc! 

,,Educaţia este o descoperire 
progresivă a propriei noastre 
ignoranţe”! (Will Durant)

Miniştrii învăţământului care s-au 
perindat la conducerea sistemului 
educaţional din România în ultimii 
zece ani sunt fără nici o importanţă 
didactică şi padegogică, ei fiind nişte 
«politruci» care au împodobit cu aura 
mediocrităţii proiectul iohannist: «Ro-
mânia Educată», în care nu este nou 
decât parfumul de tristă comedie, un 
fel de metaforă de circumstanţă care 
de cinci ani de zile orbecăie în cea-
ţa unor căutări fără sens, iar, acest 
lucru confirmă pe deplin faptul că 
40% dintre absolvenţi sunt analfabeţi 
funcţional, adică, ştiu să citească cu 
greu un text fără să-i înţeleagă, însă, 
sensul propriu-zis, pentru că în acest 
«cincinal» schimbările din sistem s-au 
făcut haotic şi fără o analiză clară, 
fără o privire în viitor. Nici un minis-
tru din cei 27, poate cu o singură ex-
cepţie, cea a domnului Andrei Marga, 
din câţi s-au aşezat la biroul cel mai 
înalt al Ministerului Educaţiei, nu 
a mers la rădăcina problemei ca să 
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Dumitru Dorel-Spiru și Elena-Lucreția, Duică Dan și Ciulica Toma-
Marius  anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a pla-
nului PUZ “Construire magazin Penny cu carmangerie, accese auto și pieto-
nale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și în parcare, stâlp 
publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități și organizare de șantier” cu 
amplasament în orașul Turceni, stradă DJ763 și DJ764, județul Gorj.

Documentația care a stat la baza luării deciziei privind etapă de încadra-
re prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu 
poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 și vineri orele 9-13 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, stradă Unirii, nr. 76, Tg. 
Jiu.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 
10 zile calendaristice de la dată publicării.

În lipsa observațiilor justificate din partea publicului se va emite decizia 
etapei de încadrare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - Sucursala 
Minieră - UNITATEA MINIERĂ DE CARIERĂ ROŞIA-PEŞTEANA - Sector 
PEŞTEANA anunţă publicul interesat că a depus la APM Gorj documentaţia 
tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activi-
tăţilor de:

• Extracţia cărbunelui inferior;
• Operaţiuni de mecanică generală;
• Repararea echipamentelor electrice;
• Captarea, tratarea si distribuţia apei;
• Depozitări.
pe amplasamentul din comunele: Urdari, Bâlteni şi Fărcăşeşti, judeţul 

Gorj. Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Gorj, din strada Unirii, nr.76, Târgu Jiu, judeţul 
Gorj tel; 0253215384, fax: 0253212892, e-mail: office@apmgj.anpm.ro, în 
termen de 20 zile de la apariţia prezentului anunţ.

BURU ANA-MARIA-STANCA anunță dezbaterea publică a planului și a 

Raportului de mediu pentru AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER 

PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND PERSOANEI FIZICE BURU ANA MA-

RIA STANCA, din comuna Urdari, extravilan, județul Gorj, ce va avea loc în 

data de 07.12.2022 ora 14.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Comunei Urdari, din 

comuna Urdari, sat Urdari, județul Gorj.

Documentele pot fi consultate la sediul Agenției de Protecție a Mediului 

Gorj, strada Unirii, nr. 76 și pe site-ul APM Gorj http://www.anpm.ro/
web/apm-gorj/documente-procedura-sea-si-ea.

La dezbaterea publică vor participa autoritățile implicate în implementa-

rea planului, precum și publicul interesat.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și propuneri pri-

vind documentele menționate până la data de 07.12.2022, la sediul Agenției 

de Protecție a Mediului Gorj sau prin e-mail la adresa: office@apmgj.anpm.
ro și, de asemenea, poate participa la ședința de dezbatere publică.

conducă la schimbarea mentalităţii 
profesorilor şi să nu-i mai scape din 
mână pe elevii care vor altceva mai 
bun, când vor ca şcoala să-i provoa-
ce la dialog, la dezbateri, să nu-i mai 
plictisească mereu cu lecţii de mân-
tuială! Avem două legi ale educaţiei şi 
fiecare a fost modificată de zeci de ori, 
ca şi când cei aleşi să scrie, îşi uitase-
ră notițele în sertarele birourilor sau 
acasă sub pernă. Astăzi, se pare că 
peste 150.000 de absolvenţi nu ştiu 
încotro s-o apuce după liceu, iar cei 
care ajung în şcoli sunt din ce în ce 
mai puţini! De la 5 milioane de elevi 
de dinainte de 1989, s-a ajuns la nici 
2,9 milioane, iar, absolvenţii pleacă 
la studii în afara ţării! Anul trecut, 
44.000 de absolvenţi, majoritatea cu 
medii foarte mari, au ales ca să înve-
ţe în străinătate, iar, lor li se adaugă 
copiii milioanelor de români plecaţi 
la muncă în alte țări în care pretinsa 
civilizație demnă de urmat este dată şi 
de educaţie! Am ajuns în coada clasa-
mentului european şi mondial, când 
nici măcar olimpicii premianţi nu ne 
mai scot din marasmul educaţional în 
care ne aflăm! După 33 de ani, Ro-
mânia ar trebui să repete toate clasele 
şi s-o ia de la zero, să înveţe profeso-
rii să predea după metode moderne, 
să atragă copiii în şcoli, să schimbe 
paradigma didactică, pentru că trăim 
vremuri în care vlăstarele ţării nu mai 
vor să dea raportul nimănui, ci, vor să 
înveţe de plăcere, să cunoască lumea 
în care s-au născut liberi, iar, educaţia 
este singura care ne mai poate salva 
din situaţia dezastruoasă în care s-a 
ajuns în clipa de faţă! Se pare, dar, nu 
numai că se pare, ci, e foarte sigur că 

abandonul școlar, în cifre alarmante 
constituie forma finală a eșecului în 
sistemul de învățământ din Româ-
nia! Spre exemplu, la sate, unul din 
patru elevi dintr-o generație de nouă 
ani, cât durează ciclul primar și gim-
naziul, renunță la școală, iar motivele 
pentru care elevii renunță la școală 
sunt multe, dar rezultatul e același 
sau chiar mai scăzut, an după an. Co-
piii românilor sunt primii care pierd 
șanse de a se pregăti pentru slujbe 
mai bune, de a ridica mediul în care 
trăiesc, pierzând în acest fel ocazia 
de a ține pasul cu lumea în care tră-
im. În felul acesta, societatea pierde, 
pe termen lung, oameni instruiţi sau 
unii pseudo-instruiți, de care nu mai 
e atâta nevoie, ţara rămâne în urma 
dezvoltării globale, păstrează obice-
iuri depășite, și e prea puțin pregătită 
în fața crizelor cu care se confruntă 
astăzi omenirea. Prea puţini dintre 
părinţi şi copii ajung să înţeleagă că 
din școală începe totul, iar, datele sta-
tistice sunt îngrijorătoare şi ne arată 
că suntem departe de a fi o țară edu-
cată. România are cel mai mare pro-
cent din Uniunea Europeană, privind 
abandonul școlar timpuriu, pentru că 
avem o rată a abandonului de 15%, 
în timp ce media europeană ajunge 
la jumătate, iar statele moderne au 
sub 3%, în condiţiile în care şase din 
zece copii din mediul rural de la noi 
au dificultăți de citit și de scris. Ast-
fel, devine tot mai vulnerabil viitorul 
copiilor care pierd contactul cu școala 
şi apucă pe căile greşite ale drogurilor 
şi ale infracţionalităţii juvenile! (VA 
URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA

În atenția tuturor abonaților!
Toți cei care întâmpină probleme în ceea ce privește  

distribuirea cotidianului Gorjeanul sunt rugați să apeleze nr. 
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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. 

Telefon: 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. 

Telefon 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 
centrul municipiului Motru. 
Pretabil activități comerciale, 
cabinete 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. 

Telefon: 0739352688.

 Angajez lucrător-ges-
tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. Telefon: 0727351514. 

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

Telefon: 0769213005

Caut femeie pentru în-
grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. Telefon: 0771221338.

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

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

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

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. 

Telefon: 0731.504.036.

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte de 
muncă cel puțin 10 ani, vâr-
sta 30-40 ani, dinamic și bun 
executant, fără probleme la 
legile circulației și altele. 

Se oferă salariu atractiv. 
CV-urile se pot depune la 

adresa de e-mail agentiaec@
gmail.com.Relații la telefon: 
0722 517 000 sau 0744 517 
000.

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

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi încadrat 
consilier. 

Se oferă salariu atractiv și 
bonuri de masă. 

CV-urile (în format Euro-
pass) se pot depune la adresa 
de e-mail agentiaec@gmail.
com

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

MatrimonialeMatrimoniale

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

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 periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

Vând 3 porci în greuta-
te de 100-120 kg. 

Telefon: 0761890450.

 Închiriez spațiu co-
mercial, în suprafață de 26 
m², în Mun. Tg-Jiu, str. 1 De-
cembrie 1918, zonă Colegiul 
Național ,,Spiru Haret”. Tel.: 
0726337950.

 Vând 2 vițele Angus, 
vârstă 5 – 9 luni, preț 6500 
lei ambele. 

Telefon: 0722814556.

 SOCIETATEA 
CARPAȚI-COM angajează 

muncitori necalificați, sudori, 

lăcătuși mecanici, izolatori, ti-

nichigii și schelari pentru lu-

crări la Complexul Energetic 

- Rovinari. Tel.: 0761831682, 

0733446221.

 Gicu, 76 ani, pensio-
nar din minerit caut doamnă 
fără vicii, obligații, de vârstă 
apropiată, domn din Gorj, vă-
duv cu locuință la curte fără 
obligații și vicii, să locuim la 
mine. 

Telefon: 0768861199.

Vând teren săliște, des-
chidere 30m în satul Crețești, 
oraș Târgu-Cărbunești 
și cazan de țuică. Tel.: 
0766192811.
 Vând apartament 2 

camere + bucătărie 24m2, 
cămară + beci + gradină + 
bucătărie de vară afară fără 
subsol, fără asociație, vizavi 
de somaj, CAM. 

Telefon 0765980764.

Vând căruță, plug, gra-
pă și prășitoare, 350 €. Tel.: 
0752134967
 Vând casă și teren, com. 

Dragotești. Tel.: 0752134967
 Vând 600 pari pentru 

vie, 300 buc. scândură gard 
și 2 m3 dulapi uscat.  Tel.: 
0752134967.

ComemorăriComemorări

r  O soartă cru-
dă și nemiloasă a 
răpit-o dintre noi pe 
scumpa noastră fii-
că, STĂNCULETE 
CARMEN- IOANA-
GEORGETA, în vâr-
stă de 39 ani, lăsând 
în urma sa numai 
durere și râuri de la-
crimi.

Ieri, 19 octombrie 
2022 s-au împlinit 
10 ani de când ne-a 
părăsit pentru tot-
deauna.

Vei fi mereu în 
gândul și inima noastră tot restul vieții!

Dumnezeu să te odihnească în pace!
Rareș – fiu, Liviu – soț, părinții – Polina și Pantelimon 

Bobei, fratele Pantel și cumnata Luminița Bobei, socrii 
Viorica și Aristică Stănculete
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Explicațiile RAR despre anvelopele de Explicațiile RAR despre anvelopele de 
iarnă. De când devin obligatoriiiarnă. De când devin obligatorii
Registrul Auto Român a oferit 

explicații oficiale despre an-
velopele de iarnă, în contex-

tul apropierii sezonului rece.
Potrivit RAR, denumirea „all sea-

sons” este una comercială, folosită 
de producătorii de anvelope, dar care 
nu are un corespondent în legislația 
națională a României. 

„Asigurăm conducătorii auto că, 
indiferent de denumirea lor comerci-
ală, anvelopele care sunt marcate cu 
literele M și S (însemnând noroi și ză-
padă – engl. mud and snow), sub for-
ma: M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc 
cerințele de utilizare în condițiile spe-
cifice de iarnă prevăzute în legislația 
națională rutieră“, anunţă RAR.

Obligativitatea utilizării anvelo-
pelor de iarnă pe drumurile publice 
acoperite cu zăpadă, gheață sau polei 
a fost introdusă prin Ordonanța Gu-
vernului nr.5/2011 de modificare și 
completare a Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice, repu-
blicată în 2006.

Aspectele privitoare la utilizarea 

anvelopelor de iarnă nu au suferit 
modificări de la acel moment.

„Prin urmare, dacă posesorii de 
autovehicule respectă legislația în vi-
goare și folosesc pe drumurile publice 
acoperite cu zăpadă, gheață sau po-
lei, indiferent de data calendaristică 
la care se face deplasarea, anvelope 
marcate cu literele M și S, nu riscă 
să fie sancționați contravențional”, 
susține RAR, într-o informare trimisă 
„Gorjeanul”:

Ce amenzi riscă șoferii

Este important de reținut că legea 
NU prevede o dată limită de la care 
autovehiculele trebuie dotate cu an-
velope de iarnă sau o temperatură 
minimă care să declanșeze procesul. 
Așadar, anvelopele specifice sunt 
necesare dacă mașina circulă pe un 
drum public acoperit cu gheață, polei 
sau zăpadă, indiferent de anotimp.

„Vă recomandăm ca, înainte de a 
monta anvelopele, să verificați anul 
fabricației (DOT) și adâncimea profi-
lului (vezi foto). 

Dacă anvelopele au o vechime de 
peste 4-5 ani, solicitați părerea unui 
specialist, care să observe dacă există 
urme accentuate de uzură”, a trans-
mis instituția.

Sancțiunea pentru lipsa anvelope-
lor adecvate, în condițiile specificate 

în lege, se pedepsește cu amendă din 
clasa a IV-a de sancțiuni (între 9 și 20 
de puncte-amendă), adică între 1.305 
și 2.900 de lei, dar se poate reține și 
certificatul de înmatriculare al vehi-
culului.

I.I.

Totul despre gripă. Sfaturile medicilorTotul despre gripă. Sfaturile medicilor

Gripa este o boală acută, de obicei autolimitată, 
determinată de virusurile gripale, caracterizată cli-
nic prin manifestări respiratorii și generale care pot 
fi uneori severe, iar epidemiologic prin marea con-
tagiozitate, cu apariția de epidemii sau pandemii în 
sezonul rece.

Gripa este cea mai importantă viroză respiratorie 
cu caracter epidemic și mortalitate generală crescu-
tă, în urma complicațiilor pulmonare, mai frecvente 
la unele grupuri populaționale (copii, vârstnici, gra-
vide, bolnavi cronici, imunodeprimați).

Virusurile gripale fac parte din genul Influenza 
virus, familia Orthomyxoviridae, fiind de trei tipuri: 
A, B și C. 

Boala se transmite pe cale directă, prin secrețiile 
nazale, sau indirectă, prin obiectele contaminate 

recent. Are o contagiozitate foarte mare, 
cu o perioadă de incubație de 1-3 zile și 
evoluție în general autolimitată, de până 
la o săptămână.

Debutul este acut, cu frison, febră, 
cefalee, mialgii (dureri musculare), aste-
nie (diminuare patologică a capacității de 
efort fizic și psihic), adinamie (scăderea 
generalizată a activității motorii sponta-
ne, consecutivă unei senzații de slăbiciu-
ne musculară marcată), dar rareori poate 
exista și debut foarte sever, cu afectare 
miocardică (miocardită), mai frecvent la 
adulții tineri. Mortalitatea în aceste forme 
este mare și rapidă, în câteva zile.

Tabloul clinic se caracterizează prin 
manifestări generale: febră, frisoane, ce-
falee, astenie fizică, mialgii, tulburări di-
gestive (disfagie – dificultate la înghițire, 
greață, vărsături), inconstant manifestări 
respiratorii de tip catar (creșterea secreției 
unei mucoase secundar inflamației) nazal 
și ocular.

Convalescența durează 3-5 zile și se 
caracterizează prin receptivitate crescută 
la infecții bacteriene.

Complicațiile gripei pot fi:
• Respiratorii: laringo-traheo-bronșita 

acută (crup), penumonia acută, exacer-
bări ale astmului bronșic și BPOC (bron-
hopneumopatia obstructivă cronică), 
bronșiolita acută, sinuzita.

• Cardiovasculare: miocardita acută.
• Neurologice: encefalită, mielită, poli-

neuropatie, nevrite, sindrom Reye.
Sindromul Reye este o complicație rară 

a gripei, dar și a altor infecții virale trata-
te cu aspirină, care apare la copii între 2 
și 16 ani, cu mortalitate mare (10-40%). 
Clinic debutează cu simptome la nivelul 

căilor respiratorii superioare, greață, vărsături, ur-
mate la scurt timp de tulburări neurologice: altera-
rea stării de conștiență, convulsii.

Profi laxia și tratamentul gripei

Pacienții cu gripă se izolează la domiciliu, spita-
lizarea fiind obligatorie la grupele de risc și în cazul 
formelor complicate.

Tratamentul etiologic constă în administrarea 
de antivirale, precum amantadina.

Tratamentul formelor necomplicate este simpto-
matic, iar în cazul suprainfecțiilor bacteriene este 
recomandată antibioterapia. 

Profilaxia gripei se face prin vaccinare sezoni-

eră, administrată după vârsta de 6 luni, în speci-
al la persoanele cu risc de a face forme severe și 
complicații, și extrasezonier, în funcție de contextul 
epidemiologic.

Material informativ realizat de dr. 
CORNOIU CRISTINA, medic specialist medici-

nă de familie - Cabinet Planificare familia-
lă- Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

la o lume distanță
am văzut râul
sabia
soldatul
am auzit tropotul cailor
urletul prelung

la o lume distanță
numai atât
râul
pietrele pline de sânge
când mă încerca plânsul
schițam un zâmbet
apoi îmi mutam privirea aiurea
dar mă întorceam imediat
în iadul tău

nu a fost un flirt
cum se întâmplă de obicei
între oamenii frumoși
nu nici pe departe
tu ai murit pe brațele mele
cu mult înainte
de lumea aceasta

ANY DRĂGOIANU, Țânțăreni, județul Gorj

Radiografi i
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CLASAMENT LIGA FLORILOR

Pos. Echipa    Juc V    E   P    GM     GP     GDif     Pts
1. SCM Gloria Buzău     6 6     0   0     181    149      32       18

2. CSM București     6 5     1   0     206    161      45       16

3. CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud   6 5     1   0     190    157      33       16

4. CS Rapid București    6 4     1   1     178    168      10       13

5. HC Dunărea Brăila        6 3     1   2     173    161      12       10

6. SCM Râmnicu Vâlcea    6 3     1   2     199    187      12       10

7. SCM Universitatea Craiova    6 3     0   3     164    166     -29         9

8. CS Minaur Baia Mare    6 3     0   3     154    159       -5         9

9. CSM Târgu Jiu     6 2     0   4     156    165       -9         6

10. CSM Slatina     6 2     0   4     131    144     -13         6

11. CS Măgura Cisnadie    6 1     1   4     153    171     -18         4

12. CS Dacia Mioveni 2012    6 1     0   5     158    168     -10         3

13. HC Zalău      6 1     0   5     152    181     -29         3

14. CSM Galați     6 0     0   6     138    196     -58         0

CSM Târgu Jiu are 
o deplasare grea 
în această rundă, 

într-o sală în care se câștigă 
foarte greu. Handbaliste-
le gorjence merg la Zalău, 
unde vor întâlni o formație în 
suferință. Echipa condusă de 
Gheorghe Tadici a acumulat 
numai trei puncte înainte de 
etapa a șaptea, iar gazdele 
sunt disperate să câștige. Pre-
siunea este pe trupa din Să-
laj, susține și Liviu Andrieș. 
Totuși,  antrenorul gorjean 
spune că formația din Târgu-
Jiu este pregătită să facă un 
meci mare.

,,Am uitat victoria cu Cis-
nădie, pentru că știm că ne 
așteaptă un meci foarte greu, 
dar niciun meci din Liga Flori-
lor nu este ușor. Fiecare meci 
are încărcătura și importanța 
lui. Orice meci este important 
pentru că suntem o echipă nou-
promovată și, de aceea, trebuie 
să tratăm serios orice joc, ca și 
până acum. Sunt conștient că 
întâlnim o echipă grea a Ligii 
Florilor, întâlnim un om ‘greu’ 
al handbalului românesc. Tre-

CSM are meci la Zalău. Andrieș: CSM are meci la Zalău. Andrieș: 
Am uitat victoria cu CisnădieAm uitat victoria cu Cisnădie

buie să-i recunoaștem toate 
meritele domnului Gheorghe 
Tadici, este un antrenor care a 
făcut istorie, lucruri nemaipo-
menite. Îl respectăm ca atare, 
dar joi ne ducem să ne apă-
răm șansa. 

Ştim că este un meci greu, 
dar sper eu ca fetele și noi toți 
să înțelegem că este un meci 
de campionat. Este abia etapa 
a șaptea. 

Mai sunt foarte multe etape 
de disputat, de acum încolo, 
dar sunt convins că presiu-
nea cea mare este pe echipa 
adversă. Sperăm să ne întoar-
cem cu ceva de acolo”, a de-
clarat Andrieș.

O victorie ar pica per-
fect înainte de pauza 
competițională. 

Antrenorul nostru antici-
pează un meci echilibrat.

,,Venim după o victorie im-
portantă, ne așteaptă o eta-
pă destul de grea, după care 
se întrerupe campionatul și 
avem de digerat și analizat 
toate cele șapte jocuri de până 
acum și sper eu ca, la finalul 
meciului de la Zalău, să ne bu-

curăm de ceea ce am realizat 
până acum. E clar că plecăm 
cu șansa a doua, dar ținând 
cont de evoluțiile noastre din 
prima perioadă și de poziția 
din clasament, pare că nu ar 

exista o favorită. Trebuie să 
tratăm meciul cu seriozitate și 
cu respect.”

Alecsandra Gavrilă: O să 
încercăm  să dăm tot ce 
avem mai bun

Centrul  Alecsandra  
Gavrilă a avut evoluții 
apreciate până acum, dar 
consideră că echipa nu și-a 
atins potențialul maxim.  

Jucătoarea CSM-ului știe 
că la Zalău este un mediu os-
til pentru formațiile adverse, 
iar oaspetele trebuie să fie 
pregătite, din punct de vedere 
mental și fizic.

,,Venim cu un moral foarte 
bun după meciul cu Cisnădie, 
dar dacă ne-a învățat ceva 
acest început de campionat 
este că nu joacă locul din cla-
sament sau numele echipei. 
Noi o să încercăm să dăm tot 
ce avem mai bun din noi. 

Ştim că la Zalău se câștigă 
foarte greu, de-a lungul carie-
rei mele am câștigat de foarte 
puține ori acolo, dar mergem 

acolo pregătite și sperăm să 
facem un rezultat bun. Sunt 
de părere că forța echipei ne-a 
dus pe locul pe care suntem 
acum. Consider că mai avem 
mult până să ne atingem 
potențialul maxim, dar mun-
cim zilnic și dăm tot ce putem. 
Sper să ne întoarcem cu cele 
trei puncte. 

Pentru asta ne trebuie tă-
rie de caracter, multă forță, 
luciditate și, până la urmă, 
să înțelegem că fiecare meci 
din Liga Florilor este diferit. 
Niciunul nu seamănă cu celă-
lalt și trebuie să luptăm până 
în ultima secundă. Orice vic-
torie este importantă pentru 
noi în a ne atinge obiectivul. 
Am merge mai liniștite în pa-
uza aceasta pe care o avem. 
O să fie un meci cu multă lup-
tă fizică și psihică”, a precizat 
handbalista.

Partida dintre HC Zalău 
și CSM Târgu Jiu se dispută, 
astăzi, la ora 17.30, și poate 
fi vizionată pe pagina de face-
book a Clubului Sportiv Mu-
nicipal Târgu-Jiu.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Naționala mică a României va da peste Spania, Ucraina și Croația în 
grupele Europeanului U21, pe care îl găzduiește alături de Georgia. 
UEFA Under 21 Championship va avea loc în perioada 21 iunie – 8 

iulie. Țara noastră va organiza meciurile din Grupa B (la București) și Grupa 
D (la Cluj-Napoca), în timp ce Grupele A și C se vor juca în Georgia. Tricolorii 
U21 vor disputa toate meciurile din faza grupelor pe Stadionul Steaua.

„Este o grupă complicată şi e normal să fie aşa. Dacă stau bine să mă gân-
desc şi Ucraina are echipe de club, Şahtior Doneţk joacă în Champions League, 
Dinamo Kiev – în Europa League. Croaţia are ca echipe de club, cum ar fi Dinamo 
Zagreb, în Champions League. Dar eu am încredere în generaţia pe care o avem. 
Am şi o mare responsabilitate, având în vedere că turneul final să dispută la 
noi şi o să avem suporterii aproape. Şi, bineînţeles, că ne dorim să facem un 
parcurs bun şi să ieşim din grupă în primul rând“, a declarat selecționerul Emil 
Săndoi.

„Campionatul European Under 21 de anul viitor reprezintă o oportunitate uni-
că pentru jucătorii noştri mai tineri în ceea ce priveşte expunerea la nivel inter-
naţional. Dacă aş fi fost întrebat înainte de tragerea la sorţi aş fi spus că vreau 
cea mai dificilă grupă, pentru că obiectivul principal al acestei naţionalei este 
unul de formare. Şi doar întâlnind cei mai dificili adversari poţi să vezi nivelul la 
care te situezi şi ce ai de îmbunătăţit. Faptul că jucăm acasă este un avantaj, nu 
ar trebui să fie o presiune. Pentru că sunt sigur că vom avea foarte mulţi supor-
teri. Suntem prima ţară din Europa care găzduieşte această competiţie pentru a 
doua oară“, a spus și președintele FRF, Răzvan Burleanu.

GRUPA A: Georgia, Portugalia, Belgia, Țările de Jos
Miercuri, 21 iunie
19.00  Georgia – Portugalia (Stadionul Paichadze, Tbilisi)
19.00  Belgia – Țările de Jos (Stadionul Meskhi, Tbilisi)
Sâmbătă, 24 iunie
19.00  Georgia – Belgia (Stadionul Paichadze, Tbilisi)
19.00  Portugalia – Țările de Jos (Stadionul Meskhi, Tbilisi)
Marți, 27 iunie
19.00  Țările de Jos – Georgia (Stadionul Paichadze, Tbilisi)
19.00  Portugalia – Belgia (Stadionul Meskhi, Tbilisi)

GRUPA B: ROMÂNIA, Spania, Ucraina, Croația
Miercuri, 21 iunie
19.00  Ucraina – Croația (Stadionul Giulești, București)
21.45  România – Spania (Stadionul Ghencea, București)
Sâmbătă, 24 iunie
19.00  România – Ucraina (Stadionul Ghencea, București)
21.45  Spania – Croația (Stadionul Giulești, București)
Marți, 27 iunie
21.45  Croația – România (Stadionul Ghencea, București)
21.45  Spania – Ucraina (Stadionul Giulești, București)

GRUPA C: Cehia, Anglia, Germania, Israel
Joi, 22 iunie
19.00  Cehia – Anglia (Batumi Arena, Batumi)
19.00  Germania – Israel (Stadionul Shengelia, Kutaisi)

România U21 și-a afl at adversareleRomânia U21 și-a afl at adversarele

Duminică, 25 iunie
19.00  Cehia – Germania (Batumi Arena, Batumi)
19.00  Anglia – Israel (Stadionul Shengelia, Kutaisi)
Miercuri, 28 iunie
19.00  Anglia – Germania (Batumi Arena, Batumi)
19.00  Israel – Cehia (Stadionul Shengelia, Kutaisi)

GRUPA D: Norvegia, Elveția, Franța, Italia
Joi, 22 iunie
19.00  Norvegia – Elveția (Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj)
21.45  Franța – Italia (Cluj Arena, Cluj)
Duminică, 25 iunie
19.00  Elveția – Italia (Cluj Arena, Cluj)
21.45  Norvegia – Franța (Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj)
Miercuri, 28 iunie
21.45  Elveția – Franța (Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj)
21.45  Italia – Norvegia (Cluj Arena, Cluj)

Fazele eliminatorii
Sferturi de finală
Sâmbătă, 1 iulie
19.00  1A vs 2C (Stadionul Meskhi, Tbilisi)
22.00  1B vs 2D (Stadionul Giulești, București)
Duminică, 2 iulie
19.00  1C vs 2A (Stadionul Shengelia, Kutaisi)
22.00  1D vs 2B (Cluj Arena, Cluj)
Semifinale
Miercuri, 5 iulie
19.00  1A/2C vs 1C/2A (Batumi Arena, Batumi)
22.00  1B/2D vs 1D/2B (Stadionul Steaua, București)
Finala
Sâmbătă, 8 iulie, ora 19:00 (Batumi Arena, Batumi)

CĂTĂLIN PASĂRE


