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Versanții din Defi leul Jiului, Versanții din Defi leul Jiului, 
stabilizați cu două milioane leistabilizați cu două milioane lei

Compania Națională de Administra-
re a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a 
alocat fonduri pentru lucrări de sta-
bilizare a versanților din Defileul Ji-
ului. Asta după ce, la începutul lunii 
octombrie, un șofer de 56 de ani din 
Giurgiu, care tranzita DN66, și-a pier-

dut viața după 
ce o bucată de 
stâncă s-a des-
prins de pe 

versant și a 
căzut pes-
te mașină.

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

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Ursula și  îns., 
m.; Celina; Ilarion, 
abateabate

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
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Traiul de azi pe mâine!
Motto: „Viitorul este acel tă-

râm de poveste în care merg să 
se reîncarneze toate speranțele 
care știu să evadeze la timp din 
prezent – din acel fel de prezent 
care, și azi și ieri și mâine, e tot 
la fel.”

Octav Bibere

Caravanele din Marșul 
Anti-Sărăcie au ajuns, 
joi, în București. Pro-

testul Cartel Alfa s-a derulat în 
perioada 17-21 octombrie 2022, 
sub forma a două caravane care 
au plecat din zonele Ardeal (Za-
lău) și Moldova (Botoșani), spre 
capitala țării, fiind organizate 
mitinguri de protest pe traseu, 
inclusiv în Târgu Jiu, municipiul 
reședință al județului Gorj.

PROTESTELE VOR CONTI-
NUA! Și, stați așa, că este abia 
începutul unor serii de proteste, 
iar iarna cu costuri mai ridicate 
la întreținere pentru cei care lo-
cuiesc la blocurile de locuințe ra-
cordate la încălzirea prin termo-
ficare încă nu a venit. Și totuși, 
răul major în lumea românească 
de azi este obișnuința cu răul. 
Ca mai totdeauna. Numai că, 
după câte ne dăm seama, celor 
mai mulți și nevoiași le-a ajuns 
cuțitul la os sau nu mai reușesc 

să se descurce cu traiul zilnic. Ci 
doar de azi pe mâine.

Să revenim la protestul de la 
București. Sindicaliștii Cartel 
Alfa au protestat, joi, și au cerut 
creșterea urgentă a salariilor și 
pensiilor, dar și reducerea costuri-
lor de trai.

Manifestările de protest au înce-
put la ora 11:30, în Piața Victoriei, 
unde se aflăsediul Guvernului Ro-
mâniei, urmând ca în după-amia-
za zilei de ieri să se mute în Piața 
Revoluției. La proteste au partici-
pat polițiștii membri ai sindicatului 
EUROPOL, cei din sindicatul SANI-
TAS și delegații veniți din țară, care 
au organizat mitinguri similare în 
mai multe mari orașe.

COMPANIILE CU PROFITURI-
LE, CETĂȚENII CU PAGUBELE. 
„Prețurile la energie, alimente și alte 
produse esențiale cresc în spirală la 
niveluri care trimit milioane de lucră-
tori în sărăcie, în vreme ce Guvernul, 
economiștii și bancherii iau măsuri 
care pun presiune și mai mare asupra 
cetățenilor(de pildă, prin creșterea do-
bânzilor bancare), în timp ce compa-
niile din energie au profituri record”, 
au transmis sindicaliștii afiliați la 
confederația Cartel Alfa.

SUPERFICIALITATEA POLITICI-
ENILOR. Potrivit celor de la Cartel 
Alfa, costurile aberante la energie și 

costurile în creștere ale alimentelor 
și ale altor bunuri esențiale traiu-
lui forțează milioane de lucrători să 
facă alegeri dureroase și îi împing pe 
mulți în sărăcie.

„În același timp, atragem atenția 
și asupra faptului că, în contextul ac-
tualelor prețuri, foarte multe unități 
economice sunt puse în situația de 
a-și înceta activitatea, iar cetățenii 
români vor fi puși în situații drama-
tice, din cauza superficialității cu 
care este tratată problema la nivel 
politic”, a mai transmis confederația 
sindicală Cartel Alfa.

ION PREDOȘANU

Cântec de nuntă
În Țara lui Lerui Ler
construise un palat
o fată de măritat
nu de ieri de-alaltă ieri
cu ferestrele la cer
așa era lăudat
de toți fiii de-împărat
și încă și de cei din jur
cum de el au mai aflat
și alții de prin alt sat
a fost trimis să se-nsoare
de dincolo chiar de soare
un tânăr de la răcoare
nu de aici din altă parte
din altă singurătate
și cum coborî din cer
în Țara lui Lerui ler
se-îndrgăgosti de domniță
tânărul de altă viță
și-o rugă de la-început
să-i deie doar un sărut
Bine-a zis Domnița dar
sunt promisă să fiu dar
altui Zeu din calendar
altfel jur că nu se poate
de astăzi până la moarte
Zeul fiind mai Zeu cum nu-s
alții până la apus
a jurat pe ce-i mai sfânt
între cer și-între pământ
c-o va iubi pe Domniță
chiar de e de altă viță
Am însă stăpâni și vreau
când mă urc în cer să iau
pe toți ce-s la fel cu mine
că ei știu ce e mai bine
Cea mai fost lucru mai rar
nunta-a fost cu lăutari
care știau am aflat
toate horele din sat.

ION CĂPRUCIU

În Ț
con
o fa
nu 
cu 
așa
de 
și î
cum
și a
a fo
de 
un 
nu 
din
și c
în Ț
se-
tân
și-o
să-
Bin
sun
altu
altf
de 
Zeu
alți
a ju
într
c-o
chi
Am
cân
pe 
că 
Cea
nun
car
toa

Albastru
 Albastru-i cerul nesfârșit,
Ca floarea de nu- mă- uita;
Mi-adoarme gândul obosit,
Acoperindu-l cu o stea.

Albastră-i marea...ca turcoazul,
M-aș cufunda profund în ea,
Să-mi spele vina și necazul,
Să-mi dea îmbrățișarea sa!

Albaștri-s munții în amurg,
Cu ochii vii, necruțători;
Prin văi adânci iluzii curg,
Ca lacrima zidită-n nori.

Albastru-i câmpul plin cu flori,
Îngemănate-n brațe fine,
Explozie de vii culori,
Îmbrățișate de albine.

Albaștri-s ochii tăi profunzi,
Albastru pur e-adâncul lor;
Cu fericire mă inunzi
Și tu ești totul...numai dor!

Albastre-s toate-n viața mea:
Idei și gânduri și cuvinte,
Albastre petice de nea...
Albastrul, nicicând nu mă minte!

FLORENTINA CUTEANU
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Directoarea Liceului 
Tehnologic Motru 
se opune aplicării 

măsurilor trasate de Ministe-
rul Educației în unitatea de 
învățământ, fapt care ar tre-
bui să îngrijoreze conducerea 
ISJ Gorj care vrea să corecte-
ze comportamentul neprofesi-
onist al managerilor de școli, 

Ilegalități pe bandă în Liceul Tehnologic Ilegalități pe bandă în Liceul Tehnologic 
Motru! Se cer măsuriMotru! Se cer măsuri
Inspectorul Școlar General al ISJ Gorj, Marcela Mrejeru, a 
început să facă curățenie în rândul școlilor cu probleme, 
eliminând din funcțiile de conducere chiar și directori cu 
concurs. Pe această linie, Mrejeru ar trebui să-și îndrepte 
atenția și spre directorul Liceului Tehnologic Motru, Adela 
Rușet, care a făcut o serie de noi nereguli de la instalarea 
în funcție. Cea mai gravă, depistată și corectată de Minis-
terul Educației, a fost concedierea abuzivă, pentru a doua 
oară, a unui dascăl din cadrul unității de învățământ. Ges-
tul repetitiv al directoroarei este doar o răutate la adresa 
cadrului didactic respectiv și demonstrează că funcția de 
conducere este utilizată cu scop personal de către condu-
cătorul instituției din Motru.

Primarul Morega cere o analiză 
a ISJ la Liceul Tehnologic Motru

Edilul Cosmin Morega cere un control la Liceul Tehnologic 
Motru, urmare a acestor nereguli care se cunosc în cadrul 
unității de învățământ și aplicarea unor măsuri de către con-
ducerea ISJ Gorj.

chiar dacă unii au susținut 
un concurs pe post. 

Un exemplu în acest sens 
este nepunerea în aplicare a 
unei hotărâri judecătorești 
câștigate de unul dintre das-
călii școlii, adică a salariilor 
neîncasate de acesta în valoa-
re de peste 6000 de lei. Acești 
bani trebuiau încasați de ca-

drul didactic încă din luna 
februarie, când respectivul a 
câștiga pe litigii de muncă, 
procesul la fond.

Dacă mai punem la so-
coteală că, nici până acum, 
directoarea Rușeț nu a plătit 
bursele celor 132 de elevi ai 
învățământului profesional, 
înțelegem că neregulile conti-
nuă. Asta, deoarece, Inspec-
toratul Scolar a trimis liceul 
banii restanți pentru burse, 
in vara anului trecut, dar ba-
nii au fost dați înapoi. Rușeț 
era atunci în CA-ul școlii și 
director era Brujan. 

A.S.

Întrebat de premierul Nico-
lae Ciucă, în videoconferința 
de ieri, cu prefecții, pentru cât 
timp sunt asigurate stocurile 
de cărbune, Virgil Popescu a 
răspuns: ,,Stocurile de cărbu-
ne, în mod normal, sunt asigu-
rate pentru zece zile, dar noi 
vorbim de o producţie crescu-
tă de cărbune, care asigură o 
producţie mai mare de energie 
electrică, care să compenseze 
energia electrică care există 
în… pe care o producea Hi-
droelectrica, iar la Complexul 
Energetic Oltenia, ca să vă fa-
ceţi o imagine de ansamblu, 

Virgil Popescu i-a explicat premierului, în videoconferință, cum stă CEO cu stocurile de cărbuneVirgil Popescu i-a explicat premierului, în videoconferință, cum stă CEO cu stocurile de cărbune
Termocentrala de la Rovinari 
funcţionează cu stocurile de 
cărbune aflate în carieră, pen-
tru că direct din carieră îi vin 
în termocentrală, deci nu exis-
tă un stoc. 

El există în carieră şi se 
transportă pe bandă direct în 
termocentrală. Sigur, avem 
nevoie de o bună aprovizio-
nare şi o colaborare pe care 
o avem foarte bună cu Minis-
terul Transporturilor, cu CFR 
Marfă, pentru a putea să men-
ţinem ritmul de aprovizionare 
cu cărbune pentru termocen-
tralele de la Craiova, de la 

Turceni şi la Işalniţa. 
Toate cele patru funcţio-

nează în parametri normali 
în această perioadă şi nu es-
timăm să avem probleme de 
funcţionare. 

Avem nevoie de energia pe 
cărbune în această iarnă, în 
această criză energetică, iar 
Complexul Energetic Oltenia 
funcţionează cu toate frontu-
rile împinse la capacitate ma-
ximă de extracţie a cărbune-
lui”, a mai declarat ministrul 
Energiei.

M.C.H.
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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

* ,,Ciocnire” cu senatorul Ion Iordache

Senatorii din comisia economică și comisia 
pentru energie din Senat, Daniel Zamfir și 
Radu Oprea au fost miercuri la Cariera Pinoa-
sa și Termocentrala Rovinari. Aceștia strâng 
date legate de capacitația energetică din țară, 
pentru a argumenta modificarea PNRR la ca-
pitolul energie. 

Senatorii s-au informat la fața locului cu 
privire la capacitățile de producție pe care 
le deține CE Oltenia, după ce cu câteva 

zile au fost și în Hunedoara, la Paroșeni. Concluzia 
lor a fost că producția de energie pe cărbune este 
vitală Sistemului Energetic Național și că modifi-
carea PNRR la capitolul Energie trebuie modificat 
substanțial. 

,,Grupul 4 de la termo Rovinari este țiplă!”

Daniel Zamfir a declarat la întâlnirea cu presa 

Senatorii Zamfi r și Oprea vor să schimbe Planul de restructurare a CE Oltenia, din PNRR. 
Au fost în Gorj și Hunedoara să strângă informații privind capacitățile de producție

că termenele asumate în PNRR pentru închiderea 
termocentralelor trebuie urgent amânate chiar și 
după 2035, spunând că există cărbune de exploa-
tat pentru încă 28 de ani de acum înainte.

Cu privire la Termocentrala Rovinari, senato-
rul a spus că: ,,grupul 4 este țiplă. Se îndeplinesc 
toate condițiile de mediu și este limpede că aceste 
capacități trebuie să continue să producă. 

Țintele din PNRR trebuie renegociate cât mai re-
pede fiindcă, cel puți la Rovinari, grupurile energetice 
sunt la vârful automatizării și tehnicii din Europa”.

Senatorii PSD au amintit că grupurile 3 de la 
Termocentrala Rovinari și 7 de la Termocentrala 
Turceni ar fi trebuit închise în acest an, dar că ne-

voia de energie a schimbat planul inițial, fiind nevo-
ie majoră de a modifica cu totul planul de decarbo-
nizare și implicit cel al restructurării CEO.

Pe de altă parte, senatorii PSD s-au arătat eva-
zivi când li s-a solicitat de către presă să vorbească 
despre discuțiile pe care le-au avut anterior cu șefii 
CEO și liderii sindicali. 

Parlamentarii au aflat că printre problemele 
companiei se numără și deficiențele în  infrastruc-
tura de care dispun carierele, a benzilor de trans-
port cărbune. 

Senatorul Iordache întrerupt brusc de senatorul 
Daniel Zamfi r

La conferința de presă a senatorilor PSD a venit 
și senatorul PNL, Ion Iordache, însoțit de Gheorghe 
Pecingină. 

Cel din urmă n-a participat la conferință, însă 
Ion Iordache a rămas, încercând să vorbească des-
pre Legea 197, legea pensionării în condiții speciale 
a minerilor și energeticienilor. 

Numai că acesta a fost întrerupt brusc de se-
natorul Zamfir, spunându-i: ,,Dumneavoastră nu 
sunteți gazdă, conduceți cumva Complexul Energe-
tic Oltenia?”. 

Trecând peste incident, senatorul Iordache le-a 
,,amintit” parlamentarilor PSD că au votat și ei 
Ordonanța decarbonizării dată de Virgil Popescu.

Documentele senatorilor PSD, pe masa șefi lor 
țării

În fine,  parlamentarii Radu Oprea și Daniel 
Zamfir au spus că au strâns suficiente informații 
pentru a le aduce în fața ministrului Energiei, Virgil 
Popescu, cel care trebuie să meargă la Bruxelles 
pentru a renegocia capitolul Energie din PNRR. 

Aceștia au anunțat că documentele pe care le vor 
întocmi cu informațiile strânse din zonele miniere 
Gorj și Hunedoara, vor fi trimise lui Klaus Iohannis 
și șefilor celor două Camere ale Parlamentului dar 
și CSAT-ului, pentru ca în final, Planul Național de 
Redresare și reziliență să fie drastic modificat, mai 
ales că Uniunea Europeană a recomandat tuturor 
țărilor să-și redeschidă centralele pe cărbune, mă-
sură extreme de necesară în contextul actual. 

Redăm mai jos, înregistrarea video a conferinței 
de presă de miercuri, 19 octombrie, susținută de 
senatorii PSD, la Termocentrala Rovinari.

https://youtu.be/iPIp1H2dX9w
https://youtu.be/WklnBAVNgaw
https://youtu.be/C2RJ-_tSPDU

M.C.H.
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Pensionar băut, cu mașina într-un cap de Pensionar băut, cu mașina într-un cap de 
pod. Ducea bunuri la o familie nevoiașăpod. Ducea bunuri la o familie nevoiașă

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.

Investiții fi nanțate prin PNRR la Târgu-JiuInvestiții fi nanțate prin PNRR la Târgu-Jiu

Fapta a avut loc pe data de 
1 mai a anului 2021, însă 
condamnarea definitivă s-a 

pronunțat zilele trecute. „La data de 
01.05.2021, organele de poliţie s-au 
sesizat din oficiu cu privire la faptul 
că, în cursul aceleiași zile, în jurul orei 
19.48, inculpatul a condus pe DJ 672 
B - localitatea Ursați, autoturismul 
marca Opel Agila, fiind sub influenţa 
băuturilor alcoolice, având o alcoole-
mie peste limita legală”, se arată în 
rechizitoriu.

Bărbatul a recunoscut că în aceea 
zi s-a cinstit, ca tot românul, de Ziua 
Muncii, la locuinţa sa din Ursaţi. Deși 
a consumat câteva pahare de ţuică, 
fără să mănânce, spre seară, bărba-
tul s-a urcat la volanul mașinii sale 
și a plecat spre comuna Lelești, fiind 
însoțit de o femeie. 

„În timp ce se deplasa în direcţia 
Ursaţi – Frăteşti, într-o curbă ușoară 
la stânga, inculpatul a pierdut con-
trolul direcției de deplasare a auto-

Un bărbat din Târgu-Jiu, trecut de 60 de ani, a fost condamnat defi-
nitiv la 9 luni de închisoare pentru că s-a urcat băut la volan și a fost 
implicat într-un eveniment rutier. Pedeapsa a fost suspendată pe un 
termen de supraveghere de doi ani, iar pensionarul a fost pus să mun-
cească în folosul comunității la un liceu din Târgu-Jiu.

turismului şi a intrat în coliziune cu 
un cap de pod de pe partea dreaptă a 
drumului public, rezultând avarierea 
autovehiculului”, mai spun ancheta-
torii.

Pensionarul a fost testat pentru 
alcool și dus la spital, unde i s-au re-
coltat mostre biologice de sânge, în 
vederea stabilirii alcoolemiei. „Din bu-
letinul de analiză toxicologică rezultă 
că la ora 20:15, inculpatul avea în 
sânge o alcoolemie de 2,20 g‰, iar la 
ora 21:15 avea în sânge o alcoolemie 
de 1,93 g ‰”, se mai arată în rechi-
zitoriu.

Bărbatul a recunoscut că s-a urcat 
băut la volan fiindcă voia să ajungă la 
o familie nevoiaşă din Lelești pentru 
a-i oferi niște bunuri.

Instanța a apreciat că „deplasarea 
inculpatului cu autoturismul, sub 
influența băuturilor alcoolice, având 
o alcoolemie în sânge de 2,20 g‰, 
a reprezentat un pericol major pen-
tru siguranța celorlalți participanți 

la trafic, reflexele necesare pentru a 
conduce fiind semnificativ diminuate, 
aspect ce reiese și din împrejurarea 
că acesta a produs un accident de 
circulație”.

Pentru că a recunoscut faptele și 
nu are antecedente penale, pensio-
narul a fost condamnat la 9 luni de 
închisoare. „În baza art. 91 Cp. va dis-
pune suspendarea executării pedep-
sei sub supraveghere şi va stabili un 

termen de supraveghere de 2 ani. În 
baza art. 93 alin. (3) Cp., pe parcursul 
termenului de supraveghere, inculpa-
tul va presta o muncă neremunerată 
în folosul comunităţii în cadrul Primă-
riei Târgu Jiu şi Liceului Energetic nr.1 
Târgu-Jiu, pe o perioadă de 60 de zile 
lucrătoare”, a decis Curtea de Apel 
Craiova, sentința fiind definitivă. 

I.I.

Primele proiecte prin PNRR aprobate pentru mu-
nicipiul Târgu-Jiu au fost publicate deja pe site-ul 
Ministerului Dezvoltării. Mai multe blocuri de locu-
inţe şi școli vor fi reabilitate energetic. În carterul 
Narcise se vor construi locuinţe pentru tineri.

„Lista se modifică pe măsură ce sunt transmise 
clarificări și noi obiective aprobate sunt publicate 
în continuare. În acest moment avem aprobate ur-
mătoarele obiective:

1. Construirea locuințelor pentru tineri, în zona 
Narciselor - 42.977.663 lei

2. Renovarea energetică a blocului 21 din strada 
A. I. Cuza - 3.110.604 lei

3. Renovarea energetică a blocului 46 din Bule-
vardul Constantin Brâncuși - 9.159.026 lei

4. Renovarea energetică a blocului 67 din strada 
1 Decembrie 1918 - 4.211.911 lei

5. Renovarea energetică a blocului 112 din stra-
da 1 Decembrie 1918 - 4.211.911 lei

6. Creșterea performanței energetice la Colegiul 
Tehnic „Ion Mincu” - 19.035.730 lei

7. Creșterea performanței energetice la Colegiul 
Național „Ecaterina Teodoroiu” - 8.257.455 lei

8. Creșterea performanței energetice la Liceul 

Tehnologic Nr. 2 - 8.567.695 lei
9. Creșterea performanței energetice la Școala 

Gimnazială „Gheorghe Tătărescu”, corp C1 - 
2.154.811 lei

10. Creșterea performanței energetice la Școala 
Gimnazială „Gheorghe Tătărescu”, corp C5 - 
2.513.087 lei

11. Creșterea performanței energetice la 
Grădinița cu Program Prelungit „Vis de Copil” - 
Grădinița cu Program Normal Nr. 13 - 1.221.747 
lei

12. Creșterea performanței energetice la Școala 
Gimnazială „Pompiliu Marcea” - 10.280.812 lei

13. Creșterea performanței energetice la Colegiul 
Național „Spiru Haret”, Corp C3 - 3.596.819 lei.

Vom publica și lista finală în momentul în care 
se va încheia aceasta etapă, urmând semnarea 
contractelor de finanțare. După cum vedeți, sumele 
sunt substanțiale și trebuie să le mulțumesc cole-
gilor mei care au elaborat proiectele într-un timp 
foarte scurt”, a transmis primarul Marcel Roma-
nescu.

I.I.
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,,Simfonia Toamnei”, la Școala ,,Simfonia Toamnei”, la Școala 
Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu’’Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu’’
Elevii școlii au strâns fructe și legume, au de-
senat în culorile toamnei, au sculptat dovleci 
și, nu în ultimul rând, au impresionat prin 
gestul lor frumos, de a oferi toate acestea co-
piilor aflați în dificultate, din cadrul Centru-
lui pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu.

Cel de-al treilea anotimp al anului a prilejuit 
organizarea unui proiect educativ sub genericul 
,,Simfonia Toamnei”, la Școala Gimnazială  ,,Eca-
terina Teodoroiu” din Târgu-Jiu. Această manifes-
tare a antrenat elevii școlii, cadrele didactice din 
învățământul preșcolar, primar și gimnazial, didac-
tice auxiliare, profesori de sprijin, profesor psiholog, 
profesori logopezi, deopotrivă. Acțiunea educativă, 
împărțită în trei secțiuni, a debutat cu concursul 
,,Coșul abundenței” cu fructe și legume, fiecare cla-
să partricipând la concurs  cu câte un coș cu fructe 
și legume variate și apetisante.  A urmat cea de-a 
doua secțiune, la care dovleacul vesel, sculptat sau 
decorat a fost vedeta concursului ce a provocat cre-
ativitatea elevilor, fiind realizat cu multă ingenio-
zitate de aceștia. Proiectul educativ a culminat cu 
prezentarea de desene și colaje pe tema toamnei, 
ce a constituit și cea de-a treia secțiune a concur-
sului care s-a desfășurat ieri, atât în sălile de clasă 
cât și în grădina școlii. Juriul a fost cel care a de-
liberat  și a ales câștigătorii concursului, iar copiii 
au fost răsplătiți cu premii și diplome. De aseme-
nea, conducerea școlii, reprezentată prin director,  
Iulia Carmen Nănuț și dir. adj. Cosmin Ionescu, 
a susținut întreaga activitate și a felicitat atât ele-
vii, cât și întreg personalul de cadre pentru buna 
desfășurare a activității, subliniind faptul că au 
dat dovadă de creativitate și ingeniozitate în abor-
darea tematică a evenimentului. În urma acțiunii, 
coșurile pline cu bunătăți au fost donate copiilor de 
la Centrul pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, cu 
implicarea prof. Irina Vaculea, coordonator SNAC, 
prof. Lavinia Mihăilescu, coordonator pentru pro-
iecte și programe educative școlare și extrașcolare 
și prof. Ileana Ramona Petrică, responsabil Consi-
liul școlar al elevilor.

CRISTINA RĂSCOL

Miercuri, 26 octombrie, ora 20, la sala Tea-
trului Elvira Godeanu participăm din nou, la o 
seară de muzică în interpretarea Filarmonicii 
târgujiene, Lyra.    

În program: 
Robert Schumann - Uvertura Manfred op. 

115      
Ludwig van Beethoven - Simfonia nr. 6 în fa 

major, op. 68,  -  Simfonia Pastorală
Dirijor, Florin Berculescu

„Talentul funcționează, geniul creează”.
 Robert Schumann

Robert Schumann (8 iunie 1810 l, Zwickau  -  
29 iulie 1856, Endenich), reprezentant de seamă al 
Romantismului, la începutul secolului al XIX-lea. 
Compozitor și scriitor prin excelență, prieten bun 
cu Felix Mendelssohn Bartholdy, lui Schumann i 
se datorează afirmarea marilor romantici, Frédéric 
Chopin și Johannes Brahms. Devine soțul Clarei 
Wieck,  pianistă și compozitoare, fiica profesorului 
Wieck care încearcă mereu să-i despartă. Prezența 
Clarei, în viața sa, este o sursă de inspirație, dar 
și prilejul unei gelozii profesionale. În 1854, apa-
re o gravă criză de demență care, peste doi ani, îi 
va cauza moartea prematură. Creația sa cuprinde 
aproape 150 de opusuri din care vom asculta So-
nata pentru vioară nr. 1 în la minor, op. 105, 
scrisă în 1851 (12–16 septembrie). A fost anul  pre-
mierei Simfoniei Renane, Schumann își revizuia a 
patra Simfonie, al treilea Trio cu pian, o serie de 
lucrări pentru pian și două dintre uverturile sale de 
concert, Iulius Caesar (după Shakespeare) și Her-
mann și Dorothea (după Goethe).

În 1852 compune Uvertura Manfred op. 115, 
după poemul dramatic Manfred  scris în 1816–
1817 de Lord Byron. Mai târziu, Piotr Ilici Ceai-
kovski scrie  Simfonia Manfred, iar Friedrich 
Nietzsche, inspirat de acest poem, compune o piesă 
pentru pian în 1872,  Meditația Manfred.         
   

Forma de uvertură a apărut în deschiderea 
dramei muzicale, ca un „rezumat” și o preludiere 
a creației propriu-zise; romanticii o transformă în 
genul programatic de sine stătător, creație mono-
partită care urmează firul epic.   

Subiectul este următorul: Manfred își strânge 
iubita în brațe atât de tare încât o omoară. Încearcă 
mereu să uite, dar uitarea devine imposibilă. Viața 
și-o va a petrece în căutarea morții iar drama aces-
tui suflet liber doar în răzvrătirea sa (man - fred 
= om liber) este un prilej de adâncă meditație de 
sorginte faustică. 

În 1854, Schumann suferă o gravă criză de 
demență care, peste doi ani, îi va cauza moartea 
prematură. Toată existența sa frământată, cauzată 
de fragilitatea sănătății, își găsește corespondența 
în drama romantică a lui Manfred. 

Știință, filozofie, toate misterele 
Miraculos și toată înțelepciunea pământeas-

că - 
Am știut totul și mintea mea a înțeles totul: 
Ce folos în asta?  (Lord Byron Manfred)
       
Ludwig van Beethoven (16 decembrie 1770,  

Bonn, -26 martie 1827, Viena), compozitor german, 
recunoscut ca unul din cei mai mari compozitori 
din istoria muzicii,  „cel mai romantic dintre cla-
sici și cel mai classic dintre  romantici”.  A lăsat 
posterității opere nemuritoare: 9 simfonii (a 3-a 
Eroica, a 5-a a Destinului, a 6-a Pastorala, a 9-a cu 
finalul Odă bucuriei pe versuri de Friedrich von 
Schiller, adoptată ca imn oficial al Uniunii Europe-
ne), 5 concerte pentru pian și orchestră (remarcabi-
le al 4-lea și al 5-lea Imperialul), un concert pentru 
vioară și orchestră, Missa solemnis, 32 Sonate pen-
tru pian (printre care a 8-a Patetica, a 14-a Sonata 
Lunii, a 23-a Appassionata), Sonate pentru vioară 
și pian (mai cunoscută Sonata Kreutzer), 16 cvarte-
te pentru coarde, Opera Fidelio. 

Simfonia nr. 6 în fa major, op. 68, cunos-
cută și sub numele de Simfonia Pastorală a fost 
compusă în 1808 și este una dintre puținele lucrări 
ale lui Beethoven care are un conținut programatic 
explicit. Beethoven iubea natura și își petrecea o 
mare parte din timp plimbându-se la țară. Părăsea 
frecvent Viena pentru darurile naturii. Beethoven 
însuși afirma că Simfonia a șasea este mai mult 
expresia sentimentului său față de natură decât ex-

Concert Lyra  - O seară de muzică

presia imaginii pastorale.
Partea I  -  Allegro ma non troppo  - scene vesele 

din natură;    
Partea a II-a  Andante molto mosso  - scene lângă 

pârâu      
Partea a III-a Allegro - o adunare veselă, rustică
Partea a IV-a Allegro - furtuna
Partea a V-a Allegreto - bucuria și recunoștința 

după furtună; cântecul ciobănașului Spre sfârșit, 
ascultăm o cadență pentru instrumente de suflat 
din lemn care imită cântecul păsărilor: privighetoa-
rea (flaut), prepelița (oboi) și cucul (două clarine-
te).      

Dirijor, Florin Berculescu
             
S-a născut la Târgu-Jiu, unde și-a început pre-

gătirea muzicală în anul 1977. Adevăratele sale pre-
ocupări privind studiul muzicii au apărut în 1986, 
în urma întâlnirii unor mari personalități precum 
Aurelian Octav Popa sau Mihai Ungureanu. 

În 1987 devine elevul clasei de pian a doamnei 
prof. Mariana Ilie, la Craiova, studiind în paralel 
teoria muzicii cu prof. Cornelia David. Începând cu 
anul 1990 beneficiază de îndrumarea unor distinși 
muzicieni și pedagogi: Dan Constantinescu, Dan 
Dediu, Anatol Vieru, Aurel Stroe și dirijorul Valen-
tin Gruescu. Studiază totodată și pianul în cadrul 
Facultății de Interpretare instrumentală a Conser-
vatorului bucureștean, cu Gabriel Amiraș și Viniciu 
Moroianu. În 1996 absolvă Academia Națională de 
Muzică București, secția Compoziție, completându-
și studiile în Franța, la Conservatorul ,,Pierre Bar-
bizet" din Marsilia, cu Georges Boeuf (compoziție) și 
Anne Marie Girardelli (pian).

Ca pianist a susținut peste 700 de concer-
te camerale, instrumentale și recitaluri la Târ-
gu Jiu, Râmnicu Valcea, Craiova și București, 
abordând un repertoriu vast. A participat la 
cursuri  de măiestrie organizate în capitală de 
interpreți străini - Gérard Frémy, Martin Hu-
ghes, Hao Huang, Serghei Kovalenko -, și a fost 
invitat împreună cu formația ,,Magnificat" la Fes-
tivalul Muzicii Contemporane.   București,1995                                                                                                                                   
    A înființat la Târgu-Jiu, împreună cu violonce-
listul Mircea Suchici, Orchestra de Cameră ,,Lyra 
Gorjului”, fiind invitat în calitate de pianist să con-
certeze în compania acestei orchestre pe care a și 
dirijat-o deseori, inclusiv în componenta ei simfo-
nică.

A desfășurat o intensă activitate didactică și me-
todică, fiind profesor de pian și acompaniament  la 
Liceul de Artă ,,Marin Sorescu” din Craiova și, în 
prezent, la Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” din 
Târgu-Jiu.

Filarmonica ,,Oltenia” din Craiova l-a promovat 
constant și în calitate de compozitor, oferind pu-
blicului spectator, în anul 2000, în primă audiție, 
lucrarea sa simfonică ,,Passacaglia", sub bagheta 
dirijorului Alexandru Iosub.                                                                     

Florin Berculescua fost  membru al formației 
camerale ,,Omnia Trio” din Craiova. A susținut 
recitaluri de muzică și poezie în compania unor 
mari actori români: Ilie Gheorghe, Ovidiu Iuliu 
Moldovan, Valeria Seciu, Florin Piersic, și a co-
laborat în cadrul unui amplu recital cu naistul 
Gheorghe Zamfir. A fost membru în juriile olimpi-
adelor zonale și ale unor concursuri naționale și 
internaționale de pian: ,,Orpheus”, ,,Craiova Pia-
no”, ,,Sremska Mitrovica'' - Serbia. A fost președinte 
al juriului pentru concursul,,Corala Gorjeană” și                                                                                                                          
a fost invitat al simpozionului național ,,Petre Br
âncuși”.                                  

În prezent colaborează cu Teatrul Dra-
matic ,,Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu, unde 
este invitat periodic să susțină seri de mu-
zică și poezie alături de actorii teatrului                                                                                                                                        
               Prof. dr. MIHAELA - SANDA POPESCU
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Versanții din Defi leul Jiului, stabilizați cu Versanții din Defi leul Jiului, stabilizați cu 
două milioane leidouă milioane lei
Compania Națională de Ad-

ministrare a Infrastructu-
rii Rutiere (CNAIR) a alocat 

fonduri pentru lucrări de stabilizare 
a versanților din Defileul Jiului. Asta 
după ce, la începutul lunii octombrie, 
un șofer de 56 de ani din Giurgiu, 
care tranzita DN66, și-a pierdut viața 
după ce o bucată de stâncă s-a des-
prins de pe versant și a căzut peste 
mașină.

Este vorba de un acord-cadru cu 
volare maximă de 17,89 milioane de 
lei, împărțit în trei loturi care vizează 
zonele Târgu-Jiu, Râmnicu-Vâlcea și 
Orșova. 

Pentru lucrările din Defileul Jiului, 
contractul ajunge la 2,1 milioane de 
lei, fără TVA. Licitația este programa-
tă pe 2 noiembrie, iar acordul-cadru 
se va încheia pe o perioadă de 4 ani.

Lucrările vor fi executate manual, 
cu ajutorul uneltelor de mână, aco-
lo unde există pericolul desprinderii 
blocurilor de stâncă care pot cădea pe 
platforma drumului. 

„Lucrările constau în: instalarea 
semnalizării rutiere pe sectorul de 
drum adiacent versantului, fixarea 

frânghiilor și a centurii de siguranță 
de ancorele de protecție - urcarea 
muncitorilor la punctele de lucru ple-
când de la piciorul versantului, inclu-
siv coborârea - dislocarea din masiv 
a blocurilor de stâncă fisurate, cu 
ajutorul șpițului și barosului, a răn-
gilor și a penelor - executarea poli-
turii suprafeței. Rănguirea bucăților 
de stâncă se va face cu mare atenție, 
pentru a nu rămâne bucăți de stâncă 
instabile care după terminarea lucru-
lui să cadă pe platforma drumului și 
să producă accidente”, anunță CNA-
IR.

După terminarea lucrului sau la 
întreruperea lui din diferite motive, 
se va efectua o verificare atentă a ver-
santului și numai după ce s-a consta-
tat că nu există pericolul de căderi de 
stânci se va aproba coborârea mun-
citorilor și deschiderea traficului ru-
tier. 

„În zonele în care sunt ziduri 
de sprijin din gabioane, rănguirea 
versanților se va face cu atenție pentru 
a se evita degradarea acestora. Mate-
rialul rezultat ca urmare a execuției 
lucrărilor de rănguire versanți, care 

se acumulează pe partea carosabilă, 
va fi îndepărtat și transportat la locul 
indicat de către Secția de Drumuri 
Naționale. Este interzisă folosirea ex-
plozibililor și a dispozitivelor mecani-
ce cu acționare pneumatică/hidrau-
lică, producătoare de vibrații pentru 
operațiunea de rănguire, în acest 
sens sunt agreați alpiniști atestați”, 

mai arată CNAIR.
Executantul are obligația de a 

obține avizul Poliției Rutiere și apro-
barea de instituire de restricții de 
circulație din partea administratoru-
lui drumului și să asigure semnaliza-
rea corespunzătoare a punctului de 
lucru.

I.I.

Bani mai mulți pentru Bani mai mulți pentru 
elevii de 10elevii de 10

Guvernul a decis să majoreze su-
mele propuse de Ministerul Educației 
pentru elevii care au obținut în acest 
an medii de 10 la Evaluarea Națională 
și la Bacalaureat.

„La propunerea premierului, chiar 
în timpul ședinței de Guvern, vari-
anta inițială propusă de Ministerul 
Educației a fost majorată, astfel s-a 
dublat de la 1.000 la 2.000 de lei va-
loarea acestui stimulent pentru fiecare 
absolvent care a obținut media 10 la 
Evaluarea Națională din clasa a VIII-a, 
și de la 3.000 la 5.000 de lei a fost mă-

rirea acestui stimulent pentru fiecare 
absolvent de liceu care a obținut me-
dia 10 la examenul de Bacalaureat”, 
a anunțat Dan Cărbunaru, purtătorul 
de cuvânt al Guvernului.

De aceste stimulente vor beneficia 
237 de absolvenți de gimnaziu și 239 
de absolvenți de liceu. 

În Gorj, patru elevi au obținut me-
dia maximă la Evaluarea Națională, 
iar nouă absolvenți au luat Bac-ul cu 
10.

I.I.

Expoziție de Expoziție de 
caricatură la Târgu-Jiucaricatură la Târgu-Jiu

Gorjenii sunt invitați vineri, 21 
octombrie, începând cu ora 11.00, 
la vernisarea expoziției de caricatu-
ră „Niște Olteni”, semnată de Grigore 
Haidău.

Expoziția face parte din ediția a 
XXX-a a Festivalului de Umor „Ion 
Cănăvoiu”, festival organizat de Cen-
trul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale 
Gorj, în parteneriat cu Consiliul Local 
și Primăria Runcu, Cenaclul „Hohote” 
Târgu-Jiu, în perioada 20-23 octom-
brie 2022. 

Expoziția de caricatură va fi or-
ganizată în Sala „Florin Isuf“ a Cen-
trului Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale 

Gorj. Grigore Haidău a caricaturizat 
oameni politici, societatea și moravu-
rile ei, dar a avut și caricaturi despre 
dragoste. Lucrările sale au fost premi-
ate la diverse saloane de caricatură. 

„Expoziția de caricatură „Niște Ol-
teni” ne oferă o galerie de portrete ale 
unor oameni de seamă, adevărați cre-
atori de adevăr și frumos. 

Caricatura este împletită cu epi-
grama, în acest sens, Grigore Haidău 
a tipărit albumul «Se plimbă toamna 
prin grădini» şi a realizat o antologie 
a epigramiştilor târgujieni”, anunță 
Centrul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale 
Gorj.

I.I.
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Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

În această ediție, la rețeta săptămânii, vă 
scriu un mic rezumat despre gătitul pe foc,  
povestindu-vă despre natură, animale... De 

Gătitul pe foc, din nou în

mic copil am fost fascinat de frumusețile naturii, 
am crescut la sat, lângă bunicii mei care au fost ca 
două icoane pentru mine. 

Natura este creația lui Dumnezeu, ea ne oferă 
tot ce avem nevoie și tocmai de aceea este impor-
tant ca omul să rămână conectat cu mediul.

În natură, omul găsește forța de care acesta are 
nevoie, liniștea sufletească, fericirea, aerul  curat. 
La rândul lui, omul ar trebui să fie recunoscător 
naturii și să-i asigure o protecție.

Gătitul pe foc este proiectul meu de suflet, bu-
nica mea a fost bucătăreasă la C.A.P dar mai gătea 
la nunți. 

Îmi aduc aminte când se făceau nunțile la cort 
la sat, punea toate oalele pe foc și fierbeau încet la 
foc continuu. 

Cel mai mult îmi plăcea supa de găină crescută 
în curte, cu tăieței de casă. Era senzatională! 

Pentru mine, bunica mea a fost icoana sufletu-

lui meu. 
Focul a scos omul din epoca de piatră, în acești 

ani ai tehnologiei avansate și ai gătitului ,,pe re-

pede înainte”, de tip Fast Food, m-am gândit să aprind 
flacăra din nou.

Gătitul pe foc lent sau slow cook este din nou în trend 
iar, pe zi ce trece, strălucește pentru că omul începe să re-
alizeze că mâncarea de tip fast -food este destul de nocivă 

pentru organism. 
Cine a ,,gustat” din vremurile de odihnioară, știe că 

gustul adevărat al mâncării este al celei gătite pe foc și 
nimic nu se compară cu acesta. 

Ca bucătar profesionist, am învățat că sănătatea înce-
pe în ce se gătește și, după aceea, ce se gătește.
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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

n trend!

 Eu folosesc fonta pentru că rezistă la temperaturi ridi-
cate iar focul, atunci când se aprinde puternic, tempera-
tura lui depășește peste 400 de grade. 

Tocmai de aceea am ales fonta, mai ales că îmi aduce 
aminte de copilărie - bunica mea gătea în ceaune de fon-
tă. În astfel de vase nu se lipesc alimentele, au un strat 

de ulei protector care nu permite mâncării să se lipească, 
deci este naturală, fără chimicale. Acesta este si conceptul 

meu, gătit în natură, pe foc, fără conservați de tipul 
vegeta, ci cu multe mirodenii benefice pentru orga-
nism și o gătire lentă. 

În aventurile mele culinare din natură am luat 
un cățel minunat. De mic copil mi-a rămas tipărit 
în minte expresia  ,,Câinele, cel mai bun prieten al 
omului“. Câinii sunt tovarăși loiali și credincioși, 
până la moarte. Un câine oferă prietenie, înțelegere, 
iubire, inteligență, este mereu prezent acolo și 
iubește necondiționat! Timp de 9 zile am fost în di-
ferite locuri din natura Gorjului unde am și gătit pe 
foc și am trăit unul dintre cele mai frumoase con-
cedii ale mele. Nu pot să descriu în cuvinte aceste 
sentimente, dar vă las câteva poze să observați că 
viața simplă este cea mai frumoasă. Natura, focul, 
omul, animalele, toate sunt Creația lui Dumnezeu. 

Veșnicia s-a născut la sat, într-o casă cu prispă 
unde diminețile se scăldau în răsăritul soarelui 
iar omul simplu, Lucian Blaga, să răsfăța în razele 
lui. Dacă doriți să vizionați frumusețile Gorjului, în  
combinație cu gătitul pe foc, vă Invit să urmăriți un 
filmuleț despre gătit pe foc, despre natură și pasi-
une. 

https://youtu.be/29QLtMVh2ng

În final, vă mulțumesc pentru că citiți rețetele pe 
care ,,bucătăria lui Fabi“ le prezintă în fața dum-
neavoastră prin intermediul ziarului Gorjeanul și 
sper să le și gățiti. De săptămâna care vine, urmea-
ză câteva rețete gătite pe foc, reinterpretate în stilul 
meu. Nu lăsați traditia gătitului pe foc să moară! 

ALIN FABIAN, bucătar profesionist, dintot-
deauna un om al satului.
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Dumnezeu a sădit în om scânteia de viaţă în iubire şi în credinţă, Dumnezeu a sădit în om scânteia de viaţă în iubire şi în credinţă, 
în felul acesta făcând o fi inţă vie şi raţională, eliberată de demoni, în felul acesta făcând o fi inţă vie şi raţională, eliberată de demoni, 
unind la un loc trupul şi sufl etul său!   unind la un loc trupul şi sufl etul său!   

Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

În Duminica a 23-a după Rusa-
lii; Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 
8, 26-39 (Vindecarea demoniza-

tului din ţinutul Gherghesenilor); glas 
2, voscr. 8, în cadrul Sfintei Liturghii 
oficiate în Biserica Ortodoxă Româ-
nă, la Sfânta Evanghelie se va citi 
un text util pentru luminarea minţii, 
deoarece putem vedea că demoniza-
rea este o robie cumplită, o tragedie 
a vieții noastre prinsă în ghearele lui 
Antihrist, când realizăm că adevărata 
viață este în libertate şi este indepen-
dentă în fața oricărui rău, a oricărui 
păcat, iar, dacă în robie nu este ferici-
re, cu atât mai mult nu este fericire în 
robia diavolului, fiindcă satana ucide 
tot ceea ce este bun în noi, aprinde 
cele mai josnice patimi și ne face să 
ne depărtăm de Dumnezeu. În acest 
fel, Sf. Ev. Luca ne prezintă prin Pe-
ricopa Evanghelică impresionanta 
minune cu vindecarea demonizatului 
din ţinutul Gherghesenilor, un popor 
care locuia în ţinutul dinspre răsărit 
de Iordan, deosebit de ţinutul iudei-
lor, îndeletnicirea lor de bază fiind 
creşterea porcilor, cu totul străină 
tradiţiei iudeilor, ceea ce îi arată a fi 
de un alt neam. Aşadar, Domnul Iisus 
Hristos a venit în aceste părţi date ui-
tării şi lăsate în afară de lumina ori-
cărei bune propovăduiri, ca să le bi-
nevestească şi acestora Evanghelia. 
Putem înţelege, astfel, că stăpânitorul 
acestei lumi, până la jertfa şi învierea 
Mântuitorului, a fost satana, îngăduit 
de Dumnezeu din respect faţă de li-
bertatea acordată de El oamenilor de 
a alege între bine şi rău. Ca o lecţie 
de viaţă, să înţelegem că în ipostaze 
asemănătoare celor evocate în perico-
pă ne regăsim adesea și noi, cei de as-
tăzi, dar, e bine să nu ne identificăm 
niciodată cu demonizatul în ipostaze-
le posedării, ci, doar în cele ale tămă-
duirii! Dar, parcă există momente în 
viața noastră când suntem asemenea 
Gherghesenilor, când anumite gân-
duri necurate ar vrea să-L roage ceva 
pe Stăpân, ca să plece de la noi, când 
nu-I găsim locul între atâtea lucruri 
mărunte sau frici apăsătoare care vin 
să ne apese existența. Pentru că nu 
porcii avuțiilor sunt cei care trebuie 

să primeze în viaţa noastră, ci Dom-
nul, iar, de-l vom avea pe El, toate ce-
lelalte se vor adăuga nouă. Însă, de 
Îl vom avea în suflet, în mocirla unor 
suflete murdărite de patimi, vor veni 
să se scalde diavolii, iar, acest lucru 
nu e de dorit cu niciun chip! Uneori, 
inima noastră e plină ca o debara în 
care un gospodar dezordonat a înghe-
suit de-a valma, diferite lucruri şi nu 
ne-am simți bine ca să ajungă cineva 
acolo, invitându-l msi degrabă să ple-
ce, decât să facem curățenie. Aşadar, 
să-I cerem Mântuitorului Iisus Hristos 
să vină și să-și facă locaș la noi, iar, 
dacă ne găsește în dezordine, să nu 
ne rușinăm să-I cerem ajutorul, pen-
tru că în câteva clipe, El poate pune 
totul în ordine, pentru că Dumnezeu 
a sădit în om scânteia de viaţă în iu-
bire şi în credinţă, în felul acesta fă-
când o fiinţă vie şi raţională, eliberată 
de demoni, unind la un loc trupul şi 
sufletul omului! 

«Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui 
Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, 
nu mă chinui»!

Aşadar, în Duminica a 23-a după 
Rusalii, la citirea Sfintei Evanghelii, 
ni se spune că suntem pe celălalt mal 
al Mării Tiberiadei, în fața Galileei, pe 
ţărmul cu demoni, locul actual nu-
mindu-se Djerash, unele traduceri ale 
Evangheliei confundând aici Gherghe-
senii cu Gadara. Deci, Domnul urcă 
«pe uscat», aşa cum ne spune Scrip-
tura (Luca 8. 27) și geografic are drep-
tate, pentru că de la Gherasa - cum 
scrie uneori câte un copist al Scrip-
turii, la Mare, sunt 58 de kilometri, 
cam mult și pentru o turmă de porci 
în alergare, fie ea și alergată de draci. 
De aceea, exegeții identifică locul re-
spectiv cu actuala localitate el-Kursi, 
numită istoric Gherghesa, Gherghe-
senii fiind regiunea cetății, un soi de 
margine locuibilă a ținutului. E situ-
ată ceva mai sus de Hippos, pe cur-
sul văii numite Wadi Samakh şi ori-
cum am privi, localitățile cu îndrăciți 
vindecați se află în Decapolis- zona 

celor zece polisuri, dincolo de Marea 
Galileii. Deci, Iisus coboară singur 
din barcă şi descoperă un om care 
seamănă cu Adam și Eva după căde-
re, gol puşcă, am zice noi, dar, alun-
gat din cetate și din locuință în mor-
minte. Domnul este atacat de demoni 
prin mărturisirea aceasta, ciudată în 
gură de demon: «Ce ai cu mine, Iisu-
se, Fiul lui Dumnezeu Celui Preînalt? 
Rogu-te, nu mă chinui!» (Luca 8.28). 
Ca un «distins teolog», diavolul ştie 
carte, dar nu mărturisește şi nu leagă 
mărturia de dragoste, ci de frică, de 
teama din gura mormintelor care ne 
cucernicește și pe noi! Deci, chinuiala 
ca formă de constrângere a iubirii lui 
Dumnezeu nu-i teologie, ci, e ideolo-
gie fără noimă evanghelică, e o poli-
tică de alienare, aşa cum procedea-
ză globaliştii cu pandemia lor! Deci, 
Domnul poruncește duhului să iasă 
din om şi creatura nu se poate opune 
Celui ce nu L-a creat, dar a creat lu-
mea în care el hălăduiește. Vedem că 
demonizatul era în lanțuri și obez, era 
păzit, dar, uneori era atât de puter-
nică forța din el că evada, îngrozind. 
Se făcuse unealta de înspăimântare 
a oamenilor din zonă. Era pârghia de 
uneltire a fricii, mânat de demon în 
pustie. Semn că locuind cu oamenii, 
aceștia s-ar fi obișnuit cu el și le-ar 
fi dispărut frica, dar, tocmai imprevi-
zibilul revenirii îi paralizează, iar, ne-
antul din care se desprinde seamănă 
cu neantul celui care-l mână. La un 
moment dat, Domnul îl chestionează 
pe demon și-i află numele: Legiune, 
adică, urâțenie fără chip, dar, oricând 
putând lua orice chip. Era Legiune și 
pentru că «demoni mulți intraseră în 
el», de unde rezultă neputința diavolu-
lui, care are forța pe care i-o imprimă 
frica noastră, ori prostia, ori îngâmfa-
rea noastră, inclusiv prostia îngâmfa-
tă de a-l crede pe cuvânt că nu exis-
tă şi a face din asta propagandă pe 
bani mulți! Deci, cerând Legiunea să 
fugă în porci, Hristos îi îndeplinește 
cererea, care nu e rugăminte, în ciu-
da aparențelor, chiar dacă seamănă 
uneori cu promisiunile noastre de 
îndreptare. Aşadar, ieșind din om și 
intrând în porci, dracii se pornesc pe 
goană, se sinucid - sau așa pare, deci, 
se aruncă în lac o turmă mare, iar, 
asta ne pune pe gânduri. Erau mulți 
porci, paguba mare! Un soi de sabo-
taj al economiei cetății – cum ar titra 
știrile de azi – porcii nu purtau în ei 

munca fermierilor şi aveau ceva paz-
nici, cei care-și dau alarma. Oamenii 
văzându-și concetățeanul izbăvit se 
înfricoșează şi pare că demonii au în-
vins. Deci, le era frică de revenirea lor 
şi-L alungă pe Iisus care venise Sin-
gur. Deci, locuitorii Gherghesenilor Îi 
cer Lui Iisus ca să plece din hotarele 
lor din pricina pagubei ce le făcuse 
cu porcii. Numai cel vindecat Îl roa-
gă pe Iisus ca să-l lase să stea mai 
departe lângă El, dar Iisus l-a slobo-
zit zicându-i: „Întoarce-te la casa ta 
şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dum-
nezeu”! Aşadar, minunea din aceas-
tă evanghelie ne arată că în faţa lui 
Dumnezeu mântuirea, salvarea de la 
pierzanie chiar şi a unui singur suflet, 
valorează mai mult decât toate turme-
le de porci ale pământului, pentru că 
Dumnezeu a sădit în om scânteia de 
viaţă în iubire şi în credinţă, în felul 
acesta făcând o fiinţă vie şi raţională, 
eliberată de demoni, unind la un loc 
trupul şi sufletul său!

,,Întoarce-te în casa ta şi spune cât 
bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu”!

Deci, în Duminica a 23-a după Ru-
salii, contextul în care Iisus Hristos 
vindecă pe demonizatul din ținutul 
Gherghesenilor pare o pregătire a 
ucenicilor în vederea înțelegerii că 
El este Fiul lui Dumnezeu întrupat 
şi astfel, Hristos rostește predica de 
pe munte, în care sintetizează profi-
lul moral al celui ce vrea să-I urmeze, 
arătând totodată superioritatea Legii 
celei noi, față de cea veche (Luca 6, 
20-49), ceea ce arată puterea dum-
nezeiască a Mântuitorului Hristos, pe 
care ucenicii încă nu puteau sau nu 
erau pregătiți să o cunoască, deși era 
o realitate evidentă, de care bolnavii 
și neputincioșii beneficiau și la care 
alergau, căci «toată mulțimea căuta 
să se atingă de El că putere ieșea din 
El și-i vindeca pe toți» (Luca 6, 19). 
Iar, la întrebarea ucenicilor, născută 
din uimire pe marea Galileii, vor răs-
punde diavolii, atunci când Hristos 
va călca pe țărmul Gherghesenilor, 
anunțând și anticipând prin mărturi-
sirea lor venirea Fiului lui Dumnezeu 
în chip de Judecător al lumii create, 
la sfârșitul veacurilor! Cel coborât pe 
țărmul Gherghesenilor, acoperit che-
notic sub vălul chipului de rob (Fili-
peni 2,7) este recunoscut de duhurile 
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întunecate, care simt puterea Creato-
rului împotriva Căruia, la începutul 
creației, s-au răzvrătit. Cuvintele lor, 
rostite la vederea lui Hristos. Acest 
lucru argumentează faptul că Iisus 
Hristos este Fiul lui Dumnezeu întru-
pat, iar lumea va avea un sfârșit și va 
fi judecată de Cel care acum săvârșea 
minuni înaintea oamenilor. Cine pu-
tea da o mărturie mai mare despre 
identitatea lui Hristos decât cei care 
erau osândiții întunericului, care prin 
libera alegere și-au anulat posibilita-
tea de a se mai putea bucura vreo-
dată de lumina iubirii dumnezeiești? 
De fapt, întâlnirea dintre Hristos și 
diavol este o constantă în paginile 
Sfintei Scripturi, unde se relatează 
încercarea eșuată a celui din urmă 
de a anula planul de mântuire a lu-
mii de către Dumnezeu prin Logosul 
întrupat în istorie. Starea deplorabilă 
în care se găsea cel posedat, care lo-
cuia în morminte, însingurat, departe 
de Dumnezeu și de comunitatea oa-
menilor, înfricoșător la vedere și per-
manent alungat de cei care îl țineau 
în lanțuri, pentru ca prezența sa să 
nu tulbure liniștea gherghesenilor, 
este tabloul degradării chipului lui 
Dumnezeu, prin dezrădăcinare și în-
străinare, căzut din starea de har și 
lumină. O stare de înrobire până la 
posedare și o cădere în moarte spiri-
tuală. E atât de înstrăinat demoniza-
tul din Evanghelie, încât nici cu sine 
însuși nu mai poate comunica, ci este 
doar un instrument al răului care îl 
chinuie, folosindu-se de simțirea, 
voința și gândirea lui, acest lucru fi-
ind întărit de faptul că, după vindeca-
re, tânărul a fost găsit de săteni «îm-
brăcat și întreg la minte» (Luca 8, 35). 
Iar, locuirea în morminte este imagi-
nea simbol care arată existența degra-
dată și răvășită a celor care trec prin 
această experiență. E o stare la care 
omul ajunge coborând treptele des-
figurării chipului cu care Dumnezeu 
l-a binecuvântat, iar, acesta este un 
exemplu care ne arată că și în căde-
re treptele și stările sunt surprinzător 
de multe, iar cu cât căderea este mai 
mare, cu atât îndepărtarea este mai 
mare. Aşa cum vdem şi astăzi, orbirea 
spirituală, neputința de a răspunde 
iubirii lui Dumnezeu, nemărginita și 
egoista iubire de sine, bucuria demo-

nică născută din suferința aproape-
lui sau din zavistuirea acestuia sunt 
semnele văzute ale coborârii omului 
pe treptele neomeniei și ale tinderii 
sale spre chipul schimonosit al celei 
dintâi ființe care s-a înveșmântat în 
întuneric. Aceasta este imaginea răs-
turnată a sfântului care, renunțând 
la sine, își îmbracă ființa cu haina 
smereniei lui Hristos, ducându-și 
crucea pășind pe urmele pașilor Răs-
tignitului. Bucurându-se de prezența 
îndumnezeitoare a lui Hristos, care 
transfigurează chipul creației Sale, și 
prin libera împreună lucrare cu harul 
dumnezeiesc, ascetul se înalță într-o 
continuă îmbrățișare părintească, fă-
când firea sa firavă și neputincioasă 
părtașă dumnezeieștii firi, atât cât îi 
este dat omului de Dumnezeu. Pur-
tând pe Hristos-Lumina ca pe o scân-
teie divină în lăuntrul său, omul eli-
berat din mormântul pierzării umple 
de lumină casa lui care îi este mor-
mânt al învierii sale, locaș al întâl-
nirii cu Domnul în răcoarea adierii 
harului! Acest spațiu aspru, care în-
deamnă la meditație este pentru ascet 
o oglindă în care își poate privi pro-
pria neputință, propriul suflet rănit 
de regrete pentru răutatea săvârșită, 
fiind în acelaşi timp şi un dor după 
Grădina plină de harul și de iubirea 
lui Dumnezeu! În loc de concluzie, să 
spunem că Evanghelia se încheie cu 
ştirea că cel vindecat nu voia să se 
mai despartă de Iisus, rugându-L să-l 
ia cu El. Înduioşător acest amănunt: 
fostul demonizat realizase starea 
cumplită în care fusese, simţea că Cel 
care l-a făcut bine avea o putere ocro-
titoare deosebită! Dar, Mântuitorul îl 
trimite la ai săi, la conaţionali, spre a 
le spune cât bine i-a făcut lui, Dum-
nezeu şi trebuie să înţelegem de aici 
că vindecatul devine un fel de apos-
tol printre păgânii gadareni, care, în 
acel moment, cel tămăduit avea mare 
putere de convingere, iar, toţi cei care 
i-au ştiut boala, văzându-l acum să-
nătos, întreg la minte, îmbrăcat, vor 
înţelege că s-a petrecut o minune, iar 
minuni nu poate face decât Dumne-
zeu, Care a sădit în om scânteia de 
viaţă în iubire şi în credinţă, în felul 
acesta făcând o fiinţă vie şi raţională, 
eliberată de demoni, unind la un loc 
trupul şi sufletul său!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Spitalul Orășenesc de Urgență din 
Târgu-Cărbunești la cei 130 de ani de existență 

Sâmbătă, 22 octombrie 2022, 
în prezența Mitropolitului 
Olteniei, ÎPS Părinte dr. Iri-

neu, a reprezentanţilor autorităților 
publice județene și locale, Spitalul 
Orășenesc de Urgență din Târgu-
Cărbunești îşi va sărbători 130 de 
ani de existență, fiind invitați să  
participe cu acest prilej, începând cu 
ora 11,00 o pleiadă strălucită de me-
dici specialiști care au activat pen-
tru îmbunătățirea actului medical și 
a managementului acestei unități de 
prestigiu din Județul Gorj, oameni 
de cultură, credincioşi din judeţ 
şi din ţară şi pacienţi ai spitalului! 
Aşa cum a precizat domnul dr. Con-
stantin Târziu, managerul general al 
spitalului, cu 130 de ani în urmă a 
fost înfiinţată la Târgu-Cărbuneşti 
prima unitate spitalicească din ju-
deţul Gorj, care în decursul timpu-
lui a evoluat şi s-a dezvoltat pe baza 
principiilor asistenţei medicale mo-
derne şi ale îngrijirii sănătăţii oame-
nilor! Istoricul unităţii consemnea-
ză faptul că în anul 1892 s-a dat în 
folosință Spitalul Petreștii de Sus, 
nume străvechi al fostei comunei 
Târgu Cărbunești! Într-o scurtă dis-
cuţie, domnul manager Constantin 
Târziu a mai ţinut să adauge faptul 
că în perioada pandemiei spitalul  a 
funcționat ca unitate medicală CO-
VID, iar, în momentul de faţă, Spita-
lul Orășenesc de Urgență din Târgu-
Cărbunești se află în plin proces de 
dezvoltare a utilităţilor necesare, a 
unui ambulatoriu modern, prin crea-
rea unor condiţii corespunzătoare de 
internare a bolnavilor şi de tratare a 
bolilor cu care se confruntă oamenii 
în zilele noastre, unitatea dispunând 
de un colectiv de cadre medicale bine 
pregătite profesional şi cu o mare 
disponibilitate de a fi aproape de su-

fletul bolnavilor! Festivitatea va în-
cepe, aşa cum am spus, la ora 11,00 
printr-un «Te Deum» oficiat de către 
un sobor ales de preoți şi diaconi în 
frunte cu Înaltul Ierarh al Olteniei, 
în faţa Bisericii din incinta spitalu-
lui, sfințită în octombrie 2007, cu 
hramurile: «Sfântul Pantelimon» și 
«Sfinții Împărați Constantin și Ele-
na», unde paroh este Preacucernicul 
Pr. Cristian Dumitru Chiriac, pen-
tru a aduce Slavă Atotputernicului 
Dumnezeu și mulțumire duhovni-
cească pentru bunătatea revărsată 
cu duhul milosteniei în vederea ali-
nării sufletești și trupești a celor ce 
se nevoiesc în suferință și aşteaptă 
ocrotirea sănătății în această viaţă 
pământească!

Profesor VASILE GOGONEA
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Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

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

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

Telefon: 0761645595. 

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

Telefon 0721.242667.

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

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

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

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

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

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



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

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

- al doilea spațiu cu fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 39 m. Relații la tel.: 0722 
517000 și 0744 517000.

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, 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 fostului 
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, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

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.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu COMUNA BUMBEȘTI-PIȚIC

COMUNA BUMBESTI-PITIC anunţă publicul intere-

sat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 

mediu pentru proiectele “CANALIZARE SI EPURARE APE 
UZATE IN SATUL POIENARI, COMUNA BUMBEȘTI-PIȚIC, 
JUDEȚUL GORJ” și „CANALIZARE ȘI EPURARE APE 
UZATE ÎN SATUL BUMBEȘTI-PIȚIC, COMUNA BUMBEȘTI-
PIȚIC, JUDEȚUL GORJ”, propus a fi amplasat în comuna 

Bumbești-Pitic, judetul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 

sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM 

Gorj, Str. Unirii, nr.76, Targu-Jiu, judetul Gorj şi la sediul 

primariei comunei Bumbești-Pițic, strada Principală, nr.104, 

comuna Bumbesti-Pitic, judetul Gorj, în zilele de MARȚI, în-

tre orele 10.00 – 15.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autori-

tăţii competente pentru protecţia mediului APM GORJ.

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină probleme în ceea ce 
privește  distribuirea cotidianului Gorjeanul 

sunt rugați să apeleze nr. de telefon:  
0253-218 552  Ofi ciul Județean de Poștă Gorj 
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POMPILIU MARCEA - 94 de ani de la naștere (II)

Pompiliu Marcea a scris şi un sce-
nariu de film, şi a desfăşurat o bogată 
activitate  în cadrul Societăţii de Ştiin-
ţe Filologice şi a avut o contribuţie în-
semnată la perfecţionarea profesorilor 
de limba şi literatura română la nivel 
naţional, susţinând interesante pre-
legeri în faţa lor, la cursurile pentru 
obţinerea definitivatului şi a gradelor 
didactice, a participat activ la schim-
burile de experienţă cu colegii din alte 
centre universitare şi din institutele 
de cercetare ale Academiei Române. 

Concomitent cu activitatea la ca-
tedră, unchiul meu a desfăşurat o 
bogată activitate editorială, fiind un 
neobosit propagator al valorilor lite-
raturii române în masele largi, publi-
când pete 2500 de articole în presa 
vremii, precum şi emisiuni la Radio şi 
Televiziunea Română. 

A alcătuit manuale şi culegeri de 
texte necenzurate însoţite de prefeţe 
şi de aparatul critic necesar profeso-
rilor, elevilor şi studenţilor. 

Puţini ştiu însă că unchiul meu, 
profesorul  Pompiliu Marcea a avut 
o contribuţie însemnată şi la dezvol-
tarea învăţământului gorjean, unde 
împreună cu bunul său coleg profe-
sorul Dumitru Săvulescu, care lucra 
în Ministerul Învăţământului  s-au 
implicat în rezolvarea problemelor ce 
apăreau la nivelul judeţului potrivit 
mărturisirilor regretatului  profesor 
Vasile Romanescu, fost  Inspector 
Școlar General al Învăţământului gor-
jean, precum şi ale altor inspectori de 
specialitate de Limba şi Literatura ro-
mână, si cadre didactice, care, din pă-
cate nici ei  nu mai sunt printre noi.

Pompiliu Marcea spunea: ,,Dacă i 
s-ar oferi cumva să opteze pentru pe-
rioada în care să trăiască, ar fi dorit 
ca apogeul carierei sale să fie 1918. 
Motivaţia a fost sumară, dar soli-
dă: revenirea Basarabiei la ,,patria 
mamă“, urmată de cea Transilvaniei”. 
Ce frumos! O noua dovadă clară de 
mare patriot care ar fi vrut să trăias-
că în perioada de înfăptuire a Marii 
Unirii a naţiei române şi crearea Ro-
mâniei Mari.

Pompiliu Marcea a fost un mare 
erudit, un ilustru intelectual, un Patri-
ot desăvârșit și un Erou al rezistenței 
prin cultură, jertfă pe Altarul Culturii 
Neamului Românesc, care s-a anga-
jat cu toată ființa sa în bătălia pentru 
triumful spiritualității poporului său, 
un exemplu de luptător aflat mereu 
în primele linii, neînfricat în apărarea 
idealurilor scumpe nouă, tuturor. 

Pompiliu Marcea un nume care a 
creat istorie!

O tragică dispariție care a conster-
nat, lumea literară, lăsând un mare 
gol, dar și un mesaj: victoria nu se 
poate obține decât cu prețul unor 
mari sacrificii.

Pompiliu Marcea a fost înhumat la 
data de 30 martie 1985, în cimitirul 
Bellu din București, pe Aleea Scriito-
rilor. 

Familia, rudele, prietenii etc. nu 
au crezut nicio clipă că moartea scri-
itorului a fost una naturală, ci una 
comandată.

Familia, în absența unor acte me-
dicale constatatoare, nu a crezut ni-
ciun moment și nu a fost convinsă 
că moartea scriitorului a survenit din 
cauze naturale, mai ales că o succe-
siune de evenimente  și fapte care, 
s-au petrecut  pe fondul privării fa-
miliei de dreptul de a organiza  ritu-
alul și ceremonia  de înmormântare, 
măsură specifică sistemului politic 
al vremii, atunci când subiectul unui 
eveniment tragic era o personalitate; 
anunțarea directă în acele zile adu-
să soției scriitorului potrivit căreia 
orice demers de aflare a adevărului 
despre moartea scriitorului se poate 

solda cu consecințe tragice asupra 
familiei; la 5 ani de la survenirea de-
cesului, în data de 6 ianuarie 1990, 
după revoluție,  de Sfânta sărbătoare 
de Bobotează, soției scriitorului i s-au 
predat o parte din obiectele persona-
le  pe care Pompiliu Marcea le-a avut 
asupra lui în ziua decesului. Și atunci 
cum să nu îți pui întrebarea dacă nu 
a fost o moarte provocată de anumite 
forțe, să le spunem oculte. 

În revista săptămânală „Flacăra” 
lui Adrian Păunescu, Anul XIX, Nr. 
41-42 (919-920), 1-7 noiembrie 2019, 
apare interviul ,,Proeminențe ale tim-
pului istoric individual” luat de zia-
ristul oltean Dan Lupescu domnului 
Dumitru Popescu – Dumnezeu, fost 
Secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, mem-
bru al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central, Rector al Acade-
miei ,,Ștefan Gheorghiu”, care îi pune 
următoarea întrebare: 

„- Ce știți despre moartea subită 
a lui Petre Enache, în ajunul sau în 
ziua întâi a Congresului Culturii? 

- Din câte știu, Petre Enache s-a 
sinucis, secționându-și beregata cu 
briciul de bărbierit. Petre Enache su-
ferea de o afecțiune nevrotică avan-
sată, agravată după asasinarea lui 
Pompiliu Marcea, criticul ce dăduse 
replică fulminantului atac al revistei 
Literaturnaia Gazeta la adresa trilogi-
ei mele Pumnul și Palma. 

Omul se simțea prins în vizorul 
unor servicii secrete și susținea chiar 
că este agresat.  Pe acest fond, ori-
ce zguduire, într-o funcție supusă 
și așa șocurilor, avea repercusiuni 
disproporționate”.

Iată că cea mai credibilă dovadă, 
dacă mai era cazul, a adevărului de-
cesului de care familia a fost  sigură 
din primele momente, se confirmă , 
vine după aproape 35 de ani și de la 
un fost demnitar cu o funcție politică 
deținută la cel mai înalt nivel în statul 
român, la vremea respectivă, adevă-
rul ieșind la suprafață ca uleiul dea-
supra apei. 

În perioada anilor 1995-2022, 
vreme de 27 de ani au avut loc o se-
rie de manifestări culturale dedicate 
prof. univ. dr. Pompiliu Marcea, critic 
si istoric literar, scriitor și publicist, 
personalitate proeminentă a litere-
lor românești din a doua jumătate 
a secolului al XX-lea, organizate de 
instituțiile județene, locale și familia 
scriitorului.

Numele reputatului profesor uni-
versitar Pompiliu Marcea, critic și 
istoric literar  a fost acordat, în res-
pectul și amintirea sa, pe perioada de 
peste un sfert de secol pentru:

- Fundația Culturală „Pompiliu 
Marcea”, 1995.

- Cetățean de Onoare Post-mortem 
al Comunei Scoarța, 1995.

- Căminul Cultural „Pompiliu Mar-
cea” din Scoarța – Gorj, 1995.

- Biblioteca Comunală „Pompiliu 
Marcea” din Scoarța – Gorj, 1995.

- Simpozionul Cultural anual „Pom-
piliu Marcea”, Târgu-Jiu, Scoarța și 
Colibași, 1995.

- Revista culturală „Pompiliu Mar-
cea”, 1995.

- Placă memorială la Casa părin-
tească din Colibași - Scoarța, 1995.

- Amfiteatru „Pompiliu Marcea”, 
Colegiul Național „Spiru Haret”, Târ-
gu-Jiu, 1995.

- Placă memorială la Colegiul 
Național „Spiru Haret” din Târgu-Jiu, 
1995.

- Școala Gimnazială „ Pompiliu 
Marcea” din Tg-Jiu, 1998.

- Cartea „Pompiliu Marcea sau 
despre vocația muceniciei literelor 
românești”, 1998.

- Strada „Pompiliu Marcea” din 

municipiul Tg-Jiu, 2013.
- Cetățean de Onoare Post-mortem 

al Municipiului Târgu-Jiu, 2014.
- Bustul „Pompiliu Marcea” la 

Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” 
din Târgu-Jiu, donat de Fundația 
Culturală cei poarta numele, 2014.

- Concurs școlar județean anu-
al ,,Pompiliu Marcea – Între oglinzile 
timpului”, dotat cu diplome si premii 
in bani, finanțat de Consiliul Județean 
Gorj și Fundația Culturală „Pompiliu 
Marcea”, 2017.

- Stea pe Aleea Celebrităților din 
municipiul Tg –Jiu, 2018.

- Cartea „POMPILIU MARCEA – 90 
de ani de la naștere”, 2018.

- Revista omagiala ,,P. Marcea”, 
2018.

- Cruce de pomenire – Cimiti-
rul Muzeu-Măceșu, Tg-Cărbunești, 
2019.

- Aleea „Pompiliu Marcea” com. 
Balteni, jud. Gorj -2019

- Pompiliu Marcea - Un dicționar 
al scriitorilor români contemporani 
– Volumul IX- ediția a II-a revizuita – 
Editura TipoMoldova, Iași, 2020.

- Revista - carte „Ceașca de cafea” 
– minilunar cultural, literar, artistic, 
2020.

- Cetățean de Onoare Post-mortem 
al orașului Tg-Cărbunești, 2020.

- Revista „Pompiliu Marcea”, anu-
al. 

- Diplome și premii „Pompiliu Mar-
cea”, anuale pentru creații literare.

- Bust din bronz ”Pompiliu Mar-
cea”, 2020.

Bustul din bronz a fost finalizat la 
27 martie 2020, zi în care s-au împli-
nit 35 de ani de  la moartea scriito-
rului.

Bustul este amplasat în fața 
instituțiilor de cultură cei poartă nu-
mele Căminul Cultural și Biblioteca 
Comunală din Scoarța, construcții 
care se află într-un amplu proces de 
reabilitare și modernizare .Festivi-
tatea de inagurare a constructilor si 
de dezvelire a bustului se va face la 
o dată ulterioară, după finalizarea lu-
crărilor.

Pompiliu Marcea, dacă trupește 
nu mai este printre noi, el va rămâ-
ne veșnic prin ceea ce a făcut pen-
tru țara noastră, pentru cultura și 
învățământul românesc, prin cea ce 
a scris și în felul acesta trebuie să 
îi purtăm respect și instituțiile loca-
le județene să-l omagieze anual, așa 

cum se cuvine!
Obiectivele menționate mai sus, re-

alizate în memoria unchiului nostru, 
au urmărit ca numele său, să dăinuie 
din veac în veac, pentru ca generațiile 
viitoare să cunoască activitatea, ope-
ra și personalitatea acestuia. 

Fără falsă modestie putem spune, 
că nume mari ale culturii naționale, 
prezente la manifestările culturale 
organizate de familia scriitorului pe 
parcursul ultimilor 27 de ani, ne-au 
felicitat și au apreciat eforturile noas-
tre conjugate, depuse pentru cinsti-
rea memoriei scriitorului, lucru pe 
care puțini au reușit să îl facă la ni-
vel național pentru mari scriitori ro-
mâni. 

În cei 25 de ani de de activitate, 
Fundația Culturală ,,Pompiliu Mar-
cea” și-a îndeplinit și depășit prin 
implicarea nepoților scriitorului Ion 
Marcea, Mircea Ganea și Constan-
tin Ganea toate obiectivele cuprinse 
în statut cu o singură excepție: ree-
ditarea operei scriitorului din motive 
de ordin financiar, deziderat pe care, 
totuși, nu il vom abandona în măsura 
posibilităților financiare de care vom 
dispune.

Profesorul și scriitorul Pompiliu 
Marcea, ilustru cărturar român, ră-
mâne scriitorul gorjean, de rezonanță 
națională, ce și-a adus o contribuție 
deosebită la sporirea tezaurului cul-
turii române, al literaturii și în mod 
deosebit al istoriei și criticii literare.

Pompiliu Marcea este indiscutabil 
cea mai proeminentă personalitate li-
terară, dată de Gorjul istoric literelor 
românești după Cel De-al Doilea Răz-
boi Mondial.

Parafrazându-l pe Edgar Papu 
care spunea despre Tudor Vianu că 
este un ,,Sadoveanu al gândirii", fără 
rezerve despre Pompiliu Marcea se 
poate spune că este un "Brâncuși al 
literelor românești"

Cea ce am reușit să facem pentru 
cinstirea memoriei unchiului nostru, 
prof. univ. dr. Pompiliu Marcea, re-
putat critic și istoric literar, scriitor și 
publicist, lucruri care vor dăinui indi-
ferent de vremuri, nu numai mental, 
ci și vizual pentru generațiile viitoare 
din veac în veac, îl fac nemuritor și 
îi păstrează vie memoria în aeternita-
te acestui mare Român și gorjean de 
excepție. 

ION MARCEA
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Loc Echipa    M V E I   Gol     +/-    Pct
1. ACSO Filiaşi    8 6 1 1 14-10      4     19
2. CSM Deva     8 5 3 0 19-2    17     18
3. Gilortul Târgu Cărbuneşti   8 5 1 2 13-9      4      16
4. AFC Voinţa Lupac    8 4 2 2 14-9      5     14
5. ACS Viitorul Şimian   8 4 1 3 17-16      1     13
6. CSM Jiul Petroşani    8 3 3 2 12-6      6     12
7. ACS Viitorul Târgu Jiu 2   8 2 2 4 11-18     -7        8
8. CSO Retezatul Hațeg   8 1 2 5 7-14     -7       5
9. ACS Progresul Ezeriş   8 1 1 6 7-18   -11       4
10. CS Armata Aurul Brad   8 0 2 6 10-22   -12       2

Gilortul Târgu Cărbunești 
se deplasează, vineri, pe tere-
nul unei formații cu pretenții 
din Seria 7. Trupa lui Ma-
rio Găman are meci cu CSM 

Câte puncte vrea Găman din următoarele jocuri?
Deva, echipă care ocupă lo-
cul secund în acest moment. 
Pentru gorjeni urmează o se-
rie infernală, iar antrenorul 
echipei speră ca alb-albaștrii 

să nu alunece în clasament 
după următoarele șapte jo-
curi. ,,Îmi pare foarte rău că nu 
am reușit să câștigăm partida 
de acasă cu Jiul Petroșani. Am 
dominat a doua repriză, iar în 
minutul 94 am avut o situație 
foarte bună de a marca. Sunt 
mulțumit de cum au abordat 
băieții acea partidă și am în-
credere pentru viitor. Acum, 
urmează un joc foarte 
dificil. Cunosc foarte 
bine echipa din Deva, 
este una dintre cele mai 
bune formații din serie, 
un adversar redutabil. 
Noi pregătim jocul pen-
tru a lua puncte. Este o 
perioadă foarte dificilă, 

pentru că din șapte meciuri 
avem cinci deplasări și doar 
două meciuri acasă. Sunt par-
tide foarte grele, trebuie să 
răzbim și să mergem cu încre-
dere, pentru că altfel putem 
să coborâm în clasament. Per-
sonal, mi-aș dori cel puțin 12 
puncte din aceste partide”.

Găman are și probleme 
de lot înainte de această de-

plasare. ,,Dogaru este sus-
pendat din cauza cumului de 
cartonașe, iar Oprița vom ve-
dea dacă va intra cu echipa, 
pentru că a avut o problemă 
musculară. Avramescu este 
accidentat de o lungă perioa-
dă de timp”.

CSM Deva – Gilortul se 
joacă astăzi, de la ora 15.00.

CĂTĂLIN PASĂRE

CLASAMENT LIGA 2
Loc Echipa     M V E I   Gol    +/-   Pct
1. Clubul Sportiv al Armatei Steaua 10 7 2 1 22-10    12    23
2. FC Unirea Dej   10 6 3 1 19-13      6    21
3. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 10 6 3 1 13-8      5    21
4. ACSM Politehnica Iaşi  10 6 2 2 12-7      5    20
5. AFC Unirea 04 Slobozia  10 5 3 2 15-7      8    18
6. AFK Csikszereda    10 5 2 3 15-8      7    17
7. Gloria Buzău   10 5 2 3 14-12      2    17
8. CSC 1599 Şelimbăr  10 4 4 2 12-7      5    16
9. CSM Slatina   10 4 3 3 14-8      6    15
10. CS Concordia Chiajna  10 4 1 5 13-11      2    13
11. Fotbal Club Braşov  10 3 4 3 9-9      0    13
12. SC Dinamo 1948 SA  10 4 1 5 10-13     -3    13
13. CSC Dumbrăviţa   10 4 1 5 14-18     -4    13
14. ACS Viitorul Târgu Jiu  10 4 0 6 10-12     -2    12
15. AFC Progresul 1944 Spartac 10 3 2 5 9-12     -3    11
16. CS Minaur Baia Mare  10 2 3 5 9-17     -8      9
17. AFC Unirea Constanţa  10 3 0 7 9-22   -13      9
18. SC Fotbal Cb Ripensia Timișoara 10 2 2 6 7-12     -5      8
19. Politehnica Timișoara  10 1 3 6 6-17   -11      6
20. FC Metaloglobus Bucureşti 10 1 1 8 4-13     -9      4 

Viitorul Târgu Jiu 
merge în această 
rundă la Chiajna, 

pentru a da piept cu formația 
fostului său antrenor, Eugen 
Trică. 

Gorjenii l-au primit îna-
poi, în această săptămână, 
pe Florin Stîngă, iar tehnici-
anul brașovean are încredere 
că jucătorii săi pot obține un 
rezultat pozitiv în deplasare. 
Principalul oaspeților știe că 
va avea în față o trupă expe-
rimentată.

,,Trecem printr-o perioadă 
mai grea, o perioadă în care 
moralul nostru este destul de 
scăzut, dar am încredere în ju-
cători că putem face lucrurile 
mult mai bine decât le-am fă-
cut până acum. 

Am demonstrat într-o peri-
oadă a campionatului că pu-
tem și să câștigăm meciuri, 
să fim mai pragmatici și să 
greșim mai puțin. 

Sâmbătă, ne așteaptă o 

Duel Stîngă – Trică la revenirea brașoveanului pe bancă
partidă foarte grea, cu o echipă 
care are în componență foarte 
mulți jucători experimentați, 
care au cochetat foarte mult cu 
Liga 1, iar unii au fost și cam-
pionii României. 

Ne așteaptă un meci dificil, 
pentru că au un antrenor care 
ne cunoaște foarte bine, pen-
tru că anul trecut a pregătit 
această echipă. 

Acestea cred că ar fi atu-
urile lor. Sper ca orgoliul nos-
tru, al jucătorilor, să iasă la 
suprafață. 

În momentele mai grele, se 
văd caracterele puternice. O 
să încercăm să dăm la ora jo-
cului tot ce avem mai bun”, a 
declarat Stîngă.

Antrenorul gorjenilor a 
mai spus că mai sunt șanse 
la play-off, iar declarațiile fă-
cute de el după eșecul cu FC 
Brașov (2-3) au fost ca să ia 
presiunea de pe umerii jucă-
torilor.

,,Matematic, mai sunt 
șanse la play-off, dar totul de-
pinde de ceea ce facem. Cred 
că și abordarea mea, să prin-
dem play-off-ul, a pus o presi-
une suplimentară pe jucători. 

De aceea am și spus după 
meciul cu Brașov că este totul 
terminat. 

Am vrut să iau această pre-
siune de pe jucători. Normal că 
se poate, suntem în sport, dar 
cred că ar trebui să urmărim, 
mai întâi, fiecare etapă, apoi 
să ne gândmi la play-off”.

Stîngă este convins că nu 
s-a întors degeaba la Târgu-
Jiu și promite că, dacă va 
avea susținerea conducerii, 
rezultatele vor apărea pe ter-
men lung.

,,Asta a fost una dintre 
doleanțele mele: să mi se dea 
continuitate, ca să demonstrez 
ceea ce pot. 

Niciun lucru nu se face 

ușor în viață, nu se clădește 
de pe o zi pe alta. Cred și sper 
că cei din conducerea clubu-
lui să înțeleagă că, pentru a 
avea performanță, trebuie să 
ai continuitate: și în sport, și 
în viață. 

Eu cred că am demon-
strat că sunt un antrenor dor-
nic, disciplinat, care dorește 
performanța. 

Lucrurile nu o să vină nicio-
dată ușor. Rezultatele pozitive 
vin în urma unei munci. 

Cred că dacă vor avea răb-
dare cu mine cei din conduce-
re, sunt convins că vom putea 
construi ceva stabil și frumos 
la Târgu-Jiu”.

Concordia Chiajna – 
Viitorul Târgu Jiu se joacă 
sâmbăta, de la ora 11.00.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Meci important pen-
tru echipa de bas-
chet a Clubului 

Sportiv Municipal. Trupa gor-
jeană se deplasează la Mier-
curea Ciuc, pentru duelul cu 
o contracandidată la rămâ-
nerea în LNBM. Antrenorul 
Claudiu Alionescu a sublini-
at necesitatea unei victorii în 
confruntarea de sâmbătă și 
crede că formația noastră a 
arătat o formă mai bună în 
jocul cu Rapid.

,,Este un meci foarte im-
portant pentru noi, pentru că 
întâlnim o echipă contracan-
didată. Au același obiectiv ca 

E timpul pentru prima victorie! E timpul pentru prima victorie! 
Baschetbaliștii au meci la Miercurea CiucBaschetbaliștii au meci la Miercurea Ciuc

noi, evitarea retrogradării. În 
a doua fază a competiției, se 
păstrează doar punctele acu-
mulate cu echipele care vor in-
tra cu noi. 

Este un meci cu dublă 
miză, care se anunță foarte 
greu și tensionat. În sezonul 
trecut, eram catalogați favoriți 
și ne-am trezit conduși la o 
diferență de 16 puncte, astfel 
că trebuie să fim pregătiți din 
toate punctele de vedere. Vom 
trata meciul cu maximă serio-
zitate și vom da tot ce e mai 
bun să ne întoarcem acasă cu 
o victorie. Nu avem probleme 
de lot în momentul de față, 

sper ca situația să rămână 
așa până la începutul parti-
dei. 

Am arătat un plus față de 
meciul cu Târgu Mureș, chiar 
dacă diferența de scor a fost 
aceeași. Am întâlnit o echipă 
de un alt calibru. Văd și jucă-
torii că sunt mai motivați, mai 
focusați, au înțeles care este 
mesajul. Sper ca la ora meciu-
lui să fim cu toții pregătiți, mai 
ales din punct de vedere psi-
hic”, a transmis principalul 
gorjean.

Shamiel Stevenson a reușit 
18 puncte cu Rapid. 

Jucătorul canadian a de-
clarat că evoluează și mai 
bine în deplasare și abia 
așteaptă confruntarea de la 
Ciuc. Sportivul de la CSM a 
vorbit în termeni laudativi 
despre prima divizie din Ro-
mânia.

,,Este o ligă puternică, cu 
jucători foarte buni, cu echi-
pe bune. Este competiția mea 
preferată, de până acum, în 
Europa. Încă ne căutăm iden-
titatea ca echipă. Avem mo-
mente în care demonstrăm că 
putem juca de la egal la egal 
cu oricine, dar trebuie să fim 

constanți pe parcursul între-
gului meci. Suntem încă la în-
ceput de sezon și vom ajunge 
și la acea coeziune ca echipă. 
Este un meci important, îmi 
place să joc în deplasare, mă 
simt confortabil și sunt gata 
pentru această confruntare. 
Vom da tot ce avem mai bun. 
Cu siguranță avem jucătorii și 
uneltele necesare pentru a ră-
mâne în prima ligă”, a punctat 
Stevenson.

CSM Miercurea Ciuc – 
CSM Târgu Jiu se joacă sâm-
bătă, de la ora 17.00.

CĂTĂLIN PASĂRE 


