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Noaptea min. 100C

Șefi i CEO: Salariații au muncit în Șefi i CEO: Salariații au muncit în 
puf! Casele de pensii au comis puf! Casele de pensii au comis 

discrimare, injustețe și inechitate!discrimare, injustețe și inechitate!

Condamnat pentru Condamnat pentru 
subvenții luate subvenții luate 
ilegal de la UE!ilegal de la UE!
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Mohammad Murad, Mohammad Murad, 
în conducerea ALDEîn conducerea ALDE

Varianta de ocolire a municipiului Târgu-Jiu, Varianta de ocolire a municipiului Târgu-Jiu, 
,,îngropată” în declarații politicianiste și minciuni ,,îngropată” în declarații politicianiste și minciuni 

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

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

Locul 1 - 4 masaje,

Locul 2 - 2 masaje,

Locul 3 - 1 masaj.
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Bucătăria Bucătăria 
lui Fabi, lui Fabi, 

plină de premii!plină de premii!

Regulamentul de Regulamentul de 
participare participare 
în pag. în pag. »5»5
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Al patrulea concurs pentru Al patrulea concurs pentru 
șefi a unei instituții din Gorjșefi a unei instituții din Gorj

Director greu de găsit pentru o 
instituție de cultură din Gorj. Concur-
sul organizat de Consiliul Județean 
în vederea ocupării postului de ma-
nager al Centrului  Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale pare să fie cu ghinion. 

PULSUL ZILEI/ PAG. 4PULSUL ZILEI/ PAG. 4

Înecat în barajul de la Înecat în barajul de la 
Piața Centrală!Piața Centrală!

Descoperire șocantă făcută ieri, în ju-
rul prânzului, de câțiva trecători care 
se aflau în zona barajului de la Piața 
Centrală, din municipiu. 

CotCotCot
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,,Omul es te rezultatul gândurilor sale. Ceea ce gândeș te, va deveni. " – Mahatma Gandhi,,Omul es te rezultatul gândurilor sale. Ceea ce gândeș te, va deveni. " – Mahatma Gandhi
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Anton M. † Ss. Anton M. 
Claret, ep. *; Alois Claret, ep. *; Alois 
Guanella, pr.Guanella, pr.

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           4,9130  -0,0116
Dolarul SUA        5,0434 +0,0106 
Gramul de aur                        263,5245  -1,0885 
Francul elveţian                         4,9896  -0,0209  
100 Yeni japonezi                     3,3408  -0,0184 
Lira sterlină       5,6081  -0,0319 
Leva bulgărească      2,5120  -0,0059 
Leul moldovenesc                     0,2581   -0,0014     
100 Forinţi maghiari     1,1916  -0,0054 

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

Multele crize au scos oamenii în stradă!
Motto: „Țară frumoasă, 

țară bogată, prost condusă și 
bine furată”.

  Elisabeta Nacu

Recunosc că personal nu 
o cunosc pe Elisabeta 
Nacu. Nici pe discretul 

poet târgujian Eleodor Dinu – cel 
care îmi trimite deseori frumoa-
sele aforisme ale Elisabetei Nacu 
– nu-l cunosc decât din poemele 
pe care i le-am publicat, cândva, 
în Gorjeanul la recomandarea 
scriitorului Zenovie Cârlugea, 
creatorul și Directorul super-
bei publicații Portal MĂIASTRA. 
Unde generosul Zenovie Cârlu-
gea îi mai publică talentatului 
Eleodor Dinu câte un grupaj de 
poeme.

DEFRIȘĂRI ÎN HARGHITA 
ȘI COVASNA. Aforismul amar 
al Elisabatei Nacu a fost și încă 
mai este adevărat și în zilele 
noastre. Îmi aduc aminte că, cu 
mai mulți ani în urmă, pe vre-
mea când UDMR era condusă de 
Marko Bela, trăia un lider ma-
ghiar din România recunoscut 
pentru bogăția sa de grof ungur 
obținută din tăierile ilegale de 
păduri din județele Harghita și 
Covasna. Omul era roșu la față 
și cu mustață asemănătoare cu 
a unui grof ungur, iar din mor-
manul de bani susținea, la acea 
vreme inclusiv apariția unui coti-
dian de limbă maghiară, desigur, 
în care-și susțineau politica lor 
antiromânească. Între timp, nu-
mitul grof maghiar cu cetățenie 

română s-a prăpădit și este foarte 
probabil ca și fițuica de opt pagini 
pe care-o sponsoriza să-și fi dat 
duhul!

Dar să nu credeți că exploatări 
ilegale de păduri existau numai în 
Harghita și Covasna, ci și în Moldo-
va. Liberalul Gheorghe Flutur, încă 
președinte al Consiliului județean 
Suceava nu-i străin de așa ceva. 
Ba chiar se zicea că el se afla în 
fruntea afacerii care „bărbierea” 
munții Ceahlăul și pădurile buco-
vinene.

FURTURILE ȘI DEFRIȘĂRILE 
FRAȚILOR CÂȚU, ÎN VÂLCEA! 
Mai aproape de vremurile noas-
tre, alt liberal luat de pe stradă 
de președintele pretinsului PNL de 
atunci, individul Orban cel Ludovic, 
cetățeanul Florin Vasile Cîțu a fost 
numit ministru al Finanțelor Publice 
în Guvernul(de trisă amintire!) Or-
ban. Orban cel Rău, căci Ungaria are 
on Orban Viktor, zis cel bun, pentru 
țara sa Ungaria. 

Ca ministru al Finanțelor, Florin 
Câțu a cerut Direcției juridice a minis-
terului pe care-l conducea să-i aducă 
Dosarul penal în care Direcția Silvi-
că Vâlcea i-a dat în judecată pe frații 
Florin și Gheorghe Câțu pentru tăieri 
ilegale de păduri. Mai înainte, Florin 
Câțu avusese grijă ca niște terenuri 
pârloage de 75 de hectare pe care cei 
doi frați le moșteneau de la părinți să 
le fie retrocedate în Zona Voineasa. 
Acolo unde le au și astăzi, datorită 
retrocedării ilegale, și unde coninuă 
să defrișeze hectare întregi de păduri 
întrucât cei doi vreau să construiască 
o pârtie de schi și niscaiva cabane și 

pensiuni!
LE-A AJUNS CUȚITUL LA OS! 

Zilele acestea, mii de oameni protes-
tează pe străzile Bucureștilor pentru 
că le-a ajuns cuțitul la os. Nu mai fac 
față diverselor crize cu care se con-
fruntă și nu izbutesc să-și plătească 
facturile la energie! 

Sindicaliștii Confederației 
Naționale Cartel Alfa amenință cu 
grevă generală și cer ca Guvernul 
Ciucă să se întoarcă cu fața spre po-
por. Duminică au fost proteste masi-
ve în Capitală, iar marți protestele se 
mută în fața Guvernului, din Piața 
Victoriei!

ION PREDOȘANU
P.S. INFECȚII NOSOCOMIALE 

DA, MEDICAMENTE NU! Drama 
bolnavilor din România. Pe lângă 
infecțiile nosocomiale din spitale, 
bolnavii nu mai găsesc nici în farma-
cii peste 30 de tipuri de medicamen-
te! (Ion Predoșanu)

Distribuție Oltenia a organizat 
peste cinci mii de acțiuni pentru 
prevenirea și combaterea feno-
menului de racordare ilegală la 
rețeaua de distribuție a energiei 
electrice în intervalul iulie – sep-
tembrie 2022.

Fenomenul prezintă un risc ri-
dicat de incendii, daune materia-
le și pierderi de vieți omenești și 
are impact direct asupra calității 
alimentării cu energie electrică a 
consumatorilor. 

Au furat curent electric
În plus, sustragerea de energie 

constituie infracțiune de furt și se 
pedepsește cu amendă sau închisoa-
re.

În cele 7 județe în care operează 
Distribuție Oltenia au fost identifi-
cate 428 de cazuri în care au existat 
suspiciuni de consum ilicit de energie 
electrică, împărțite după cum urmea-
ză: Argeș – 60, Dolj – 146, Gorj – 3, 
Mehedinți – 34, Olt – 93, Teleorman 
– 61 și Vâlcea – 31.

„Este în interesul și beneficiul con-

sumatorilor să sesizeze cazurile de 
consum fraudulos de energie, pentru 
ca aceste situații, dăunătoare în pri-
mul rând consumatorilor corecți, să 
poată fi stopate. 

Toate sesizările primite din partea 
clienților, precum și identitatea acesto-
ra sunt confidențiale pe tot parcursul 
acțiunilor departamentului speciali-
zat”, anunță Distribuție Oltenia.

Distribuție Oltenia anunță că va 
realiza controale periodice în teren.

I.I.
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Accident cu victimă Accident cu victimă 
încarcerată la Pișteștiîncarcerată la Piștești

Un eveniment rutier cu victimă a avut loc ieri pe raza 
comunei Scoarța, la Piștești. Un echipaj SMURD a ajuns la 
fața locului iar din spusele martorilor o fată era încarcerată 
într-un autoturism Renault cu numere de Vâlcea.

ISU GJ a fost solicitat să intervină pentru gestionarea 
unei situații de urgență generata de un accident rutier pe 
raza comunei Scoarța, sat Pișteștii din Deal, in care au fost 
implicate două autoturisme. Au intervenit pompierii militari 
din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu-Jiu cu o au-
tospeciala de intervenție, o ambulanta SMURD si un echipaj 
SAJ GORJ cu o ambulanță.

Evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime încarcerate, 
anunță ISU Gorj, însă au fost monitorizate medical la fata 
locului, 6 persoane care au refuzat transportul la spital.

A.S.

„Dorim să vă informăm 
pe această cale că situația 
a fost remediată imediat, în 
cursul serii trecute, iar siste-
mul de alarmă a fost repus 
în funcțiune. Activitatea ma-
gazinului a fost reluată în 
scurt timp. În tot acest timp, 
clienții aflați în magazin au 
fost informați ca nu este nici 
un pericol”, au declarat, ofi-
cial, reprezentanții Kaufland 
România.

Reamintim că Gorjeanul a 
relatat pe 19 octombrie un in-
cident care s-a petrecut în in-
cinta unității comerciale din 
Târgu-Jiu, completând totul 
cu declarația unui martor 
astfel: ,,Oricum era un haos 
total, urlau alarmele în inte-
rior, fugeau cei care aranjau 

Sistemul de alarmă de la Kaufl and Târgu-Jiu, repus în funcțiune!
marfă și se anunța prin stație 
să părăsim magazinul fără 
marfă. Erau mulți polițiști și în 
interior și în exterior. Nu ni s-a 
spus nimic în plus. Am plecat 
și mi-am făcut cumpărăturile 
în altă parte. Dar este foarte 
bizar ce s-a întâmplat în seara 
asta. Noi, cumpărătorii aflați 
înăuntru la acel moment, nu 

am primit nicio explicație. Am 
lăsat totul și m-am grăbit spre 
ieșire”. La momentul eveni-
mentului IPJ Gorj, la solici-
tarea Gorjeanul, a anunțat 
că sistemul de alarmă pen-
tru incediu a pornit din cau-
za generării aburului de la o 
mașină de spălat vase.

A.S.

Din culisele Conferinței Județene a PSD Gorj: Mulți nemulțumiți, Din culisele Conferinței Județene a PSD Gorj: Mulți nemulțumiți, 
niciun primar nu s-a califi cat pentru funcția de vicepreședinteniciun primar nu s-a califi cat pentru funcția de vicepreședinte

Or g a n i z a r e a 
conferinței PSD 
Gorj a fost făcută, 

pe genunchi, de către secre-
tarul executiv al organizației 
care a ales, cu de la sine pu-
tere, așezarea în sală a celor 
prezenți, inclusiv a celor din 
prezidiu, neținând cont de 
faptul că acolo se aflau pri-
mari de forță ai partidului său 
anumite personalități care au 
adus de-a lungul timpului re-
zultate remarcabile PSD. Cel 
puțin asta au spus o mare 
parte dintre cei prezenți când 
au văzut că pe primele sca-
une se aflau viitorii membri 
ai BPJ, semn că deja cărțile 
erau făcute, iar primarii erau 
aduși doar pentru a consfinți 
negocierile despre care edilii 
nu aveau cunoștință. 

Mai mult decât atât, pri-
marii PSD își dădeau coate că 
ei sunt buni doar să facă pro-
iecte și să atragă mulțumirea 
cetățenilor și bineînțeles vo-
turi în favoarea partidului 
dar, în rest, când e vorba de a 

Pentru multi dintre participanții la Conferință 
Județeană de Alegeri a PSD Gorj, felul în care s-a or-
ganizat, pe 20 octombrie, evenimentul a lăsat un gust 
amar. Chiar și felul în care participanții au fost așezați 
în sală a stârnit discuții, dar mărul discordiei l-a repre-
zentat lipsa primarilor din lista de vicepreședinți ai PSD 
Gorj. Evident, a deranjat și laudele la adresa lui Florin 
Cârciumaru și Ion Călinoiu, ambii plecați din partid și 
reveniți apoi prin negocieri care au culminat cu funcții 
prezente sau viitoare.

participa la actul de conduce-
re și deciziile de la vârf, sunt 
tratați cu indiferență. 

Primarul de la Bengești-
Ciocadia, Victor Geogia, și-a 
manifestat nemulțumirea 
public la ședință dar au fost 
numeroși și cei care au plecat 
nemulțumiți de la conferința, 
mai ales când au văzut că ni-
ciun edil nu s-a calificat pen-
tru funcția de vicepreședinte, 
deși anterior din acest for au 
făcut parte și primari. 

În culise s-a discutat des-
pre ultimii veniți care sunt pri-
mii serviți și la funcții admi-
nistrative și la funcții politice. 
S-au indicat noi vicepreședinți 
care nu își desfășoară activi-
tatea în Gorj, motiv pentru 
care nu își pot desfășura o 
activitate politică în teritoriu 
cum o cere funcția. Cu toate 
acestea, au fost nominalizați 
pe funcții de vicepreședinți, 
în timp ce munca a rămas să 
fie făcută tot de primari și de 
aleșii cu responsabilitate la 
nivelul organizației. 

La fel de mult a deranjat 
laudele la adresa muncii lui 
Cârciumaru și Călinoiu, ne-
potrivite pentru acest eve-
niment, dar și insistenta cu 
care s-a cerut a treia funcție, 
cea de vicepreședinte, pen-
tru Anca Bordușanu, secre-
tar general și președinte al 

organizației județene de fe-
mei. 

Șocant este că, deși PSD 
Gorj are primar de munici-
piu, la Motru, acesta nu se 
regăsește în echipa de con-
ducere și nici nu s-a pomenit 
vreun cuvânt de rezultatele 
pe care localitatea, centru 

al mineritului din Gorj, le-a 
adus partidului. S-a punc-
tat, în schimb, dorința de 
recâștigarea a Primăriei Târgu 
Jiu, cu Cârciumaru, deși fos-
tul primarul PSD l-a susținut 
pe Ciprian Florescu in eșecul 
de la alegerile din 2020.

A.S.

ALDE și-a ales conducerea, sâmbătă, iar, 
spre uimirea multora, omul de afaceri 
Mohammad Murad, face parte din struc-
tura decisivă a acestui partid. Murad a 
fost până la întâlnirea PER de la Hune-
doara președintele executiv al Partidului 
Ecologist Român. În urma unor discuții 
în contradictoriu, omul de afaceri a pă-
răsit structura din care făcea parte din 
primăvara acestui an.

Cert este că plecarea lui Murad a dezamă-
git liderii de organizații din județe, unul fiind 
și Dan Miroiu de la PER Gorj. Acesta a decla-
rat, dezamăgit, că  s-a înșelat amarnic vizavi 
de personalitatea lui Murad, care a promis 
mult și a făcut mult prea puțin spre deloc.

,,Eu, ca un om simplu din popor, care de 
20 de ani este antreprenor și care merge pe 
cuvânt, cinste și corectitudine și care am întrat 
în politică pentru a încerca să contribuie cu 
măcar ceva la binele acestui județ mă declar 
dezamăgit. 

Am să fiu sincer și am să declar ca m-am 
înșelat aspra caracterului lui Mohamed Mu-
rad, asupra personalității pe care nu o are. 
Sincer m-am înșelat amarnic", a declarat Dan 
Dumitru Miroiu, liderul PER Gorj.

A.S.

Mohammad Murad, în conducerea ALDE! Președintele PER 
Gorj, dezamăgit: ,,M-am înșelat asupra caracterului lui”!
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REZULTATE LOTO REZULTATE LOTO 
23 Octombrie 202223 Octombrie 2022

Loto 6/49:    24, 38, 18, 6, 25, 2 
Loto 5/40:    9, 1, 8, 6, 40, 13 
Joker:    34, 3, 40, 6, 25 (+9) 
Noroc:    1, 8, 8, 7, 8, 9, 1 
Noroc Plus:    2, 2, 1, 5, 4, 2 
Super Noroc:   7, 2, 4, 8, 8, 6

Bărbatul, agent de 
păză, ca profesie, 
avea câțiva stupi în 

gospodăria sa și a găsit de 
cuviință să acceseze fonduri-
le europene pentru a se dez-
volta, așa cum au făcut mulți 
alți fermieri. 

La un moment dat el chiar 
a cumpărat de la o persoană 
fizică vreo 40 de stupi, doar 
că nu a putut obține docu-
mente contabile pentru a pu-
tea justifica în acte cheltuieli-
le efectuate. 

Atunci când a aflat că 
îi trebuie o factură conta-
bilă bărbatul a apelat la o 
cunoștință care i-a falsifi-
cat un astfel de document. 
Factura falsă a ieșit însă în 

Condamnat pentru subvenții luate Condamnat pentru subvenții luate 
ilegal de la UE!ilegal de la UE!
Un gorjean din Prigoria s-a ales cu o condamnare penală 
după ce, în urmă cu mai bine de un deceniu, a încercat 
să obțină de la Uniunea Europeană o subvenție de 7500 
de euro pentru a-și dezvolta stupina pe care o avea aca-
să. 

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!

evidență la un control de ruti-
nă al instituțiilor statului, iar 
de aici problemele penale de 
acum. 

Inițial dosarul a fost instru-
mentat la Târgu Cărbunești, 
dar a ajuns pe masa procuro-
rilor DNA de la Craiova, în fața 
cărora inculpatul a recunos-
cut faptele și a fost de acord 
cu o condamnare în baza pro-
belor existente la dosar. „Ad-
mite acordul de recunoaștere 
a vinovăției încheiat la data de 
27.05.2022, în dosarul de ur-
mărire penală nr.39/P/2022, 
de către Direcția Națională 
Anticorupție Serviciul Teritori-
al Craiova și inculpatul Cotoj-
man Mihai și în consecință(…) 
condamnă inculpatul Cotoj-

man Mihai la pedeapsa princi-
pală de 2 ani închisoare pen-
tru săvârșirea unei infracțiuni 
de folosire sau prezentare cu 
rea-credinţă de documente ori 
declaraţii false, inexacte sau 
incomplete, dacă fapta are ca 
rezultat obţinerea pe nedrept 
de fonduri din bugetul gene-
ral al Uniunii Europene sau 

din bugetele administrate de 
aceasta ori în numele ei. (…)
Dispune suspendarea execu-
tării sub supraveghere a pe-
depsei de 2 ani închisoare, 
pe un termen de supraveghe-
re de 3 ani(…), pe parcursul 
termenului de supraveghere, 
inculpatul Cotojman Mihai va 
presta o muncă neremunerată 

în folosul comunităţii, pe o pe-
rioadă de 60 de zile, la Primă-
ria comunei Prigoria județul 
Gorj sau la Școala Gimnazială 
Prigoria”, a decis Tribunalul 
Gorj, care l-a mai obligat pe 
inculpat la plata a 600 de lei 
cheltuieli judiciare către stat. 
Decizia nu este definitivă.

 GELU IONESCU

Descoperire șocantă făcu-
tă ieri, în jurul prânzului, de 
câțiva trecători care se aflau 
în zona barajului de la Piața 
Centrală, din municipiu. Oa-
menii au observat cadavrul 
unei persoane plutind pe apă, 
moment în care au anunțat 
autoritățile la 112. 

Un echipaj din cadrul ISU 
Gorj a venit aici de urgență, 
pompierii reușind să aducă la 
mal trupul neînsuflețit al ce-
lui înecat. 

Echipajele medicale sosi-
te și ele la locul solicitării au 
încercat în zadar manevre de 
resuscitare pentru că bărba-
tul era deja decedat.

Asupra acestuia au fost 

Înecat în barajul de la 
Piața Centrală!

găsite câteva hârtii, un tele-
fon mobil și un cupon de pen-
sie, care a ajutat la identifica-
rea lui de către polițiști. Omul 
este din Târgu-Jiu și avea 54 
de ani. 

Avea pe malul apei o plasă 

cu pâine și un sifon, semn că 
le-a lăsat acolo înainte de a 
intra în apă. Polițiștii au des-
chis o anchetă pentru a clari-
fica împrejurările în care s-a 
produs decesul.

 GELU IONESCU
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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.

Consiliul Județean 
Gorj organizează 
un nou concurs de 

proiecte pentru șefia CJPCT 
Gorj. Primul a fost organi-
zat în primăvară, dar cei 
doi candidați care au trecut 
de selecția dosarelor nu au 
reușit să obțină punctaj de 
trecere și după proba scrisă, 
primind note mai mici de 7. 

Al patrulea concurs pentru șefi a unei Al patrulea concurs pentru șefi a unei 
instituții din Gorjinstituții din Gorj
Director greu de găsit pentru o instituție de cultură 
din Gorj. Concursul organizat de Consiliul Județean 
în vederea ocupării postului de manager al Centrului  
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale pare să fie cu ghinion. Postul a fost scos la 
concurs de trei ori, fără succes, instituția fiind condusă 
de un director interimar, după ce fostul manager Ion 
Cepoi a picat evaluarea anuală.

Este vorba de fostul și actu-
alul manager al instituției de 
cultură, respectiv Ion Cepoi 
și Pompiliu Ciolacu. În vară, 
concursul a fost reluat, dar 
cei doi candidați înscriși nu 
au îndeplinit condițiile de 
participare. Așa se face că în 
luna septembrie, procedura 
a fost reluată, dar nimeni nu 
s-a arătat interesat de post. 

Termenul limită pentru de-
punea candidaturilor a expi-
rat pe 27 septembrie. Acum, 
pentru a patra oară, Consiliul 
Județean speră să găsească, 

până la finalul anului, un 
director cu patalama pentru 
această importantă instituție 
de cultură. Între timp, pen-
tru că a picat evaluarea anu-
ală, Ion Cepoi a plecat de pe 
funcție, postul fiind ocupat în 
interimat de Pompiliu Ciola-
cu, fostul director al Palatului 
Copiilor din Târgu-Jiu.

Calendarul noului concurs

Concursul de proiecte 
de management are loc în 
perioada noiembrie-decem-
brie. Pot participa la concurs 
candidații care au studii uni-
versitare în domeniul de ac-
tivitate al Centrului pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale, respec-
tiv științe umaniste și arte, 
vechime de cel puțin trei ani 
în specialitatea studiilor și 
experiență de minimum un an 
în managementul instituțiilor 

publice sau al organizaților 
culturale private acreditate.

Candidații au termen 
până pe data de 9 noiembrie, 
inclusiv, pentru depunerea 
proiectelor de management. 
Selecția dosarelor de concurs 
are loc pe 11 noiembrie, ur-
mând ca trei zile mai târziu 
să fie comunicate rezultatele. 
Prima etapă - analiza proiec-
telor de management – a fost 
programată pentru data de 
25 noiembrie. Etapa a doua, 
din 8 decembrie, constă în 
susținerea proiectelor de ma-
nagement în cadrul unui in-
terviu. Abia pe 16 decembrie 
se anunță rezultatul final al 
concursului. Ion Cepoi a con-
dus instituția de cultură din 
2004, iar la evaluarea finală 
din acest an a primit o notă 
sub 9, motiv pentru care s-a 
dispus organizarea concur-
sului de proiecte de manage-
ment. 

I.I.

Unitățile  de învățământ 
din comuna Baia de Fier 
vor fi dotate cu materiale de 
protecție și echipamente de 
dezinfecție, în cadrul unui 
proiect pe fonduri europe-
ne privind gestionarea crizei 
sanitare generată de virusul 
SARS-COV-2. Astfel, vor fi 
achiziționate patru porți de 

Roboți de dezinfecție în 
școlile din Baia de Fier

dezinfecție și circa 12.000 de 
litri de dezinfectant pentru 
porți, pardoseli, mâini sau 
pentru suprafețe expuse la 
atingere. Vor mai fi cumpă-
rate 53 de dozatoare, cinci 
roboți de dezinfecție și 35 de 
sisteme de purificare a aeru-
lui.

Contractul a fost împărțit 

în patru loturi, iar buge-
tul alocat achiziției este de 
1.164.240 lei. Termenul limi-
tă pentru depunerea ofertelor 
este 25 noiembrie. Produsele 
vor fi livrate în termen de 60 
de zile de la primirea comen-
zii, la sediul Liceului Tehnolo-
gic Baia de Fier.

I.I.
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Șefi i CEO: Salariații au muncit în puf! Casele de pensii au comis 
discrimare, injustețe și inechitate!

Direcția Comunitară 
Județeană de Evidență a 
Persoanelor Gorj face apel la 
cetățenii județului pentru a 
verifica termenul de valabili-
tate a actului de identitate.

„Cu cel mult 180 de zile 
înainte de expirarea termenu-
lui de valabilitate a actului de 
identitate, dar nu mai puțin 
de 15 zile, titularul sau repre-
zentantul legal al acestuia are 
obligația să solicite serviciu-

Apel către gorjeni: Verifi cați perioada de valabilitate a buletinului!
lui public comunitar local de 
evidență a persoanelor elibera-
rea unui nou act de identitate. 
De asemenea, cetățenii trebuie 
să solicite serviciului public co-
munitar local de evidență a per-
soanelor eliberarea unui nou 
act de identitate în termen de 
15 zile de la producerea une-
ia dintre următoarele situații: 
dacă s-a modificat numele sau 
prenumele titularului, data ori 
locul nașterii; în cazul schimbă-

rii domiciliului; în cazul schim-
bării denumirii sau a rangului 
localităților și străzilor, al re-
numerotării imobilelor sau rea-
rondării acestora, al înființării 
localităților sau a străzilor; în 
cazul atribuirii unui nou CNP; 
în cazul deteriorării actului de 
identitate; în cazul pierderii, 
furtului sau distrugerii actului 
de identitate; când imaginea 
facială din actul de identitate 
nu mai corespunde cu fiziono-
mia titularului; în cazul schim-
bării sexului și în cazul anulării 
actului de identitate”, anunță 
Ion Doinel Popescu, direc-
torul executiv al Direcției de 
Evidență a Persoanelor Gorj.

Documentele necesa-
re pentru solicitarea actului 
de identitate necesare se re-
găsesc pe site-ul instituției, 
www.evpgorj.ro. 

I.I.

Co n c l u z i i l e 
magistraților vizează 
în mod clar faptul că 

adeverințele pe care le primesc 
salariații de la administrația 
CEO și în baza cărora, ei ar 
fi trebuit să beneficieze de 
legea 197, sunt prost făcu-
te și nu corespund activității 
desfășurate în realitate de 
către salariații CEO, adică în 
condiții vătămătoare, grele, 
în condiții speciale. Șefii CEO 
au omis să precizeze tocmai 
acest aspect în adeverințele 
pe care le dau salariaților 
care, altfel, s-ar putea pensi-
ona fără niciun impediment. 
Presa locală a făcut analiza 
Motivării Curții de Apel Cra-
iova, jurnaliștii de la Saboto-
rii.ro publicând o parte din  
argumentația unui judecător 
al acestei instanțe. Astfel, lu-
crarea magistratului este cât 
se poate de explicită și arată 
că reinterpretarea legii 197 de 
către Casa Națională de Pen-
sii și adeverințele eliberate de 
CEO sunt INCORECTE.

Responsabilii CEO au mințit 
în adeverințe!

Decizia Curții de Apel 
Craiova scoate în evidență 
minciuna administrației 
CEO, făcută în adeverințele 
salariaților. ,,Curtea de Apel 
Craiova s-a pronunțat în luna 
octombrie pe mai multe cereri 
ale salariaților Complexului 
Energetic Oltenia, care au ce-
rut pensionarea anticipată, 
invocând legile 197/2021 și 
74/2022. Cererile oamenilor 
au fost respinse, dar, pentru 
cine citește motivările, rezul-
tă că este doar o problemă de 
adeverințe, nu de interpretare 

În sfârșit, judecătorii au făcut lumină în cazul neapli-
cării legii 197 care prevede prensionarea la 52 de ani 
a minerilor și energeticienilor în condiții speciale de 
muncă. Și nu orice magistrați, ci chiar cei din județul 
vecin,  judecătorii Curții de Apel Craiova.

a legilor, așa cum eronat au 
susținut unii lideri de sindicat 
și unii politicieni”, arată  Sa-
botorii.ro, publicând decizia 
Curții de Apel Craiova: 

,,Observând carnetul de 
muncă al reclamantului, 
adeverințele eliberate de an-
gajator și întregul dosar de 
pensionare, instanța a consta-
tat că acesta nu are mențiuni 
în carnetul de muncă și nu a 
anexat cererii de pensie nicio 
adeverință sau alte dovezi, 
care să ateste că a desfășurat 
activitate în condiții speciale 
de muncă și că a fost încadrat 
în condiții speciale de muncă, 
ci a făcut doar proba faptului 
că anumite perioade, a lucrat 
în alte condiții decât normale, 
însă, în condițiile grupei a II a 
de muncă și nu în condiții spe-
ciale, astfel cum solicită, care 
presupun bineînțeles, conform 
reglementărilor legale, și plata 
unei cote de contribuție cores-
punzătoare”.

Judecător: Fapte injuste, 
discriminatorii 
și inechitabile

Instanța craioveană mai 
arată și incorectitudinea din 
interpretarea legii făcută de 
casele de pensii. Casele de 
pensii respingeau pensiona-
rea minerilor și energetici-
enilor de parcă aceștia ar fi 
lucrat în cele mai frumoase 
și protejate domenii de acti-
vitate, nu în cele mai grele și 
vătămătoare condiții. 

,,Cu alte cuvinte, pârâta 
(n.r. Casa de Pensii) susţine 
că potrivit legislaţiei pensiilor 
în vigoare, activităţile prevă-
zute la litera i) a art. 30 din Le-
gea nr. 263/2010, desfăşura-

te până la intrarea în vigoare 
a Legii nr. 197/2021, nu s-ar 
încadra în condiţii speciale de 
muncă, în lipsa unor prevederi 
legale exprese.” În continua-
rea acestui raţionament, ar 
însemna că doar persoanelor 
care vor desfăşura activitate 
în condiţiile prevăzute la li-
tera i) din art.30 alin. 1 din 
Legea nr. 263/2010 aşa cum 
a fost completată prin Legea 
nr. 197/2021, ulterior datei 
de 18.08.2021, li se va recu-
noaşte această activitate ca 
fiind desfăşurată în condiţii 
speciale de muncă, ceea ce ar 
presupune că acordarea drep-
tului de pensie în baza pre-
vederilor Legii nr. 197/2021 
şi-ar putea produce teoretic 
efectele peste aproximativ 30 
de ani, ceea ce este absurd, 
deoarece orice lege trebuie 
interpretată astfel încât să 
producă efecte. Din punctul 
de vedere al aplicării legii în 
timp, consider că dispozițiile 
în vigoare ale Legii 263/2010, 
așa cum a fost modifica-
tă și completată prin Legea 
197/2021, sunt aplicabile în 
totalitate, întrucât suntem în 
prezența unei facta futura, 
adică a unor situații juridice 
care se vor naște, modifica, 
sau stinge după intrarea în 
vigoare a legii noi, precum și 
efectelor viitoare ale situațiilor 
juridice viitoare. În privința 
acestor situații juridice, se va 
aplica noua lege, cu excepția 
cazului în care legiuitorul a 
menționat expres pentru ul-
traactivitatea legii vechi, ceea 
ce nu este cazul în situația de 
față.

Judecător: Condițiile de 
muncă au fost şi continuă 
să fi e deosebit de 
periculoase pentru 
sănătatea salariaţilor

Mai mult decât atât, în 
expunerea care s-a intro-

dus lit.i, la art.30, din Legea 
nr.263/2010 se menționează 
condițiile de muncă din secto-
rul producției de energie elec-
trică și termică, care au fost 
și continuă să fie deosebit de 
periculoase pentru sănătatea 
salariaților, speranța de viață 
fiind una dintre cele mai re-
duse din țara noastră.

De asemenea, este indubi-
tabil faptul că referitor la apli-
carea legii în timp, legiuitorul 
a avut în vedere stabilirea 
unor astfel de condiții specia-
le și pentru trecut, în conclu-
zie deci, și pentru salariații 
care au 25 și chiar 30 de ani 
de muncă în aceste condiții, 
vătămătoare sănătății, și nu a 
celui contrar, al aplicării pen-
tru viitor, adică al aplicării 
peste 25 sau 30 de ani, acest 
fapt fiind injust, discrimina-
toriu și inechitabil.

Legiuitorul a instituit o 
prezumție legală relativă iu-
ris tantum, în sensul în care 
personalul care prestea-
ză o activitate de producție, 
mentenanță și asimilate din 
unitățile de producție a ener-
giei electrice în termocentrale 
pe bază de cărbune, se con-
sideră că lucrează în condiții 
speciale de muncă. 

Mai mult decât atât, ori-
ce lege trebuie interpretată 
potrivit voinţei legiuitorului, 
fiind notorietate faptul că 
această lege a fost concepu-
tă în scopul de a se găsi so-
luţii imediate pentru situaţia 
fără precedent determinată 
de concedierile colective in-
tervenite în cadrul termocen-
tralelor pe bază de cărbune, 
printre care şi Complexul 
Energetic Oltenia.

Astfel, din expunerea de 
motive care a stat la baza 
adoptării actului normativ în 
discuţie, rezultă că s-a avut 
în vedere la adoptarea acestei 
legi faptul că prin aplicarea 
ei nu se generează un impact 
bugetar nesustenabil pentru 
anul 2021, precum şi speran-
ţa de viaţă redusă, una dintre 

cele mai scăzute din ţară, din 
rândul angajaţilor din sec-
torul producţiei de energie 
electrică şi termică, respectiv 
condiţiile de muncă în gene-
ral din sectorul producţiei de 
energie electrică şi termică 
care au fost şi continuă să fie 
deosebit de periculoase pen-
tru sănătatea salariaţilor.

Aşadar este evident că vo-
inţa legiuitorului a fost aceea 
de a se recunoaşte ca fiind 
desfăşurată în condiţii speci-
ale activitatea prevăzută de li-
tera i din art. 30 din lege, rea-
lizată inclusiv anterior intrării 
în vigoare a acestor prevederi, 
respectiv beneficiul acordării 
pensiei pentru limită de vâr-
stă cu reducerea vârstei stan-
dard de pensionare cu 13 ani, 
pentru un stagiu de cotizare 
de cel puţin 25 de ani realizat 
în aceste activităţi.

Cu alte cuvinte, adopta-
rea Legii nr.197/2021 repre-
zintă cu certitudine expresia 
voinţei legiuitorului în sensul 
încadrării în condiţii specia-
le de muncă şi a activităților 
de producție, mentenanță 
și asimilate din unitățile de 
producție a energiei electrice 
în termocentralele pe bază 
de cărbune, incluzând și 
unitățile de extracție a căr-
bunelui, pentru personalul 
implicat direct și nemijlocit 
în utilizarea procedeelor și 
utilajelor specifice producției 
energiei electrice și extracției 
cărbunelui.

Astfel cum a subliniat 
chiar şi pârâta, se constată 
că nu este prima dată când 
legiuitorul a dorit modifica-
rea art.30 alin.1 din Legea 
nr.263/2010 în sensul extin-
derii activităţilor care se înca-
drează în condiţii speciale de 
muncă, această manifestare 
legislativă încadrându-se cu 
evidentă în marja de apreci-
ere a statului în configurarea 
dreptului la pensie.

M.C.H.
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Educaţia se dovedeşte chintesenţa vieţii unei 
societăţi, deoarece deschide mintea şi oame-
nilor care nu mai pot fi manipulaţi de către 

samsarii politruci, având un rol vital în societăţile ci-
vilizate, cu precizarea că ea se desfăşoară sub îndru-
marea educatorilor, chiar dacă, la un anumit moment 
dat în viaţă, ne putem educa noi înşine prin experienţa 
personală! Din păcate, după mai bine de trei   decenii 
de la schimbarea regimului politic, sunt viitori adulți 
care nu pot citi o etichetă de pe produsele de la ma-
gazin, care nu pot înțelege ceea ce scrie într-o rețetă 
când ajung la medic, și care, atunci când se duc la 
votare, nu pot desluși ceea ce scrie pe buletinele de 
vot, numai ei știind cum pun ștampila cu ochii întune-
caţi ai minţii! Sunt români care toată viața sunt puși 
în fața unor hârtii pline cu semne și forme ciudate, 
din care nu pricep mai nimic, pentru că îndobitocirea 
este strategia predilectă a unei analfabetocraţii care 
s-a cocoţat în fruntea ţării! Așa arată viitorul vulne-
rabil al copiilor României de astăzi şi de mâine, mai 
ales atunci când abandonează şcoala, aşa cum este ea 
bătută de Dumnezeu! Uneori, miniştri învăţământului 
mai scot la iveală faptul că se pierde aproape un sfert 
dintr-o generație, în opt ani de școală, deoarece, în 
mediul rural, practic, unul din patru copii renunță la 
școală. Se parte, şi nu numai că se pare, dar, aşa este, 
că abandonul școlar e în creștere la toate nivelurile de 
învățământ, de la școala primară până la universitate, 
iar, cea mai mare rată este la începutul și la finalul 
ciclurilor de învățământ, adică, la clasele pregătitoare, 
la clasa a V-a și la clasa a VIII-a. Se mai constată fap-
tul că nu e vorba numai despre copiii din famillii des-
trămate, ori din zone cu sărăcie lucie, când ei provin 
și din familii în care care educația ajunge pe ultimul 
loc, iar absenteismul de la clasă e ignorat prin rapor-
tări fictive, ceea ce conduce la repetenție și mai apoi la 
renunțarea totală la școală.

,,Nimeni nu a distrus mai mult aspirațiile din 
decembrie 1989, iar, cu asemenea rezultate se 
vrea educarea unei țări”?

Teoretic şi pur demagogic, guvernanții au pus pe 
hârtie un program național, deja celebrul, «România 
Educată», și și-au asumat numai în vorbe faptul că vor 
accesa fonduri europene, prin PNRR, pentru ca 2.500 
de unități de învățământ cu vulnerabilitate ridicată să 
beneficieze de granturi, să primească bani pentru do-
tări și pentru finanțarea unor activități în cadrul școlii, 
măsuri menite să reducă abandonul școlar. Este vor-
ba despre 543.000.000 de euro, bani nerambursabili, 
și fiecare unitate de învăţământ poate primi cel mult 
200.000 de euro pentru achiziție de materiale, servicii, 
ori pentru a implementa diverse soluții pedagogice cu 
care să-i țină la clasă, de la un an la altul, pe elevi. 
Oare, în buzunarele cui se duc aceşti bani, domnilor 
guvernanţi? Pentru că 1.415 școli, majoritatea de la 
țară, au întocmit proiecte aprobate, în cadrul primei 
etape de  finanțare, iar programele promise ar trebui 
implementate până în 2026. Dar, în goana de a drege 
busuiocul, se cer, practic, bani, prin PNRR, pentru tot 
ceea ce nu s-a făcut până acum în școala româneas-
că, iar, fiecare unitate şcolară își arată, prin proiecte, 
nevoile stringente: de la foișoare pentru lecții în aer 
liber, până la digitalizare sau echipamente pentru ore-
le de sport, ori pentru cele remediale, în condiţiile în 
care unele conduceri de şcoli au cerut, în primul rând, 
finanțare pentru plata profesorilor care vor face ore su-
plimentare cu copiii care rămân repetenți, dar și pentru 
plata unor psihologi care să facă ore de consiliere cu 
părinții din comunitate. În proiect au mai fost prinse şi 
cursuri de formare, pentru ca unii dintre dascăli să de-
vină educatori parentali, pentru a putea comunica mai 
eficient cu familiile. Ca să nu mai spunem şi faptul că 
promisiunile sforăitoare ale guvernanţilor întrec orice 
măsură! De exemplu, Sebastian Burduja, ministrul…
digitalizării, a anunțat cu mândrie analfabetocrată că, 
până la mijlocul anului viitor, cel mai târziu, vom avea 
o identitate digitală și un nou mod prin care să-i identi-
ficăm pe cetățeni şi mai ales pe elevi prin recunoaștere 
digitală, ca şi când, ţara arde-n foc şi baba se piapte-
nă! Referindu-se la digitalizarea țării, ministrul a spus 

Educaţia…şi Lecţia de viaţă! 

De la România «Educată» la România… analfabetocrată!  
,,Se pierde aproape un sfert dintr-o generație în opt ani de școală, 
deoarece, în mediul rural, unul din patru copii renunță la școală”! 

că sunt și lucruri positive, când vine vorba despre Ro-
mânia zilelor noastre (sic??!!), iar, dacă ne uităm la 
economia digitală și la indexul DESI («digital economy 
and society index» n.n.), cu elevii care abandonează 
mereu şcoala, suntem primii amintiţi, dar suntem pe 
locul 4 în Europa când vine vorba despre numărul 
absolvenților de IT. Suntem pe poziția a treia, când vine 
vorba de numărul specialiștilor IT care sunt femei. Și 
se consideră că acesta este un lucru bun, dar, pentru 
cine? Domnul ministru Andrei Marga vorbeşte despre 
«Educația fără cap», atunci când sunt atâtea șanse de 
a parcurge lucruri interesante! De aceea, domnul mi-
nistru Andrei Marga întreabă mereu: oare, proiectul 
«România educată», rezolvă ceva? Conține ceva nou? 
Cine va beneficia de el?, mai ales că unii specialişti au 
arătat că proiectul denotă amatorism și lipsa cultu-
rii – chiar în domeniu. Oarecum analog s-a lansat și 
lozinca «România normală», dar, despre ce normalitate 
este vorba? De cinci ani de zile se propune «România 
educată», dar, dacă privim la cei cocoţaţi în vârful ier-
arhiilor politice, oare, cine este, la drept vorbind, nee-
ducat? Devizele acestea sunt prost croite şi ele se dove-
desc ofensatoare, când vorbim despre statul de drept, 
în loc de statul de drept democratic! Domnul ministru 
Andrei Marga ne spune cu subiect şi predicat: ,,Per-
sonal, ca ministru al educației naționale, am lucrat în 
trei guverne cu Emil Constantinescu. Când, împreună 
cu colegi din rețeaua educației, am conceput și aplicat 
reforma comprehensivă, care a ocupat anii 1997-2001 
și a încheiat primul capitol în negocierea aderării Ro-
mâniei la Uniunea Europeană, nimeni nu a intervenit 
în educație, cu toate că în guvern erau dascăli de prim 
plan, iar președintele fusese rector și făcuse ceva după 
1989. Președintele a intervenit doar în 1999, când 
mi-am prezentat demisia, căci bugetul educației era 
insuficient, și a sprijinit ameliorarea, cu 50%, a sala-
riilor. Evident că președintele de atunci știa mai mult 
despre educație decât succesorii săi! Un președinte 
responsabil are, însă, de lucru până peste cap și nu 
se amestecă în ceea ce alții pot face.Situația de azi fri-
zează absurdul, subliniază domnul Marga, pentru că 
Eugen Ionesco sau Urmuz ar avea ceva de văzut. La 
toți indicatorii – structura industriei, veniturile oame-
nilor, asistența socială, funcționarea instituțiilor, seri-
ozitatea partidelor, justiția, sănătatea, sportul, politica 
externă etc. – România a mers în jos în ultimii ani. 
Au sporit, în schimb, confundarea politicii cu acțiunea 
serviciilor secrete și desfigurarea democrației. Nimeni 
nu a distrus mai mult aspirațiile din decembrie 1989, 
iar, cu asemenea rezultate se vrea educarea unei țări?! 
Nebunie – ar spune cineva cu mințile întregi! În defi-
nitiv, cine educă pe cine?”, conchide domnul ministru 
Andrei Marga! 

,,De la România «Educată» la România… 
analfabetocrată, cel mai grav este faptul că se 
pierd pe parcurs tot mai mulţi copii capabili, cu 
potențial mare”! 

De fapt, multe prevederi din proiectul «Româ-
nia educată» sunt nişte simple erori şi o spune chiar 
președintele Iohannis, când arată că ținta este «elimi-
narea barierelor birocratice» în fața dezvoltării indivi-
duale. Or, barierele efective sunt acum sociale și econo-
mice, înainte de toateşi se vorbește apoi de «centrarea 
educației pe elev», ignorându-se faptul că până și elevii 
au observat că sub această deviză slăbește învățarea.  
De altfel, în educația inovativă de azi, cum se obser-
vă în SUA, China, Germania, se întărește centralitatea 
profesorului şi rolul educatorului! Se doreşte un baca-
laureat bazat pe competențe, dar, bacalaureatul este, 
începând cu tradițiile franceză și germană, care l-au 
creat, și cu Constantin Angelescu, care l-a introdus 
în România, un examen al maturității culturii genera-
le. Se vorbește despre «colegii terțiare în universități» 
– formulă confuză şi plină de ambiguităţi, inferioară 
colegiilor universitare din legea anului 1995, ca să nu 
mai spunem că sunt și alți pași înapoi. De pildă, pre-
vederea că liceele pot introduce admitere înaintea eva-
luării naționale, dar, în definitiv, de ce nu s-ar reveni 
la sistemul incomparabil mai bun, din legea din 1995, 
cu «capacitate» și «bacalaureat» ca examene de talie 

națională, pe temelia cărora să se construiască treptele 
educației pe termen mediu şi lung? Dar, ca să revenim 
la ideea digitalizării, legat de spusele lui Sebastian Bur-
duja, se constată în mod paradoxal, că, deși suntem pe 
poziția a 4-a când vine vorba despre absolvenți IT, sun-
tem ultimii în Europa când vine vorba de specialiști IT, 
adică, mulți dintre experții noștri care termină facul-
tatea, pleacă în căutarea unor oportunități mai bune 
în străinătate, iar, dacă nu ai oamenii care să realizeze 
aceste procese, care să le îndeplinească, atunci nu ai 
cum să obții un progres. Aşadar, trebuie pornit de la 
primul pas care este esențial și anume identitatea digi-
tal a elevului. Trebuie să ai o identitate digitală pentru 
fiecare cetățean pentru a oferi servicii publice digitale. 
Pentru că altfel statul nu poate să garanteze persoana 
care solicită un anumit serviciu. Așa că până la mijlo-
cul anului viitor, cel mai târziu, spune Burduja, vom 
avea o identitate digitală și un nou mod prin care să-i 
identificăm pe cetățeni prin recunoaștere digitală, ca 
şi cum aceasta ar fi o problemă presantă și urgentă a 
țării noastre în aceste vremuri, problemă care necesită 
investiții uriașe! Acelaşi Sebastian Burduja a anunțat 
un alt proiect major, reprezentat de «cloud-ul guver-
namental», o investiție masivă, de aproximativ 600 de 
milioane de euro, care se va realiza prin PNRR (Pla-
nul Național de Redresare și Reziliență), iar, în cadrul 
acestui proiect, cea mai mare parte a administrației 
centrale va fi trecută în «cloud», adică, un loc «sigur» 
pentru datele cetățenilor! În sfârşit, o a treia compo-
nentă majoră a planului privind alinierea României 
la agenda globalistă a digitalizării lumii o reprezintă 
Coaliția Națională pentru Competențe Digitale, iar, 
în acest sens, ministrul Digitalizării a subliniat că în 
România 80% dintre gospodării au acces la internet, 
13 milioane dintre români accesează Internetul în fi-
ecare zi, dar 10 milioane nu au competențe digitale 
elementare, adăugându-se analfabetocraţilor din sis-
temul politic din România, în care educaţia este un 
obiectiv neglijabil! În fapt, intențiile proiectului «Româ-
nia educată» țin de echipamente pentru preuniversi-
tar, bune pentru digitalizare, aşa cum spuneam, dar, 
lipsește abordarea efectiv educațională a educației și, 
cu atât mai mult, o abordare pricepută și cultivată 
professional, deoarece, aşa cum se poate observa în 
multe locuri, proiectul cu pricina exprimă o abordare 
neprofesionistă şi plină de ezitări procedurale! Atunci 
când ne îndreptăm privirea de la România «Educată» 
la România… analfabetocrată, cel mai grav este faptul 
că se pierd pe parcurs tot mai mulţi copii capabili, cu 
potențial mare, iar, generațiile care renunță acum la 
şcoală au acasă alte generații de părinți care au aban-
donat şi ei la un moment dat şcoala, pentru ca mai 
nou, în mediul rural, să apară şi mirajul muncii neca-
lificate peste hotare, iar, copiii află de la părinții lor că 
pot câștiga, prin aceasta dovedindu-se evident marele 
pericol, când românii nu mai văd o prioritate în a con-
strui viitorul copiilor lor! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA



investigații, investigații,Luni, 24 Octombrie 2022Luni, 24 Octombrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»88

SâmbătăVineriVineriMiercuri JoiLuniLuni Marți Duminică

170 ziua

30 OCT 28 OCT28 OCT 29 OCT29 OCT24 OCT 25 OCT 26 OCT26 OCT 27 OCT27 OCT

210 ziua200 ziua

70 noaptea 90 noaptea 50 noaptea100 noaptea 100 noaptea 70 noaptea 70 noaptea

vremea în Gorj

230 ziua210ziua 220 ziua 190 ziua

a a

525

2222222222222222

MM

ea 1

3342

2

MM

a

23 ziua2

0 ea tea

Victor Ponta, premierul României, a venit, 
în octombrie 2014, la Tg-Jiu, când s-a dat 
ordinul de începere a lucrărilor la Varianta 

de ocolire a municipiului și era încrezător că lucra-
rea se va finaliza la termen.  ,,Centura este cea mai 
importantă lucrare de infrastructură și îmi doresc ca 
Tg-Jiul și toată această zonă să se dezvolte, nu nu-
mai ca infrastructură, ci și economic”, afirma Ponta. 
40 de milioane de euro era costul total al lucrărilor, 
85% bani europeni și 15% contribuția Guvernului 
României. 

La acel moment, reprezentantul constructorului 
dădea asigurări că va termina lucrarea în maxi-
mum 24 de luni.

Varianta de ocolire a municipiului Târgu-Jiu, ,,îngropatVarianta de ocolire a municipiului Târgu-Jiu, ,,îngropat
Transporturilor au promis, în ultimii opt ani, că centuraTransporturilor au promis, în ultimii opt ani, că centur
Începută în 2014, în timpul guvernării Ponta, centura municipiului Târgu Jiu este departe 
de a se finaliza. Aproape toți miniștrii ai Transporturilor s-au plimbat, în ultimii opt ani, pe 
drumul de tarla ce înconjoară orașul, cu prilejul vizitelor pe care le-au făcut în Gorj în campa-
niile electorale, cu ocazia unor sindrofii, inaugurări sau alegeri de partid. De fiecare dată au 
promis, ba că vor fi reluate lucrările atunci când acestea erau abandonate, fără să se respecte 
termenele, ba că ,,în câteva zile” documentele pentru reluarea licitației vor fi urcate pe porta-
lul de achiziții publice, ba că tot ,,în câteva zile” se va semna contractul și, cel mai des, că lu-
crările se vor finaliza ,anul viitor”. Au trecut șase ani de când trebuia să se circule pe așa zisa 
variantă de ocolire, iar ultimul ministru care a vizitat ”șantierul”, Sorin Grindeanu, a spus că 
procentul fizic de realizare a lucrărilor e de 60%. Cu toate astea, ministrul Transporturilor s-a 
declarat încrezător că ” anul viitor se va circula pe această centură”. Numai că, între timp, 
contractul a expirat, din nou…

Nici n-au început bine, că lucrările s-au și blocat... 

… dar au început scandalurile, contestații ale 
proprietarilor de case și terenuri, lipsa planurilor 
parcelare, așa că timp de doi ani, nu se făcuse mai 
nimic. Termenul de finalizare, octombrie 2016, fu-
sese depășit, iar pe drumul de 20 de km nu s-a 
aflat niciun utilaj vreme de aproape un an. Totul 
era încremenit. În octombrie 2017, Bogdan Bratu, 
directorul de la acea vreme al Direcţiei Regionale 
de Drumuri şi Poduri Craiova, spunea că Marcel 
Romanescu, primarul municipiului Târgu-Jiu, care 
câștigase alegerile cu doar trei luni în urmă, nu se 
implică în susţinerea proiectului şi ar exista întâr-
ziere la anumite servicii care trebuiau să fie exe-
cutate de Primăria Târgu-Jiu. „Nu am avut nici un 
sprijin din partea primăriei. Nici măcar nu îl cunosc 
pe primar. Dacă ar fi dorit să mă contacteze să avem 
o discuție în teren, cei din Gorj știu că am venit de 
fiecare dată când am fost solicitat. Eu vin săptămâ-
nal pe șantierele din Gorj. Autoritățile locale nu își 
doresc centura. Dacă aveam sprijinul lor deblocam 
lucrurile mult mai bine la Târgu-Jiu”, spunea Bratu. 

Primarul Marcel Romanescu a reacționat și a ex-
plicat că de vină e o firmă care trebuia să realizeze 
planurile parcelare. „Am avut mai multe discuții la 
nivelul Instituției Prefectului. Ne-am întâlnit de mai 
multe ori. Eu știu că cei care se ocupă de planuri-
le parcelare, lucrează și vor lucra pe toată perioada 
acestui an. Am avut mai multe licitații cu mai multe 
firme care trebuiau să realizeze aceste lucrări. Din 

păcate acele firme nu s-au ținut de treabă și acum 
lucrăm cu angajații primăriei pentru realizarea aces-
tor planuri parcelare”, a spus Romanescu.

Contract reziliat

În luna mai 2018, antreprenorul (Compania de 
Drumuri) a decis să rezilieze contractul, pentru că 
se constatase ,,o mobilizare slabă a constructoru-
lui”. Compania de drumuri anunța că, Collini La-
vori nu a reușit să finalizeze decât 40% din lucrare 
și se făcuseră plăți pentru 37%.

La putere era tot PSD, prin premierul Viorica 
Dăncilă, și au mai trecut doi ani (2018 - 2020) în 
care nu s-a mai întâmplat absolut nimic pe șoseaua 
de centură a municipiului Târgu-Jiu.

Ministrul Cuc, de două ori pe centură

Pe 31 martie 2019, pe drumul de centură a venit 
ministrul PSD al Transporturilor Răzvan Cuc, care 
a oferit o explicație pentru rezilierea contractului, 
pentru că, după aproape un an, statul se împotmo-
lise în proceduri și hârțogării. „A fost contestată Ho-
tărârea de Guvern privind exproprierile, a fost emisă 
ordonanță președințială și astfel a trebuit să sistăm 
lucrările la acest obiectiv. Domnul Neaga (directorul 
CNADNR, la acea vreme – n.r.) m-a asigurat că nu 
vor mai fi probleme în perioada următoare din punct 
de vedere administrativ. Săptămâna trecută, a tri-
mis către SEAP restul de lucrări pentru acest obiec-
tiv. Avem un stadiu fizic de 40%. Structurile sunt 
făcute în mare parte și lucrările vor merge mult mai 
ușor”, declara Cuc.

Peste numai trei săptămâni de la acel moment, 
pe 21 aprilie, ministrul Transporturilor a fost pre-
zent, din nou, la Târgu-Jiu, la inaugurarea, cu 
mare fast, a noului sediu al RAR, fiind întâmpinat 
cu lăutari şi pălincă.

Despre Varianta de ocolire, o nouă minciună: 
,,Este în perioada de încărcare. Săptămâna viitoare, 
o vom vedea încărcată pe Sicap. Podul de la Lainici 
și parcările deja sunt pe Sicap. Am toate documente-
le pe telefon. Termenul de execuție este undeva la 14 
luni, restul de executat. Dacă avem un constructor 
bun, acest termen poate fi redus considerabil. Pe-

rioada de depunere a ofertelor va fi undeva la 45 de zile, 
analizarea se va face în regim de urgență, așa cum am 
promis, la toate obiectivele. Nu mai stăm să așteptăm luni 
de zile”, promitea ministrul Cuc.

Dăncilă, despre minciunile lui Cuc

O lună mai târziu, în mai 2019, premierul României, 
Viorica Dăncilă, a venit la Rovinari și, inevitabil a primit 
întrebări din partea jurnaliștilor în legătură cu centura 
ocolitoare a Târgu-Jiului în contextul în care ministrul 
Transporturilor, Răzvan Cuc, dăduse, în cele două vizite 
în județ, din martie și aprilie, termene pentru scoaterea la 
licitație a lucrărilor, care n-au fost respectate.

Viorica Dăncilă a declarat că le-a transmis miniștrilor 
trimiși în teritoriu, să nu lanseze promisiuni, dacă nu au 
convingerea că le pot îndeplini și a exclus posibilitatea ca 
ministrul Cuc să fi mințit cu privire la varianta de ocolire a 
Târgu-Jiului, investiție realizată în proporție de 40%, dar 
la care nu se lucra de doi ani.

Promisiunile liberalilor…

23 august 2020. Campanie electorală. Sediul Instituției 
Prefectului – Județul Gorj. Premierul Ludovic Orban, 
anunța că în maximum zece zile se va semna contrac-
tual pentru reluarea lucrărilor. Erau prezenți ministrul 
Economiei, Virgil Popescu, deputatul Dan Vîlceanu și cei 
doi candidați liberali, Iulian Popescu, la șefia Consiliului 
Județean și Marcel Romanescu la Primăria Târgu-Jiu.
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ată” în declarații politicianiste și minciuni. Toți miniștrii tă” în declarații politicianiste și minciuni. Toți miniștrii 
ura va fi  gata ,,la anul”!a va fi  gata ,,la anul”!

,,În ceea ce privește Centura Târgu Jiu, după cum bine 
ştiţi, proiectul a început demult, el trebuia finalizat, domnul 
primar, aproximativ 2016. A fost semnat contractul cu o fir-
mă, până la urmă s-a ajuns la rezilierea contractului, când 
s-a reluat licitaţia firma care a participat la licitaţie, vechiul 
guvern a refuzat să semneze contractul - sunt în măsură 
să vă informez că: va fi semnat contractul de construcție 
pentru restul lucrărilor care au mai rămas de executat din 
Centura Târgu Jiu, în termen de maxim zece zile. Instanţa 
de fond s-a pronunțat pe litigiul dintre firma care a fost 
câștigătoare şi Compania Naţională de Administrare a In-
frastructurii Rutiere, s-a luat decizia să nu se mai facă apel 
şi, în baza deciziei instanţei de fond, urmează ca în termen 
de maxim zece zile, în baza informațiilor puse la dispoziţie 
direct de managementul CNAIR să se semneze contractul, 
astfel încât să se reia lucrările”, spunea Orban.

…și foloasele electorale

Câteva zile mai târziu, a ieșit la rampă și primarul mu-
nicipiului Târgu-Jiu, aflat în campanie electorală pentru 
un nou mandat și a dat vina pe guvernanți, pentru opri-
rea lucrărilor atâta vreme și susținea că motivația uzitată 
pentru a explica blocajul, și anume că Primăria Târgu-Jiu 
nu a făcut planurile parcelare la timp, era doar un fals 
pretext. Un decret de expropriere, dat deja de Guvern, 
dă posibilitatea continuării lucrărilor, deoarece titular al 
terenului pe care se construiește varianta ocolitoare este 
Ministerul Transporturilor, prin CNAIR. 

Pe 22 septembrie, primarul Romanescu s-a folosit 
electoral de centura orașului. În prezența vicepremierului 
Raluca Turcan, la sediul Primăriei Târgu-Jiu, deși muni-
cipalitatea nu avea nicio calitate, ci doar pentru poza elec-
torală a liberalilor și a primarului, CNAIR a semnat con-
tractul având ca obiect ,,Construcţia Variantei de Ocolire 
Târgu-Jiu - Finalizare lucrări, cu ofertantul declarat câşti-
gător Asocierea Secol Societa Edile Costruzioni e Lavori SA 
- Secol România SRL. Valoarea contractului – 207 milioane 
de lei fără TVA”, adică aproximativ 42,2 milioane de euro, 
se arată într-un comunicat al CNAIR.  

După cum se poate observa, la acel moment, valoarea 
lucrărilor crescuse cu mai mult de 2 milioane de euro, față 
de prețul initial al acestora. Tot atunci, potrivit datelor de 
la CNAIR, noul constructor a mai finalizat 18% din proiect 
(?!), pe șoseaua de 19 km, însă drumul era la stadiul de 
șantier, iar pe porțiunea dintre Bârsești și Bălești, pe care 
se turnase un strat de bitum, răsăriseră buruienile. 

Ministrul USR și ,,Pachetul Oltenia”

Dar a venit iarna și, după alegeri, s-a reconfigurat 
structura puterii în România. Abia în luna martie a anu-
lui viitor s-a mai vorbit la Guvern despre centura munici-
piului Târgu-Jiu, că de făcut… 

17 Martie 2021. Briefing de presă susținut de premi-
erul Florin Cîțu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, și mi-
nistrul Transporturilor, Cătălin Drulă, la finalul şedinţei 
de guvern. Era anunțat ,,Pachetul Oltenia”, unul din pro-
iectele cu nume pompos, marca USR!

,,Pe acest sector s-a dat startul lucrărilor la începutul lui 
martie. Proiectul este mult întârziat, după ce lucrările au 
fost abandonate la 40% stadiu fizic în urma rezilierii din 
2018 a contractului anterior. Ordinul de începere a lucrări-
lor a fost emis în februarie. Anul viitor, conform contractu-
lui, cei 20 de km ai centurii vor fi gata”, anunța ministrul 
USR al Transporturilor de la acea dată.

Termenul lui Vîlceanu – fi nele anului 2022

Alianța PNL-USR s-a rupt, câteva luni mai târziu, iar 
după ieșirea de la guvernare a celor de la USR, portofo-
liul la Transporturi a fost preluat, interimar, de ministrul 
Finanțelor, Dan Vîlceanu, deputat de Gorj. 

Pe 7 noiembrie, anul trecut, ministrul Vîlceanu a mers 

în șantierul de pe centura de ocolire a municipiului 
Târgu-Jiu pentru a verifica stadiul lucrărilor, fiind 
însoțit de un secretar de stat din Ministerul Trans-
porturilor, directorul general al CNAIR și prefectul 
județului Gorj. Vîlceanu a arătat, într-o postare pe 
Facebook, că lucrările de stabilizare, pe toată lun-
gimea de aproape 20 de km a variantei de ocolire, 
se vor finaliza până la sfârșitul anului, iar drumul 
de centură va fi gata înainte de finele anului viitor. 
,,… am efectuat o vizită în teren pentru a mă asigura 
că ne încadrăm în termen. Au fost recuperate o par-
te din lucrările întârziate și cred că investiția poate 
fi realizată înainte de finalul anului viitor. Până la 
finalul acestui an vor fi gata lucrările de stabilizare 
pe toată lungimea. I-am dat numărul meu de telefon 
șefului de proiect și l-am rugat să mă anunțe de fie-
care dată când sunt blocaje”, afirma Vîlceanu.

Deci, ambii miniștri promiteau finalizarea lucră-

rilor în acest an, numai că, între timp, orânduirea 
politică s-a schimbat din nou și la putere a revenit 
PSD, în alianță cu PNL.

Ministrul Grindeanu: Mă aștept ca anul viitor…

Săptămâna trecută, Sorin Grindeanu, a venit la 
Târgu Jiu, la alegerile organizației județene a PSD 
și a mers și pe centura orașului. ,,Progresul fizic a 
depășit 60% și mă aștept ca anul viitor să se circule 
pe acest drum”, a declarat Grindeanu.

Ce nu a știut ministrul e tocmai faptul că, con-
tractul cu constructorul a expirat, din nou, pe 15 
octombrie, cu doar cinci zile înainte de vizita sa, 
dar… ,,Suntem, în acest moment, în măsură să vă 
spunem, am avut o ședință chiar ieri, la Compa-
nia Națională de Drumuri și vom prelungi până la 
sfârșitul anului viitor, în jur de 28 noiembrie”, a spus 
Grindeanu.

A doua zi, după vizita ministrului, de pe centura 
ocolitoare dispăruseră toate utilajele...

CLAUDIU MATEI
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1.Probe și teste de maturitate

Încă o ediție a Festivalului Național de Literatu-
ră, Umor și Caricatură „Ion Cănăvoiu” a avut loc în 
zilele de 21-23 octombrie 2022. O echipă formată 
din Dan Adrian Popescu, Daniela Gapșea, Andreea 
David, Director al instituției fiind Pompiliu Ciolacu, 
s-a ocupat de organizarea internă a manifestării pe 
care în cele din urmă s-a întâmplat s-o moderez eu 
însumi cu Grigore Marian Dobreanu alături.

Juriul, alcătuit din subsemnatul, Ion Popescu-
Brădiceni, Marian Dobreanu, Zenovie Cârlugea și 
Grigore Haidău, secretara juriului fiind Andreea 
David, a citit două duzini de cărți tipărite și peste 
100 de plicuri conținând creații specifice: epigra-
mă, fabulă, proză umoristică, parodie, poezie umo-
ristică, caricatură. 

Începem cu precizarea că „premiul pentru lite-
ratură” nu s-a acordat. Motivul e unul inexplica-
bil. Nici un scriitor gorjean n-a încredințat juriu-
lui vreun volum de poezie apărut în 2022 (?!). De 
competența juriului nu se poate îndoi nimeni. De 
aici încolo, în numele lui, îmi asum totala respon-
sabilitate, punând sub semnul întrebării, aspecte 
precum productivitatea scriitorilor gorjeni, care, 
observ, nu-i consistentă, ritmică, creativă și înde-
ajuns de rapidă în reacții și slab prezentă în viața 
Cetății de pe fiu, ori precum capacitatea lor de-a se 
reinventa periodic.

O dată efectuat fiind „ceremonialul” de calcula-
re a mediei finale (în urma confruntării celor pa-
tru tipuri de note), au reieșit laureați Ion Micuț din 
Râmnicu Vâlcea (la epigramă), Florentina Loredana 
Dănilă, (la proză umoristică), Vasile Larco din Iași 
(la poezie umoristică), Mihai Haivas din Iași (la pa-
rodie), Gabriel Rusu, din Mureș (la caricatură) și, 
în fine, la secțiunea fabula, a fost scos învingător 
Gheorghe Filiș, din Târgu-Jiu, nimeni altul decât 
colaboratorul constant și consacrat al „Gorjeanu-
lui” cu Cronici ritmate și rimate clasic-modern, 
drept pentru care juriul și echipa de la cotidianul 
„Gorjeanul” îl felicită pentru succesul, de altfel, 
așteptat. Exclamațiile celor patru „jurați” a fost 
unanimă, constatând o asemenea inspirată colabo-
rare de echipă redutabilă.

Fabulele sale „Lăcusta și greierașul” „Vulpea 
în campanie”, „Dorința lui Ghiță” le vom publica 
în zilele următoare în „Gorjeanul”, cu o succintă 
exegeză a mea însumi, I.P.B. Salonul editorial s-a 
ținut pe 21 octombrie 2022, la Sala „Florin Isuf” 
a C.J.C.P.C.T. Gorj, la orele 11 netrecute fix, bu-
curându-se de-o participare extrem de generoasă 
a publicului. 

S-a văzut, încă o dată că, de departe, cea mai 
dinamică instituție a județului Gorj a fost și este 
încă (cea mai fastă fiind <<epoca Ion Cepoi>>, care 
a nimbuit-o, a încununat-o, a impus-o prin acțiuni 
de nivel internațional și național („Tudor Arghezi”, 
Serile la Brădiceni, „Ion Cănăvoiu”) cu care s-au 
cuplat cele inițiate și regentate de Teodor Dădălău 
(vezi „Fenomenul Duduman prin lumea culturală 
din Oltenia”, cu totul și cu totul de excepție, al cărui 
debut  a avut pe 20 octombrie 2022 cu o expoziție 
în foaierul Teatrului Național din Craiova, sub ba-

Cea de-a XXX-a ediție a Festivalului  Național de 
Literatură, Umor și Caricatură „Ion Cănăvoiu”

gheta profesionistă a scriitorului Nicolae Coande).
George Drăghescu, din postura de editor, în 

continuare remarcabil și atent la „mișcarea de idei” 
a municipiului, eficient în a asigura continuitate la 
două proiecte  revista „Ceașca de cafea” și colecția 
„Ceașca de cafea”, a lansat deci „Ceașca de cafea”, 
anul 17, noiembrie 2022, nr. 228” și „Treizeci plus 
trei văzuți de  Ș.A.I.  În nr. 22 al „Ceștii de cafea” 
semnează un portret al lui Ion Cănăvoiu caricatu-
ristul Alexandru Jakobhaszy (fost „locuitor poietic” 
al Târgu-Jiului în tinerețea-i donchișotescă – n.m., 
I.P.B.); Marcel Iureș oferă un autograf; George Dră-
ghescu stă de vorbă cu celebrul scriitor George Cor-
bu; Caricaturile sunt ale lui Victor Eugen-Mihai-
VEM.

Ceașca de cafea găzduiește pe câțiva din laureații 
cu „produsele” lor spirituale și inteligente: Nicolae 
Bunduri, Constantin Bidulescu, Vasile Larco, Petru 
Ion Gârda, Petre Ioan Florin Vasilescu, Ion Moraru. 
Din Gorj apar la pp. 18-21 Grig M.Dobreanu, Nelu 
Vasile, Grig Tunșanu. În pagina 15 sunt prinși în-
tr-o fotografie, din 2019, scriitorii Ion Popescu-Bră-
diceni, Horia Gârbea și Cornel Udrea, lansând „in-
tegrala” de caricaturi a lui ȘAI.

Printre cei „treizeci plus trei”, văzuți caricatu-
ral de Iulius Aurelian Șuță (cel care a imaginat și 
afișul Serilor la Brădiceni, aflat în prezent la scrii-
torul S.F. și poetul Mircea Liviu Goga), i-am regăsit 
pe Ion Trancău, Nicolae Dragoș, George Drăghescu, 
Viorel Gârbaciu, Ion Cepoi, Adrian Frățilă, George  
Bacovia, Constantin Brâncuși, Marian Dobrea-
nu, Ion Popescu-Brădiceni, Florian Saioc, Cornel 
Udrea, Ion Horea, Grigore Haidău. Se pot aprecia 
ca fundamentale la arta „șaigină”: forța centrului 
vizual, vectorii și țintele lor, geometricul și vederea 
autocentrată, lumea privită pieziș, privitorul ca au-

toritate, funcțiunea 
ramelor ș.c.l.

Dar evenimentul 
major al salonului de 
grafică l-a constitu-
it lansarea albume-
lor artistului plastic 
Grigore Haidău „… 
de Toamnă și „Niște 
Olteni”.

Eu însumi am 
lansat numărul al 
III-lea pe anul curent 
din „Miracol de Bră-
diceni” (nr.30 / 2022, 
94 pagini); adică cel 
postfestiv după cea 
de-a XXVI-a ediție a 
Atelierului Național 
de Poezie și Criti-
ca Poeziei „Serile la 
Brădiceni. Semnea-
ză întâi și întâi: cei 

doi laureați: Liviu Capșa și Gabriela Gheoghișor; 
apoi scriitori din Brădiceni: Mircea Liviu Goga, Ion 
Căpruciu, Lazăr Popescu, Silviu Doinaș Popescu, 
Ion Popescu-Brădiceni, Dan Adrian Popescu (cel 
care asigură și grafica de pe coperta IV-a a revistei). 
Scriitorii invitați din afara județului: Ovidiu Cristi-
an Dinică, Mariana Pândaru Bârgău, Nicolae Ră-
doi, Carmen Doreal, Rodica Pospai Păvălan, Mircea 
Pospai, Grupul de scriitori din Motru e și el prezent 
masiv prin contribuția motrenilor Mircea Tutuna-
ru, Ileana Spineanu Morega, Ion Sabin Cerna, Ion 
Elena, Ana Ionele, Nicoleta – Katalina Pauliș. Radu 
Cârstoiu este inclus ca poet religios, cu „Adormirea 
Maicii Domnului”, poet citit integral în cadrul „sim-
pozionului” găzduit de Biserica din Brădiceni, pe 
8 septembrie 2022 și care numără 56 de strofe (a 
câte 4 versuri), cu prilejul celei de-a XXVI-a ediție 
a A.N.P.C.P.: „S.L.B.”. Dar cu o „cronică a revistei” 
vor reveni, la invitația noastră, redactorii șefi ai re-
vistei Dan Adrian Popescu, Silviu Doinaș Popescu, 
Mircea Liviu Goga tot în ziarul „Gorjeanul” care 
găzduiește și această relatare.

La Salonul de grafică găzduit de sala „Florin 
Isuf” a CJCPCT Gorj, vineri, 21 octombrie, ora 11, 
moderatori am fost, iarăși eu, secondat con brio 
de Marian Dobreanu; dar în ceea ce mă privește 
după un scurt discurs, i-am dat, inspirat, cuvân-
tul domnului ex-director al instituției (pe care a 
condus-o vreo 12 ani, cred – n.m., I.P.B.), scriito-
rului Ion Cepoi, a cărui prestație de vreo jumătate 
de oră a punctat elementele-forte ale CJCPCT Gorj: 
miza pe valoare, cota densă a ariei de activitate, 
complexitatea profilului managerial, cuprinderea 
amplă, profundă, motivată, a capacității inventive, 
creatoare, imaginative a Gorjului, ca arie cultura-
lă cu un profil distinct; dispoziția la a colabora cu 
vocile expresive și autoritare glocale inventariate și 
fructificate cu promptitudine în fel de fel de tabere, 
concursuri, sărbători etc; domnul Ion Cepoi n-a ui-
tat să schițeze câte un admirabil portret lui Ion Că-
năvoiu și lui ȘAI, dar și să evidențieze necesitatea 
axiologică a unor festivaluri fabulos „asimilate” și 
„menținute” de gorjeni (fie ele literare, umoristice, 
folclorice, artistico-plastice, muzical-populare etc.)

Grigore Haidău și-a lansat cele două albume 
care-i înglobează un mănunchi de lucrări într-un 
fel de, mereu amânată, integrală plastică și jovială, 
monumentală în definitiv, căci deschide o perspec-
tivă legendară – sub efectul mimesisului aristotelic 
– asupra unor personalități de-ale locului.

Cel dintâi e cel „… de toamnă” iar cel de-al doi-
lea este „Niște Olteni”. Dar despre aceste albume, 
despre cărțile laureaților și despre revista „Portal 
Măiastra”, voi reveni în episodul al doilea al acestui 
eseo-reportaj. (va urma)

Profesor Doctor ION POPESCU-BRĂDICENI,   
Scriitor
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Vineri, 21 octombrie 2022 s-a 
desfășurat cea de-a V-a ediție 
a proiectului județean ,,Balul 

Toamnei”, desfășurat la Școala Gimna-
zială ,,Sfântul Nicolae”, din municipiul 
Târgu-Jiu, în parteneriat cu Inspectora-
tul Școlar Județean Gorj, Grădinița cu 
P.P. Nr. 1 Tg-Jiu, Grădinița ,,Constan-
tin Brâncuși”, Centrul Școlar pentru 

Continuă tradiția ,,Balul Toamnei”, ediția a V-a, la Școala Continuă tradiția ,,Balul Toamnei”, ediția a V-a, la Școala 
Gimnazială „Sf. Nicolae” Târgu-JiuGimnazială „Sf. Nicolae” Târgu-Jiu

Educație Incluzivă  și Grădinița Priki”N 
Dell. ,,Prin acest proiect se urmărește 
evidențierea specificului cultural-artis-

tic, tradițional românesc al toamnei prin 
transpunerea percepțiilor senzoriale 
proprii în creații concrete, realizate din 

materiale reciclabile cât și promovarea 
reciclarii în rândul copiilor și tinerilor, pro-
tejării mediului înconjurător, organizării si 
desfășurării de activităti care au ca scop 
atragerea copiilor împreună cu familiile 
lor în petrecerea unui timp de calitate îm-
preună și consolidarea colaborarii dintre 
scoala, familie, comunitate”, a declarat 
coordonatorul proiectului, profesor Lili-

ana Călugăru. „Parada costumelor ,,eco” 
a adus vibrația naturii pe scena Școlii 
Gimnaziale ,,Sfântul Nicolae„. Preșcolarii 

mei purtând costume extraordinare, crea-
te din pungi, hartie, pahare, farfurii, flori, 
metal, plastic. Fiecare copil a încercat să 

refolosească într-un mod inedit deșeuri 
din mediul înconjurător, transformându-
le în îmbrăcăminte. Natura nu are nevoie 

de oameni. Oamenii au nevoie de natu-
ră” a declarat prof. Ramona-Ștefania 
Popescu de la Grădinița cu P.P. Nr. 1 

Tg-Jiu. În încheiere a avut loc și un con-
curs pentru pasionații de sculptură în 
dovleac. Cei care au avut curajul să își 

încerce talentul la sculptat dovleci sau 
bostani au fost jurizați și premiați.

M.P.
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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.

ComemorăriComemorări

 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)

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.

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 

ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 

0253/213409.0253/213409.

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.

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.

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 

PierderiPierderi
 Declar pierdută legi-

timație de student emisă 
de Universitatea de Vest 
Timișoara pe numele DRAGU 
ANDRA-DIANA.

r Pioasă  aducere  
aminte, la împlinirea a 23 de 
ani, de la trista despărțire de 
bunica noastră, VOINESCU 
VASILICA.

Nu te vom uita niciodată 
și vei trăi în inimile noastre 
atât cât vom trăi și noi.

Dumnezeu s-o odih-
nească în pace!

Liviu și Viorica Preoțescu

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

Municipiul Târgu-Jiu, prin Chiriac Raul, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul „Construire trei 
pasaje subterane în vederea îmbunătățirii atractivității 
și siguranței deplasărilor adiacente coridorului str. 
Unirii” propus a fi amplasat în: municipiul Târgu-Jiu, 
str. Unirii-Intersecție Bulevardul Constantin Brâncuși, 
Republicii, Victoriei, județul Gorj. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 
76, judeţul Gorj şi la Primăria Municipiului Târgu-Jiu în 
zilele de luni – vineri între orele  9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Gorj.

S.C. ARMEANCA PREST COM S.R.L., cu sediul în Târgu-
Jiu, str. Ana Ipătescu, nr. 4A, jud. Gorj, tel 0740219802, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a autorizaţiei de mediu privind activitatea 
EXPLOATARE DE AGREGATE MINERALE DIN ALBIA MINORĂ 
A RÂULUI JIU, PERIMETRUL DRĂGUȚEȘTI AVAL ce se 
desfăşoară în com. Drăguțești, sat Iași-Gorj extravilan.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului 
pot fi consultate la sediul APM GORJ, str. Unirii, nr. 76, 
zilnic între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Gorj până la data de 08.11.2022 

MUNTEANU LAURENȚIU – GHEORGHE și SANDA 
GABRIEL, cu domiciliul în COMUNA BUSTUCHIN, STR. 
PRINCIPALĂ, NR. 71. anunţă elaborarea primei versiuni 
a PUZ ,,INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU 
CONSTRUIRE LOCUINȚE, MUNICIPIUL TÂRGU-JIU, STR. 
FRĂSINET, JUDEȚUL GORJ” din MUNICIPIUL TÂRGU-JIU, 
STR. FRĂSINET, JUDEȚUL GORJ şi declanşarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului de mediu . 

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la 
APM Gorj , strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, zilnic între orele 
09.00 – 15.00 în termen de 18 zile calendaristice de la data 
prezentului anunţ.
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Prin amabilitatea scriitorului și omului de 
cultură gorjean prof. dr. Ion Mocioi, am 
avut privilegiul să parcurg ultima lucrare 

a domniei sale,  ieșită în aceste zile de sub tipar, și 
dedicată unei personalități gorjeane mai puțin cu-
noscută publicului larg, respectiv pictorului Adrian 
Köber.

După un efort considerabil și o muncă titanică, 
prof. dr. Ion Mocioi reușește să ofere publicului larg 
această nouă lucrare intitulată ”Pictorul Adrian 
Köber. Monografie ilustrată”, care completează 
lista lucrărilor monografice scrise de-a lungul tim-
pului de către reputatul autor.

După ce anterior prof. dr. Ion Mocioi realizase și 
publicase o lucrare monumentală despre tatăl lui 
Adrian Köber, respectiv renumitul pictor Iosif Ke-
ber din Târgu-Jiu (”Pictorul Iosif Keber. O monogra-
fie ilustrată”, Editura ”Academica Brâncuși”, 2018), 
iată că autorul reușește să scrie o care dedicată  și 
fiului acestuia, tot pictor.

Apreciem faptul că acest volum, asemenea celui 
anterior menționat, este unul și sentimental, de-
oarece prof. dr. Ion Mocioi este testamentarul legal 
al pictorului Iosif Keber, care a donat patrimoniul 
acestuia  de o valoare excepțională municipiului 
Târgu-Jiu.

Din lucrarea prof. dr. Ion Mocioi aflăm că Adrian 
Köber, fiul lui Iosif Keber (1879-1989) și al Nataliei 
(n. Popescu) Köber ((1900-1974), familie cu domici-
liul în Târgu-Jiu, s-a născut la data de 6 iulie 1924 
în satul Salcia, județul Prahova, unde tatăl său pic-
ta o biserică și unde avea cu sine și soția. Adrian 
a copilărit în Târgu-Jiu în vechea casă a părinților 
din ”Ulița Jiului”, azi 14 octombrie 1916 (demolată 
după 1937), mai mult alături și în grija mamei Na-
talia și a bunicii Ana, tatăl său lipsind deseori de 
acasă fiind plecat la diverse lucrări din țară pe care 
le avea contractate în calitate de pictor bisericesc.

Adrian Köber urmează clasa I (1931-1932) la o 
școală neprecizată în documente, iar clasele II-IV 
la Școala primară de băieți nr. 2 din Târgu-Jiu cu 
rezultate foarte bune la învățătură obținând pre-
miul I.

După absolvirea școlii primare, Adrian Köber a 
urmat cursurile Liceului ”Tudor Vladimirescu”  din 
Târgu-Jiu, începând cu clasa a I-a, din anul școlar 
1935-1936 și sfârșind cu clasa a VIII-a în anul 
școlar 1942-1943. Anii de liceu ai lui Adrian sunt 
și anii în care acesta deprinde tainele și îndemâna-
rea picturii și a graficii, îndrumat fiind de tatăl său 
Iosif Keber. Adrian ajunsese deja să execute rapid  
desene și portrete cunoscuților la cererea și spre 
încântarea acestora.

Conform regulilor vremii, Adrian urmează sta-
giul de pregătire paramilitară în  ultimul an de 
liceu (1942-1943). După obținerea bacalaureatu-
lui susține examen la Facultatea de Medicină din 
București, unde este admis, dar neavând aplecare 
și tragere de inimă se retrage după un an de stu-
dii. Așa cum menționa tatăl său ”avea tragere spre 
artele frumoase”, fapt ce a făcut ca tânărul Adrian 
Köber să renunțe la medicină și să treacă la Facul-
tatea de Arte Plastice din cadrul Institutului de Artă 
”Nicolae Grigorescu” București, ale cărei cursuri le 
urmează în perioada 1944-1949. În anii studenției 
a lucrat numeroase tablouri și portrete la cerere pe 
care le-a vândut pentru întreținerea sa din acele 
vremuri deosebit de grele de după război.

După anul 1950 tânărul pictor Adrian Köber l-a 
urmat câțiva ani pe tatăl său, renumitul pictor Iosif 
Keber, în diferite localități din țară la lucrările de 
pictare a unor ”însemnate biserici ortodoxe, reușind 
să practice o artă de mare însemnătate a monumen-
telor cultice”.

La vârsta de 34 de ani, pictorul Adrian Köber 
a decis să-și întemeieze o familie, să-și ”găsească 
o soție cu studii superioare care să-l urmeze pretu-
tindeni unde profesia de pictor l-ar duce în țară.” O 
întâlnește pe profesoara Victoria din Târgoviște de 
care se îndrăgostește  și cu care se și căsătorește 

Apariție editorială: ,,Pictorul Adrian Köber. Monografi e 
ilustrată”, autor - prof. dr. Ion Mocioi

în anul 1958. Însă căsnicia celor doi nu durează 
prea mult, deoarece ”de prin anul 1966 cei doi s-au 
despărțit în fapt”, iar după alți câțiva ani nereușind 
armonizarea relațiilor lor familiale, soțul Adrian 
Köber a înaintat divorțul.

Pictorul Adrian Köber s-a înțeles foarte bine cu 
tatăl său lucrând deseori împreună, iar periodic re-
veneau la casa din Târgu-Jiu, în special de sărbă-
tori.

Adrian Köber a fost membru al Fondului Plastic 
și al Uniunii Artiștilor Plastici din România, calita-
te care îi asigura dreptul legal de a putea practica 
profesia sa de pictor bisericesc și de a beneficia de 
asigurări de sănătate, conform legislației vremii.

Pe când lucra la pictarea Bisericii Ortodoxe din 
Viștea de Jos, în anul 1967, pictorul Adrian Köber 
a suferit un accident de muncă, căzând în biserică 
de pe o scară șubredă, fiind internat la Spitalul din 
Făgăraș. În anul următor este internat la Spitalul 
Brâncovenesc din București cu diagnosticul ”spon-
dilită anchilozantă”, care îi va afecta viața în anii 
următori. 

Lucrând în condiții precare și cu substanțe no-
cive,  pictorul Adrian  Köber devine bolnăvicios ceea 
ce conduce în final la decesul acestuia, tragicul eve-
niment petrecându-se la 28 iulie 1983 la Corabia 
(jud. Olt) unde se afla la lucru pentru pictarea Bise-
ricii locale.  A fost adus la Târgu-Jiu și înmormân-
tat în cavoul familiei din Cimitirul Bisericii Șișești 
din nordul orașului Târgu-Jiu.

Tatăl său Iosif Keber a rămas singur deoarece 
și soția sa se stinsese din viață înaintea fiului, în 
1974, suferind de o boală necruțătoare (leucemie).

În cea de-a doua parte a lucrării prof. dr. Ion 
Mocioi, sunt prezentate parte din lucrările picto-
rului Adrian Köber, pe care autorul a reușit să le 
identifice, cu mențiunea că foarte multe lucrări ale 
artistului se află în colecții private neidentificate. 

Prezentarea operelor lui Adrian Köber începe cu 
picturile sale în ulei identificate (29 de piese) grupa-
te pe următoarele categorii de creație: autoportrete, 
portrete, peisaje în ulei, reproduceri, natură statică 
și flori.

Urmează o serie de desene în cărbune ale lui 
artistului Adrian Köber grupate astfel: autoportret, 
nuduri de bărbat, portrete de bărbați, portrete de 
copii în cărbune, peisaje în cărbune, nuduri de fe-
meie (în cărbune), portrete de femei (în cărbune), 
după care o grupare de desene în creion, structu-
rate astfel: portrete de femei, nuduri de femei, au-
toportrete, portrete de bărbați, compoziții, portrete 
de copii, peisaje, crochiuri, desene cu animale și 
păsări, obiecte și ornamente. 

În următorul capitol sunt prezentate gravuri ale 
artistului iar apoi proiecte și lucrări în acuarelă ale 
pictorului.

De-a lungul anilor pictorul Adrian Köber a par-
ticipat cu lucrările sale la mai multe expoziții de 
grup la București, Craiova și Târgu-Jiu. Așa cum 
menționează prof. dr. Ion Mocioi ”Nu a avut dorința 
de a organiza expoziții personala. În locuința din 
Târgu-Jiu, într-o cameră, și-a amenajat o expoziție 
permanentă cu lucrări proprii. A vândut cele mai 
multe lucrări de șevalet pentru a se întreține, fără a 
ține o evidență a lor”.

De subliniat faptul că pictorul Adrian Köber 
a fost un erudit pictor bisericesc care a lucrat în 
această calitate de la absolvirea Institutului de Arte 
Plastice ”Nicolae Grigorescu” până la sfârșitul vieții, 
ca pictor autorizat, lucrările fiind luate prin con-
cursuri de proiecte. La începuturi a făcut practică 
lucrând cu tatăl său.  Dintre picturile bisericești 
realizate de pictorul Adrian Köber, adjudecate prin 
concursuri de licitație, se amintesc cele de la: Bi-
serica Fundul Sadovei din raionul Câmpulung 
Moldovenesc; Biserica Viștea de Jos (jud. Sibiu), 
Mânăstirea Dealul, Mitropolia Sibiului, Catedrala 
din Rădăuți, Biserica Parohiei Olari din Târgu-Jiu,  
Biserica de la Șotânga, Biserica de la Răcari, Cata-
peteasma din Ierusalim, Biserica ”Sf. Nicolae” din 

Mozăcenii de Jos (Argeș), Biserica ”Sf. Părinți” din 
Boroaia (jud. Suceava), Biserica ”Sf. Voievozi” din 
Parohia Urleta (jud. Prahova), etc., și ultima la care 
a lucrat fiind Biserica Catedrală a orașului Corabia 
– unde și-a găsit și sfârșitul.

De remarcat faptul că, prin munca sa, prof. dr. 
Ion Mocioi reușește,  să ne aducă în actualitate un 
pictor târgujian renumit pentru creația, munca și 
devotamentul său față de artă și pictura bisericeas-
că,  însă mai puțin cunoscut până acum, pentru 
care autorul merită toată considerația și admirația 
noastră.

De subliniat faptul că după decesul pictorului 
Iosif Keber (1989), legatarul său testamentar, re-
spectiv prof. dr. Ion Mocioi a donat municipiului 
Târgu-Jiu casa, biblioteca și circa 500 de lucrări de 
artă ale pictorului și fiului acestuia Adrian Köber.

Mai menționăm faptul că volumul ”Pictorul Adri-
an Köber. Monografie ilustrată” vede lumina tipa-
rului în anul în care autorul, prof. dr. Ion Mocioi, 
a împlinit frumoasa vârstă de 82 de ani (n. 3. oct. 
1940), prilej cu care îi urăm sănătate și puterea de a 
realiza toate proiectele pe care le și le-a propus sau 
le va gândi în viitor. Lucrarea la care facem referire 
a apărut la Editura ”Universul Imaginii” avându-l 
ca redactor de carte pe prof. Daniel Mocioi, cule-
gerea, tehnoredactarea și digitalizarea fotografiilor 
fiind asigurate de prof. Ion Catană, George Boban 
(tehnoredactare), prof. Vasile Pleșa și prof. Idrees 
Ahmed Sheikh. Este de subliniat faptul că apariția 
acestui volum impresionant a fost posibilă datorită 
sprijinului acordat de  Primăria Municipiului Târ-
gu-Jiu și a Consiliului Local Târgu-Jiu, a Starețul 
Mânăstirii Lainici Arhimandrit Ioachim Pârvulescu 
precum și a lui Florian Văideianu (scriitor), George 
Boban (artist plastic) și editorului acestei lucrări- 
Dumitru Cinciulescu care a reușită să scoată o car-
te în condiții grafice deosebite. În final menționez 
faptul că D-l prof. dr. Ion Mocioi este membru al 
Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gor-
jeni ,,Al. D. Șerban” Târgu-Jiu, căruia dorim să-i 
adresăm și pe această cale felicitări deosebite și în 
același timp aprecierile noastre atât pentru aceas-
tă apariție inedită cât și pentru întreaga sa munca 
întreprinsă de-a lungul anilor în domeniul culturii 
gorjene și naționale. 

dr. VICTOR TROACĂ
Președinte al Asociației Cercetătorilor și Au-

torilor de Carte Gorjeni ,,Al. D. Șerban” Târgu-
Jiu.
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Clasament Seria 7

Loc Echipa   M V E I Gol   +/- Pct
1. ACSO Filiaşi  9 7 1 1 16-11    5 22
2. CSM Deva   9 6 3 0 23-2  21 21
3. ACS Viitorul Şimian 9 5 1 3 22-18    4 16
4. CS Gilortul Tg Cărbuneşti 9 5 1 3 13-13    0 16
5. CSM Jiul Petroşani  9 4 3 2 19-6  13 15
6. AFC Voinţa Lupac  9 4 2 3 15-11    4 14
7. ACS Viitorul Târgu Jiu 2 9 2 2 5 13-23 -10   8
8. CSO Retezatul Hațeg 9 1 3 5 9-16   -7   6
9. ACS Progresul Ezeriş 9 1 2 6 9-20 -11   5
10. CS Armata Aurul Brad 9 0 2 7 10-29 -19   2

Liga 3 (Seria 7) - Meciurile Etapei 9

ACSO Filiaşi 2 - 1 AFC Voinţa Lupac
ACS Viitorul Târgu Jiu 2 2 - 5 ACS Viitorul Şimian

CSM Jiul Petroşani 7 - 0 CS Armata Aurul Brad
CSM Deva 4 - 0 CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

ACS Progresul Ezeriş 2 - 2 CSO Retezatul Hațeg

Sfârșit de săptămână ne-
fast pentru cele două echipe 
gorjene care evoluează în Liga 
3. Gilortul Târgu Cărbunești 
și Viitorul 2 Târgu Jiu au avut 
viață grea în Seria 7. 

Trupa lui Mario Găman a 
fost îngenuncheată de una 

Etapa neagră în Liga 3! Reprezentantele Gorjului au încasat nouă goluri!Etapa neagră în Liga 3! Reprezentantele Gorjului au încasat nouă goluri!
dintre favoritele la promova-
re, CSM Deva. Hunedorenii 
s-au impus cu 4-0, după ce 
au dat câte două goluri pe re-
priză. Kayondo, cu o dublă, 
(32, 60), Alexandru Popescu 
(33) și Adrian Bedea (81) au 
marcat pentru gazde. ,,Sateli-

tul” Viitorului a încasat cinci. 
Echipa pregătită de Costel 
Andriucă are palida consolare 
că a înscris de două ori. Răz-
van Vespe (44) și Ovidiu Ra-
soveanu (59) au dat golurile 
amfitrionilor, în timp ce Ma-
rian Stoenac a reușit 
un ,,poker” (19, 45, 55, 
83), iar Raul Iorgulescu 
a pus cireașa pe tort în 
ultimul minut. După 
aceste rezultate Gilor-
tul a căzut pe 4, iar Vi-
itorul ocupă poziția a 
șaptea în clasament.

CĂTĂLIN PASĂRE

Viitorul Târgu Jiu a ajuns 
la a patra înfrângere consecu-
tivă în liga secundă. Formația 
condusă de Florin Stîngă a 
pierdut la Chiajna, scor 2-0. 
Cu Eugen Trică la timonă, 
Concordia s-a impus după 
reușitele semnate de Paul 
Pațurcă  (41) și Vlad Mihalcea 
(49). 

În ultimele patru meciuri, 
gorjenii au primit nouă goluri, 
ceea ce înseamnă că apărarea 

Viitorul s-a obișnuit cu eșecurile
este călcâiul lui Ahile. 

În runda următoare, Viito-
rul o va primi la Târgu-Jiu pe 
CSA Steaua, liderul campio-
natului înainte de runda cu 
numărul 11. 

În schimb, echipa patro-
nată de Nicolae Sarcină este 
pe locul 14 în clasament, cu 4 
succese și 7 înfrângeri.

Viitorul în meciul de 
la Chiajna: Alexandru 
Krupenschi - Alexandru 

Sîrbu ('79 Robert Dănescu), 
Alexandru Core, Adrian 
Stoian, Alexandru Băican 
('55 Claudiu Dragu) - Florin 
Răsdan, Denis Brînzan ('66 
Alin Țegle), Alexandru Dulca 
('79 Andrei Istrate), Vlad 
Toma ('55 Adrian Godja) - 
Paul Mitrică, Gabriel Dodoi. 
Rezerve neutilizate: Raul 
Opric - Radu Rogac, Adelin 
Pîrcălabu, Paulian Banu.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu ră-
mâne fără victorie 
în Liga Națională 

de Baschet Masculin. Îngri-
jorător este faptul că din trei 
înfrângeri, două au fost înre-
gistrate cu contracandidate 
la rămânerea în prima divi-
zie: CSM Târgu Mureș și CSM 
Miercurea Ciuc. Mai frustrant 
este că trupa gorjeană a părut 
în controlul  ultimei partide, 
dar nu a știut să gestioneze 
finalul meciului. 

Ciucanii au preluat con-
ducerea în minutul 36 și au 
reușit să câștige o confrunta-
re extrem de importantă. Pe 
de altă parte, ambele echipe 
și-au adjudecat două sferturi. 
Scorul final a fost 92-87 (23-
26, 19-24, 27-22, 23-15). La 
plusuri, putem trece evoluția 
lui Xavier Cannefax. 

Cel din urmă venit a avut 
o prestație încurajatoare și în 
meciul de debut cu Rapid, iar 
acum a fost cel mai bun mar-
cator al vizitatorilor, cu 17 
puncte. Fundașul american a 
reușit și 5 pase decisive. Tot 
5 assisturi a contabilizat și 

Înfrângere dureroasă pentru Înfrângere dureroasă pentru 
baschetbaliștibaschetbaliști

compatriotul său Dylan Frye, 
care a terminat jocul cu 15 
puncte. Dintre jucătorii gor-
jeni, cel mai mult a evoluat 
Camil Berculescu. Acesta 
a reușit, în 30:44 minute, 7 
puncte, 4 recuperări și 4 pase 
decisive.

Defensiva rămâne princi-
pala problemă a gorjenilor, 
care par în continuare foarte 
vulnerabili sub panou. 

După meci, antrenorul 
Claudiu Alionescu a luat toa-
tă vină asupra lui.

,,Întreaga responsabilitate 
pentru acest rezultat este a 
mea, nu am reușit poate să-i 
foscusez pe jucători la impor-
tanţa acestui meci. 

Este frustrant să pierdem 
un meci pe care l-am controlat 
în totalitate, timp de 35 de mi-
nute. Am marcat 87 de puncte 
în deplasare și nu a fost de 
ajuns să câștigăm, chiar dacă 
știam că Miercurea Ciuc este 
o e echipă puternică pe teren 
propriu. 

Dacă am avut o zi bună 
din punct de vedere ofensiv, 
am avut o zi dezastruoasă din 

punct de vedere defensiv. Una 
peste alta, nu avem nicio scu-
ză pentru această înfrânge-
re, într-un meci pe care, încă 
odată o spun, l-am controlat 
aproape în totalitate”, a decla-
rat Alionescu pentru csmtar-
gujiu.ro.

CSM Târgu Jiu: Porter 
Troupe 11p, Dylan Frye 
15p, Camil Berculescu 

7p, Andriy Agafonov 10p, 
Andrei Gheorghe 6p, 
Alexandru Berca, Shamiel 
Stevenson 11p, Bogdan 
Penciu, Xavier Cannefax 
17p, Tyler Creammer 10p, 
Flavius Toropu, Octavian Ilie. 
Antrenor principal: Claudu 
Alionescu. Antrenor secund: 
Alexandru Gliga.

Gorjenii traversează o 

perioadă grea în LNBM. 
Următoarele două meciuri 

sunt tot în deplasare, cu CSM 
Ploiești (29 octombrie) și U BT 
Cluj-Napoca (19 noiembrie). 

Baschetbaliștii noștri 
revin în propria sală abia pe 
26 noiembrie, cu FC Argeş 
Piteşti.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Pandurii Târgu Jiu nu va termina sezo-
nul! Oficialii echipei au notificat, vineri, 
Asociația Județeană de Fotbal Gorj că nu 

vor putea organiza partida cu Minerul II Mătăsari, 
ce urma să se dispute sâmbătă. 

Tribunalul Gorj a pronunțat, săptămâna trecu-
tă, falimentul clubului, iar procedura a fost dema-
rată de administratorul judiciar. 

Cel din urmă a hotărât să nu mai aloce fonduri 
pentru meciurile de Liga 4, iar conducerea clubului 
pare, după consultări cu avocații, resemnată cu de-
cizia dată de instanța judecătorească. 

Şansele ca Pandurii să câștige apelul erau mi-
nime, astfel că actualii fotbaliști de la Târgu-Jiu 
trebuie să-și caute angajamente. Tinerii jucători 
reușiseră cinci victorii din cinci meciuri în Liga 4.

Moartea pandurilor se leagă de oamenii care au 
ocupat, vremelnic, funcții de conducere în fruntea 
unor entități care au constituit AGA de la clubul de 
fotbal și care au girat un management incapabil să 
ofere soluții după ce Complexul Energetic Oltenia 
și-a retras sprijinul oferit sportului gorjean. 

Energia a murit în 2016, atunci când Pandurii 
a intrat în insolvență, ținută practic ,,pe aparate” 
de oamenii care au sperat în salvare. Minunea nu 
s-a produs și toți iubitorii fotbalului așteaptă acum 
să vadă ce se întâmplă cu cel mai important brand 
sportiv din Gorj.

 ,,În momentul în care s-a dictat falimentul, se 
dizolvă tot ce înseamnă ca entitate, se radiază de la 
Registrul Comerțului, de peste tot. Administratorul 
judiciar valorifică activele clubului, patrimoniul, care 
este unul destul de mare, ca să facă plățile către 
creditori. 

Dacă vom câștiga procesele care mai sunt pe rol, 
banii vor intra în conturile clubului și se vor împărți 
către creditori. Nu știu ce se va întâmpla cu brandul, 
al cui este. Dacă este cesionat, dat spre folosință. 
Dacă este al Clubului Pandurii Târgu Jiu, se scoate 
la licitație. Dacă este cesionat, în momentul în care 
firma se radiază, revine către acele persoane. Sportul 
poate merge mai departe în Gorj. Poate fi pus chiar și 
brandul Pandurii Târgu Jiu unei alte echipe, numai 
că sunt sceptic într-un astfel de viitor. Este nevoie 
de oameni care să bată palma, să se înțeleagă. Nu 
este exclus. Poate fi un proiect demarat din Liga 4, 

Atât s-a putut! Pandurii trebuie să renască!

cu oameni care să ia brandul, să finanțeze Pandurii. 
Se pornește de la zero. Nu mai vine nimeni să adu-
că bani pentru datorii”, declara directorul sportiv 
Camilian Floroiu, la aflarea veștii de marți.

Cel mai în vogă antrenor gorjean din liga secun-
dă, Dragoș Militaru, anticipa moartea pandurilor 
atunci când echipa sa, Unirea Dej, o învingea pe 
Viitorul, la Târgu-Jiu. 

Totuși, fostul pandur își exprima încrederea 
că fotbalul de primă ligă poate reveni în orașul lui 
Brâncuși.

,,Îmi pare rău, sincer. Acolo m-am dezvoltat ca om 
și ca jucător, până la o anumită vârstă. Unele lucruri 
nu au depins de noi, de jucători sau antrenori. Eu 
spun că o să revină la un moment dat. 

Nu știu dacă echipa de acum, din liga a patra, 
dar e păcat de acest stadion frumos și de această 
bază. Sunt de primele locuri în Liga 1. E păcat ca 

peste ani, să nu fie ceva frumos aici. Eu sunt sigur 
că o să fie. 

Acestea sunt ciclurile. Cam peste tot s-au dus 
unele echipe, au reapărut, și cred că asta se va în-
tâmpla și aici”, spunea Militaru.

În 2022, la șase ani de zile de la moartea echi-
pelor de baschet și handbal, avem din nou formații 
de primă ligă la aceste discipline sportive, prin CSM 
Târgu Jiu. 

Firește, făra un sponsor cu greutate, cum a fost 
Complexul Energetic Oltenia, pretențiile la marea 
performanță nu mai pot fi atât de mari. Sportul de 
sală a renăscut însă la Târgu-Jiu și este de urmărit 
ce se poate face pentru fotbal. 

Mingea este acum în terenul oamenilor cu bani 
și a factorilor decidenți din municipiu și județ. 
Pandurii trebuie să renască!

CĂTĂLIN PASĂRE


