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Noaptea min. 100C

Controale ITM Gorj, Controale ITM Gorj, 
amenzi de zeci amenzi de zeci 

de mii de leide mii de lei

Rable în trafi c. Probleme pentru Rable în trafi c. Probleme pentru 
aproape jumătate dintre aproape jumătate dintre 
mașinile verifi cate de RAR în Gorj mașinile verifi cate de RAR în Gorj 
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Salariații CEO trebuie bulversați Salariații CEO trebuie bulversați 

în așa  fel încât să nu maiîn așa  fel încât să nu mai
poată separa adevărul de minciună!poată separa adevărul de minciună!

Cât a cântărit în arestarea șefului de Cât a cântărit în arestarea șefului de 
la Urbanism, Răzvan Retezeanu, vila la Urbanism, Răzvan Retezeanu, vila 

nerecepționată a polițistului Nedelea!

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

PULSUL ZILEI/ PAG. 14PULSUL ZILEI/ PAG. 14

Medici noi la Spitalul Județean. După un Medici noi la Spitalul Județean. După un 
stagiu în Franța, s-a întors la Târgu-Jiustagiu în Franța, s-a întors la Târgu-Jiu

Nu mai puțin de 20 de medici 
specialiști, primari sau rezidenți au 
fost angajați în acest an la Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

EVENIMENT/ PAG. 6EVENIMENT/ PAG. 6

Cadrele IPJ Gorj au împărțit bicicliștilor Cadrele IPJ Gorj au împărțit bicicliștilor 
și căruțașilor veste refl ectorizante și căruțașilor veste refl ectorizante 

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier și Biro-
ului de Analiză și Prevenire a Criminalității 
au desfășurat, joia trecută, o acțiune pen-
tru prevenirea și combaterea indisciplinei în 
rândul biciciliștilor

CotCotCot

ZiuZiu
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,,Fiec are ex perienţă de viaţă, fi ec are lec ţie pe care o învăţ es te cheia spre viitorul meu" – Clark Gable,,Fiec are ex perienţă de viaţă, fi ec are lec ţie pe care o învăţ es te cheia spre viitorul meu" – Clark Gable
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Crisant şi † Ss. Crisant şi 
Daria, soţi m.; Mina, 
ostaş m. LNostaş m. LN
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farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9139  +0,0009
Dolarul SUA        5,0045  -0,0389 
Gramul de aur                        265,0073  +1,4828 
Francul elveţian                         4,9941 +0,0045  
100 Yeni japonezi                     3,3493  +0,0085
Lira sterlină       5,6661  +0,0580 
Leva bulgărească      2,5124  +0,0004 
Leul moldovenesc                     0,2599  +0,0018     
100 Forinţi maghiari     1,1879  -0,0037

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

†) Sfinții Mucenici †) Sfinții Mucenici 
Marcian Marcian 
și Martirieși Martirie
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Demisia ori demiterea ministrului Vasile Dîncu?!

O fetiță care s-a pierdut de părinți 
în Parcul Central din Târgu-Jiu a 
apelat la polițiștii locali din zonă, ce-
rându-le ajutorul pentru a-și găsi fa-
milia.

„În după-amiaza zilei de 
23.10.2022, fetița de 7 ani se afla în 
Parcul Central împreună cu tatăl și fra-
tele mai mic, iar la un moment dat a 
plecat din spațiul de joacă și s-a rătă-
cit pe aleile din parc. 

Polițiștii locali aflați în serviciu au 
fost impresionați de istețimea copilei 
care le-a oferit toate informațiile ne-
cesare pentru identificarea și găsirea 
tatălui. 

Fetița cunoștea numele complet al 
părinților și numerele de telefon, pre-
cum și adresa de domiciliu. La scurt 
timp, fetița a fost încredințată tatălui, 
cu recomandarea fermă de a avea 
mai multă grijă pe viitor”, a transmis 
Poliția Locală Târgu-Jiu, care are câ-
teva sfaturi pentru părinți.

„Supravegheați-vă în permanență 
copilul: la joacă, când vă aflați la 
cumpărături și în zonele aglomerate; 
învățați-l că are voie să plece doar cu 
permisiunea dumneavoastră și că tre-
buie să spună întotdeauna unde și cu 
cine pleacă; asigurați-vă că știe nume-
le și numerele de telefon ale părinților, 
precum și adresa unde locuiește și 
învățați-l că polițiștii sunt întotdeauna 
prietenii copiilor”, a transmis Poliția 
Locală.

I.I. 

S-a pierdut de părinți în parc

Motto: „A demisiona, a renunța 
la o onoare pentru un avantaj, a 
renunța la un avantaj pentru un 
avantaj și mai mare.”

  Andre Birabeau
 

Ceea ce i se cerea minis-
trului Apărării, Vasile 
Dîncu, după cum sin-

gur recunoaște, adică demisia pe 
care el o tot auzea de vreo șase 
luni iacătă că s-a și petrecut la în-
ceputul unei săptămâni fierbinți. 

MITING DE PROTEST, ÎN 
FAȚA GUVERNULUI. La propriu, 
întrucât sfârșitul lunii octombrie 
este mai călduros decât ar tre-
bui să fie, dar și pentru că astăzi 
va avea loc un miting de protest 
în fața Guvernului, în Piața Vic-
toria, organizat de Confederația 
Națională Sindicală Cartel Alfa.

Vasile Dîncu a făcut primele 
declarații după ce și-a anunțat 
demisia din funcția de ministru 
al Apărării, invocând imposibi-
litatea de a putea colabora cu 
președintele Klaus Werner Ioha-
nnis.

BÂLBE DESPRE RUPTURA 
IOHANNIS-DÎNCU. Întrebat când 
a avut loc această ruptură dintre 
el și președintele Klaus Werner 
Iohannis, Vasile Dîncu a spus: 
„Nu știu, de când aud pe surse, 
de șase luni că trebuie să de-
misionez și toate cele”.

,,Nu am vorbit nici astăzi, 
nici ieri cu președintele Klaus 
Iohannis”, a declarat acesta.

Nu mi-a cerut nimeni 
demisia”, a afirmat Vasile 
Dîncu, întrebat dacă prim-
ministrul României, Nicolae 
Ciucă, i-a cerut demisione-
ze.

Cât despre existența unor 
reproșuri din partea lui Kla-
us Iohannis privind modul în 
care au fost făcute achizițiile 
pentru Armata Română, 
aceste a spus: „Nu am avut 
niciun reproș concret din par-
tea președintelui”. 

El uită să amintească, totuși, criti-
cile pe care i le-a adresat Preș. Klaus 
Werner Iohannis, în legăîtură cu „sfa-
turile” lui Vasile Dîncu făcute pentru 
Ucraina, „care ar trebui să se așeze 
la masa negocierilor cu Rusia, chiar 
dacă are pierderi teritoriale”.

Să ne înțelegem, președintele Kla-
us Werner Iohannis a fost acid la 
adresa lui Dîncu, după declarațiile 
iresponsabile ale acestuia legate de 
războiul din Ucraina.

„În acest război, Rusia a atacat 
Ucraina. Ucrainenii plătesc cu sânge 
în acest război și trebuie să acceptăm 
ideea cu toții că doar Ucraina va deci-
de când, și cum,  și ce negociază. 

Această poziție este poziția noastră 
oficială, este poziția oficială a Uniunii 
Europene și probabil unii demnitari 

de la noi trebuie să citească mai frec-
vent revista presei ca să afle aceste 
poziții”, susținea, cum spuneam, dur 
Preș. Klaus Werner Iohannis.

 ION PREDOȘANU

P.S. CIUCĂ, INTERIMAR LA APĂ-
RARE. Fix acum o săptămână scri-
am: „Blândul prim-ministru Nicolae 
Ciucă s-a întâlnit cu parodia de mi-
nistru al Apărării, demagogul Vasile 
Dâncu, și l-a mângâiat părintește. 
E clar, singurul care-l poate demite 
pe Dâncu este Preș. Klaus Werner 
Iohannis!” Nu știu exact cum s-au 
petrecut lucrurile, dar demisia a 
fost accepteată și prim-ministrul Ni-
colae Ciucă a preluat, pentru 45 de 
zile, și interimatul la Apărare (Ion 
Predoșanu)
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Acesta explică faptul 
că judecătorii Curții 
de Apel Craiova care 

au avut Motivări foarte corec-
te, greșesc când pomenesc de 
condițiile speciale. În acest 
caz, spune Nicușor Văduva, 
CEO are obligația să achite 
contribuțiile sociale din anii 
trecuți, iar aici ar exista un 
blocaj: ,,În opinia mea este o 
manipulare și a celor care ju-
decă astfel de situații. Dom-
niile lor ar trebui să se uite în 
Legea 197 și ar ajunge la con-
cluzia că nu ar fi necesare nici 
adeverințele CEO iar la casele 
de pensii nu ar fi loc de inter-
pretare”. 

Liderul face referire la 
articolul din Legea 197 
care vizează activitățile din 
producție, nu la condițiile în 

Liderul Nicușor Văduva: Salariații CEO trebuie bulversați în Liderul Nicușor Văduva: Salariații CEO trebuie bulversați în 
așa fel încât să nu mai poată separa adevărul de minciună!așa fel încât să nu mai poată separa adevărul de minciună!
În opinia liderului sindical din CE Oltenia, Nicușor Văduva, aplicarea Legii 197 este 
blocată fiindcă cei trei factori – CEO, casele de pensii și Justiția, efectiv nu țin cont 
de prevederile ei.

care lucrează, de zeci de ani, 
salariații CEO. Mai exact: ,,În 
lege scrie clar că prevederile 
ei se aplică oamenilor care au 
lucrat efectiv în producție și nu 
de grupele de muncă ci strict 
de activitățile specifice în care 
am lucrat decenii întregi. Fap-
tul că se face trimitere la orice 
altceva și nu  în direcția Legii 
197, mie mi se pare o manipu-
lare crasă. Dar, ce să va spun, 
salariații trebuie bulversați în 
așa fel încât să nu mai poată 
separa adevărul de minciună, 
să nu mai știe ce să creadă. 
Dacă Legea 197 ar fi aplicată 
în integralitatea ei, nu ar mai 
exista niciun fel de probleme 
și nicio nebuloasă. Numai că 
este extrem de clar că nu se 
vrea. Pe scurt, judecătorii dau 
vina pe pe casele de pensii, 

acestea dau vina pe CEO și in-
vers, în așa fel încât legea 197 
să rămână neaplicată”. 

Nicușor Văduva a comen-
tat astfel după ce presa loca-
lă a publicat Motivarea unui 
judecător al Curții de Apel 
Craiova. ,,Pe de altă parte, 
faptul că magistrații recunosc 
în Motivarea lor condițiile vă-
tămătoare de muncă în care 
am lucrat și că CEO a elibe-
rat adeverințe în bătaie de 
joc, este de salutat. Însă ar fi 
bine să nu cădem în capcana 
aceasta, fiindcă judecătorii au 
obligația să judece o speță în 
litera și spiritul legii. Or, asta 
nu s-a întâmplat în cazul Legii 
197 pentru care noi protestăm 
de doi ani”, a mai spus aces-
ta.

M.C.H.

,,În urma Conferinței Județene 
de Alegeri a Partidului Social-De-
mocrat Gorj, care a avut loc la fina-
lul săptămânii trecute, au fost aleși 
președintele, prim-vicepreședintele și 
11 vicepreședinți. Totodată, a fost vo-
tată structura noului Birou Permanent 
Județean al PSD Gorj, din care vor 
face parte toți primarii PSD, alături de 
cei enumerați anterior, cu toții având 
același statut

În cadrul Consiliului Politic Județean 

Primarii PSD Gorj, în Biroul Permanent Județean
După ce primarii au fost total ignorați de șefii de partid ai PSD, ne-
primind nicio funcție în organizație, la recentele alegeri, PSD Gorj a 
revenit, ieri, cu precizări, într-un comunicat de presă.

Gorj, care urmează a se întruni în cur-
sul acestei săptămâni, se vor alege și 
următoarele: 

-Secretarul executiv
-Trezorierul 
-Comisia Județeană de Control Fi-

nanciar Intern 
-Comisia Județeană de Etică, Inte-

gritate și Arbitraj
-Purtătorul de cuvânt”, a anunțat 

organizația.
M.C.H.
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

O incursiune, chiar şi pentru câteva ore, prin 
lumea de piatră a celor două Jiuri  şi, de ce 
nu, chiar în perimetrul ce după formare Jiul 
Mare îl parcurge de-a lungul defileului (ce în 
multe lucrări este considerat cel mai specta-
culos din ţară) încântă ochiul şi poate oferi, 
chiar în această perioadă, momente de neui-
tat.

Lumină de toamnă Lumină de toamnă 
Scocul Jiului de Vest, Surducul Defileului 

Jiului, peşterile Alunii Negrii, de Corali şi, 
nu în ultimul rând, lumea aproape ireală 

a  avenelor, cleanţurilor şi cheilor formate pe cur-
sul său ori a afluenţilor acestuia pot constitui tot 
atâtea impulsuri în a parcurge şi de ce nu a explora 
aceste locuri de o frumuseţe şi un pitoresc aparte.

Ascunse în inima pădurilor şuviţe de apă ce 
coboară din piatră-n piatră se adună şi luându-şi 

parcă rămas bun de la locurile de 
origine o pornesc la vale. 

Întreaga zonă este de o frumu-
seţe şi o sălbăticie ce impresionea-
ză ochiul. Porţiunea în care râul 
se strecoară prin lumea de linişte 
a muntelui îi poartă pe cei ce se 
încumetă să pătrundă pe Jiul de 
munte printr-o lume aproape ire-
ală de forme şi fenomene carstice 
precum şi peisaje desprinse parcă 
din basme. Jiul de Vest îşi adună 
apele din cetăţile de piatră ale Re-
tezatului şi Vîlcanului în timp ce 
Jiul de Est coboară de pe înălţimile 
Parângului şi Şureanului. Perime-
trele din vecinătatea celor două Ji-
uri pot oferii satisfacţii şi celor mai 
exigenţi speologi, montaniarzi ori 
simpli turişti. De asemenea pe par-
cursul lor pot fi observate ruinele 
mai multor întărituri ori turnuri de 
veghe care de-a lungul vremurilor 

au avut rol de puncte de protejate precum şi de 
vamă la trecerile peste munte. Unul dintre cele mai 
vechi documente unde se pomeneşte despre Valea 
Jiului este un act emis de regele Vladislav al Unga-
riei către cneazul Mihail Cânde ce datează din anul 
1499. Lipsită de terenuri prielnice pentru agricul-
tură de-a lungul evului mediu Valea Jiului nu a 
avut o populaţie numeroasă în comparaţie cu Ţara 
Haţegului de pildă. Doar odată cu descoperirea 
primelor zăcăminte de cărbune „valea” cunoaşte o 
dezvoltare economică şi demografică. 

Legenda spune că descoperirea zăcămintelor de 
cărbune ar fi fost întâmplătoare. Acum mai bine de 
două veacuri o armată austriacă apăra Vîlcanul de  
o unitate otomană ce încerca să pătrundă în Arde-
al. Noaptea fiind rece soldaţii austrieci au făcut fo-
curi în tranşee. Comandanţii lor îngrijoraţi ca le-ar 
putea fi trădate poziţiile au dat ordin ca focurile să 
fie imediat stinse. Dar în zadar au încercat soldaţii 
s-o facă. 

Se aprinseseră zăcămintele de cărbune ce se 
aflau acolo demult timp neştiute de nimeni. Atunci, 
mai spune legenda unul dintre comandanţii aus-
trieci a  avut o idee  ce la final i-a pus pe fugă pe 
turci. A adunat grămezi mari de cărbuni şi le-a dat 
foc. Turcii speriaţi că a luat foc muntele în jurul lor 
s-au speriat şi au fugit. 

 În perioada următoare oamenii locului au ui-
tat de bogăţiile ce le ascundeau munţii de lângă ei. 
Doar vânătorii de prin partea locului când plecau 
cu prada ce-o vânau încărcau în căruţe şi „piatră 
neagră” pe care o duceau fierarilor şi potcovarilor 
din zona. Întâmplarea a făcut ca doi saşi ce veni-
seră la vânătoare tocmai din Braşov să dea peste 
cărbune şi să intuiască o mare afacere. 

Ei au obţinut mai multe concesiuni şi în anul 
1850 au înfiinţat primele societăţi de exploatare a 
cărbunelui la Vulcan şi Petroşani. Odată cu con-
strucţia căii ferate Simeria-Petroşani din anul 1870 
afluenţa în „vale” se măreşte iar odată cu apariţia 
societăţii „Salgo-Torjan” din anul 1874 exploatarea 
cărbunelui este extinsă şi la Livezeni, Lonea şi Pe-
trila. După primul război mondial se înfiinţează so-
cietatea „Petroşani” odată cu aceasta fiind estimate 
şi primele rezerve de cărbune de pe acele locuri. 

La final iată câteva date despre cele două Jiuri: 
Cel de Vest  are o lungime de 51 km si un bazin 
hidrografic de 534 kmp. Izvorăşte din Retezatul 
Mic dintr-o căldare glaciară aflată la o altitudine 
de 1760 m. Jiul de Est are o lungime de 28 km iar 
bazinul său hidrografic se întinde pe 479 kmp. Se 
naşte între masivele Şureanului şi Parângului mai 
precis la Culmea Şureanului.Jiul de Vest şi cel de 
Est îşi unesc apele la Livezeni-Iscroni dând naşte-
re Jiului Mare ce la rândul său până la vărsarea 
în Dunăre adună apele mai multor afluenţi având 
un debit aproximativ de 86 mc/sec (acesta putând 
varia în funcţie de condiţiile atmosferice ori clima-
tice periodice). Trebuie făcută precizarea că în por-
ţiunea între Bumbeşti şi Livezeni Jiul formează un 
defileu în lungime de 33 km în opinia multora cel 
mai spectaculos defileu format pe râurile interioare 
din ţara noastră. 

Astăzi se constituie în Parcul Naţional Defileul 
Jiului aflat în cea mai mare parte pe teritoriul gor-
jean.  

                                     MUGUREL PETRESCU
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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.

La nivelul țării, cele mai 
multe neconformități 
au fost constatate la 

instalația electrică de ilumi-
nare-semnalizare (28,09%), 
emisiile poluante (24,32%), 
punți, jante, anvelope și 
suspensie (13,51%), par-
briz, geamuri laterale, lunetă 
(13,01%).

Neconformități la sistemul 
de frânare au fost depistate la 
5,50% dintre vehiculele con-
trolate şi în 1,71% din cazuri 
au fost constatate probleme 
la sistemul de direcţie. 

În urma măsurătorilor 
efectuate s-a constatat depă-
şirea nivelului maxim admis 

Rable în trafi c. Probleme pentru aproape jumătate Rable în trafi c. Probleme pentru aproape jumătate 
dintre mașinile verifi cate de RAR în Gorjdintre mașinile verifi cate de RAR în Gorj
Registrul Auto Român a verificat în trafic, din punct de vedere tehnic, în primele 
șase luni din acest an, 37.573 de vehicule, la nivelul întregii țări. În urma controa-
lelor, inspectorii RAR au constatat că 45,73% dintre acestea aveau deficiențe teh-
nice majore și/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme. În 
județul Gorj au fost verificate peste 700 de autoturisme, iar aproape jumătate dintre 
mașini prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte. 

de emisii poluante la 1.589 de 
autovehicule. Inspectorii RAR 
au identificat în trafic şi vehi-
cule cu defecțiuni periculoase 
la sistemele de frânare, direc-
ţie sau la punţi și fuzete. În 
cazul a 2.500 de vehicule s-a 
considerat că acestea prezin-
tă pericol iminent de accident. 
Aproximativ 2,9% dintre ve-
hiculele verificate prezentau 
probleme legate de inspecția 
tehnică periodică - ITP fals, 
expirat sau anulat.

În urma controalelor mix-
te desfăşurate de RAR şi Po-
liţia Rutieră, pe parcursul 
primelor șase luni ale anului 
2022, au fost aplicate 12.869 

de sancțiuni, au fost retrase 
10.829 de certificate de înma-
triculare, au fost imobilizate 
121 de vehicule și 181 ITP-uri 
au fost anulate.

Zeci de mașini prezintă 
pericol iminent de accident

În județul Gorj au fost veri-
ficate, în perioada menționată, 
770 de vehicule. Dintre aces-
tea, 48,96% prezentau dife-
rite   neconformități   tehni-
ce   sau  legate   de   acte   și   
25 (3,25%) prezentau pericol 
iminent de accident. 

Din totalul autovehicu-

lelor oprite, în 10% din ca-
zuri s-au constatat deficiențe 
din sfera poluării  și 1,56% 
aveau ITP fals, expirat sau 
anulat. În urma controale-
lor mixte desfășurate de RAR 
și Poliția Rutieră, în Gorj au 
fost aplicate 386 de amenzi 
contravenționale și au fost 
retrase 302 certificate de în-
matriculare.

„În   situația   în   care   una   
dintre   măsurile   luate   a   
fost   reținerea   certificatului   
de înmatriculare, acesta poa-

te fi redobândit numai după 
efectuarea unei inspecții tehni-
ce specifice la reprezentanțele 
RAR din țară”, anunță RAR.

Rezultatele controalelor 
desfășurate în trafic nu reflec-
tă starea generală a parcului 
auto din România, deoarece 
echipajele mixte RAR-Poliție 
opresc pentru verificare doar 
acele vehicule care sunt 
susceptibile de a prezenta 
defecțiuni, mai precizează 
instituția.

I.I.

Licitație de 30 de milioane de 
euro la Spitalul Județean

Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu organizează o 
licitație deschisă pentru achiziția de medicamente. Valoarea 
totală estimată a contractului depășește 146 milioane lei, fără 
TVA. Pentru tratarea pacienților, spitalul va achiziționa diver-
se tipuri medicamente. Contractul a fost împărțit în nu mai 
puțin de 433 de loturi.

Firmele interesate de contract pot depune oferte până pe 
data de 23 noiembrie. În vederea evaluării ofertelor, compo-
nenta financiară va reprezenta 85%, iar termenul de livrare, 
15%. Acordul-cadru se va încheia pe o perioadă de doi ani.

I.I.
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,,Obiectivul principal al 
acțiunii îl reprezintă redu-
cerea numărului de acci-
dente rutiere în care aceste 
categorii de participanți la 
trafic sunt implicați, precum și 
conștientizarea acestora asu-

Cadrele IPJ Gorj au împărțit bicicliștilor și Cadrele IPJ Gorj au împărțit bicicliștilor și 
căruțașilor veste refl ectorizantecăruțașilor veste refl ectorizante
Polițiști din cadrul Serviciului Rutier și Biroului de 
Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat, joia 
trecută, o acțiune pentru prevenirea și combaterea in-
disciplinei în rândul biciciliștilor, căruțașilor, conducă-
torilor de trotinete și pietonilor, având drept scop evita-
rea accidentelor rutiere în care aceștia sunt implicați.

pra riscurilor la care se expun 
prin nerespectarea prevederi-
lor legale.

Polițiștii au transmis 
bicicliștilor și căruțașilor 
din localitățile Stoina și 
Logrești, recomandări privind 

importanța deținerii vestelor 
reflectorizante atunci când 
circulă pe timpul nopții sau în 
zilele în care vizibilitatea este 
scăzută și au distribuit aces-
tor categorii de participanți 
la trafic 30 de veste reflecto-
rizante. Polițiștii recomandă 
căruțașilor și bicicliștilor să 
poarte îmbrăcăminte cu ele-
mente fluorescent-reflectori-
zante pe timpul nopții, atunci 
când este ceață sau vizibilita-
te redusă”,  arată IPJ Gorj în-
tr-un comunicat de presă.

M.C.H.

Inspectorii de muncă din 
cadrul Inspectoratului Te-
ritorial de Muncă Gorj, sub 
coordonarea și îndrumarea 
inspectorului-șef, George Oc-
tavian Romanescu, au efectu-
at în perioada 17-21 octom-
brie 2022 un număr de 42 
controale care au vizat atât 
domeniul relațiilor de muncă, 
cât și domeniul securității și 
sănătății în muncă, fiind de-
pistate 9 persoane prestând 
muncă nedeclarată. 

Au fost aplicate 20 
sancțiuni, din care 19 amenzi 
contravenționale în cuantum 
de 238.500 lei și 1 avertis-
ment.

Pentru neconformitățile 
constatate au fost trasate 74 
măsuri obligatorii în vederea 
intrării în legalitate.

Un angajator cu sediul so-
cial în Municipiul București 
a fost sancționat cu suma de 
120.000 lei pentru folosirea 
în activitate a șase persoane 
pentru care nu avea încheiate 
în prealabil contracte indivi-
duale de muncă. 

Persoanele identificate de 
către inspectorii de muncă 
lucrau la reabilitarea termi-
că a Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu.

Alți trei angajatori au fost 
sancționați de către inspec-
torii de muncă cu suma de 
50.000 lei pentru muncă ne-
declarată.

Doi dintre aceștia au 
fost sancționați cu suma de 
40.000 lei pentru primirea la 
muncă a două persoane fără 
a avea încheiate în prealabil 
contracte individuale de mun-
că, acestea fiind depistate pe 

Controale ITM Gorj, amenzi de zeci de mii de lei

raza Municipiului Târgu-Jiu 
și a comunei Tânțăreni. Cel 
de-al treilea angajator a fost 
sancționat cu suma de 10.000 
lei pentru primirea la muncă 
a unui salariat cu depășirea 
duratei timpului de muncă 
stabilită în cadrul contrac-
tului individual de muncă cu 
timp parțial. 

Angajatorul în cauză acti-
vează în domeniul panificației, 
în Municipiul Motru.

ITM a câștigat procesul 
intentat de DSP

Instituția mai comunică: 
,,Aducem în atenția opiniei 
publice faptul că indiferent de 
presiunile făcute, Inspectora-
tul Teritorial de Muncă Gorj 
a câștigat procesul intentat 
de către Direcția de Sănătate 
Publică Gorj privind anularea 
procesului-verbal de cercetare 
a evenimentului care a avut 
loc în data de 02.03.2021, 
la Spitalul de Urgență Târgu-

Cărbunești, a cărui victimă a 
fost Dobrin Adrian Virgil, an-
gajat al Direcției de Sănătate 
Publică Gorj.

Instanța a constatat faptul 
că, la data producerii eveni-
mentului, salariatul Dobrin 
Adrian Virgil se afla în timpul 
procesului de muncă ori în 
îndeplinirea îndatoririlor de 
serviciu la Spitalul de Urgență 
Târgu-Cărbunești, contrar ce-
lor susținute de către condu-
cerea Direcției de Sănătate 
Publică Gorj”.

„Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Gorj transmite tuturor 
angajatorilor toleranță zero 
față de munca nedeclarată și 
de cea subdeclarată, precum 
și față de evenimentele care 
implică securitatea și sănă-
tatea în muncă”, a declarat 
George Octavian Romanescu, 
inspector-șef al Inspectoratu-
lui Teritorial de Muncă Gorj.

M.C.H.

700 de locuri pentru admiterea la 
Școlile Militare de Subofi țeri Jandarmi
Pentru sesiunea octombrie–decembrie 2022, Şcolile Mi-
litare de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghi-
ca” Drăgăşani și „Petru Rareș” Fălticeni scot la concurs 
700 de locuri. 

,,Înscrierea candidaţilor se va realiza prin completarea cere-
rii tip de înscriere care se semnează și se transmite în format 
electronic, scanată în format PDF la adresa de e-mail: resurseu-
mane@jandarmeriagorj.ro, în perioada 24 octombrie - 04 noiem-
brie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Formularele tipizate se pot descărca de pe site-ul oficial al 
unităților de învățământ sau al unității www.jandarmeriagorj.
ro

Informaţii utile suplimentare cu privire la concursul de admi-
tere se pot obține de la personalul specializat de resurse umane 
din Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj sau la numărul 
de telefon 0253 21523 interior 24535, în intervalul orar 08.00-
16.00. Te așteptăm să faci parte din echipa noastră! Vă urăm 
mult succes tuturor!”, a transmis Jandarmeria Gorj.

M.C.H.
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Sâmbătă, 22 octombrie 2022, la Spitalul de 
Urgenţă din Târgu-Cărbuneşti s-a desfăşurat 
o amplă manifestare prilejuită de împlinirea 

celor 130 de ani de la înfiinţarea primei unităţi spita-
liceşti din judeţul Gorj. În conformitate cu programul 
stabilit de către organizatori, la ora 11,00 a sosit în 
faţa Bisericii Paraclis din curtea spitalului Înaltprea-
sfinţitul Părinte Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craio-
vei şi Mitropolitul Olteniei, care a fost întâmpinat de 
către reprezentanţii administraţiei publice locale şi ju-
deţene, de către un public numeros, alcătuit din între-
gul personal medical al spitalului, din pacienţi şi chiar 
din oameni de cultură gorjeni. Slujba de comemorare 
şi parastasul de pomenire au fost oficiate de către În-
altul Ierarh al Olteniei, împreună cu un sobor ales de 
preoţi de parohie din care au făcut parte: lector univ. 
dr. Ion Sorin Bora, de la Biserica «Antim Ivireanu», 
Târgu-Cărbuneşti, directorul Departamentului Teolo-
gie al Facultăţii de Teologie-Ortodoxă din Craiova, Pr. 
Vulpe Adrian (Târgu-Cărbuneşti), Pr.Dulămiţă Dan 
(Parohia Târgu-Cărbuneşti), Pr. Grigore Marius (Vier-
şani) Pr. Diaconiţa Gabriel (Cărbuneşti-sat), Pr. Pavel 
Mădălin (Scoarţa), Pr. Chiriac Cristian de la Biserica-
Paraclis din incinta spitalului, Pr. Ion Cucu, pensio-
nar, Pr. Dovleac Iliuţă Ilarie, de la Biserica din faţa 
Spitalului judeţean din Târgu-Jiu, Pr. Persu Robert, 
Parohia Tomeni (Novaci) şi alţii. Iar, ca să aprofundăm 
aşa cum se cuvine importanţa sărbătorii de sâmbătă, 
22 octombrie 2022, poate că ar fi bine ca din perspec-
tiva timpului care a trecut, să spunem că anul 1892 
marchează darea în folosinţă a Spitalului «Petreştii de 
Sus», acesta fiind numele mai vechi al fostei comune 
Târgu-Cărbuneşti, aflată la confluenţa celor două râ-
uri: Gilortul şi Blahniţa, râul Gilort străbătând valea 
care îi poartă numele, până la vărsarea în Jiu aproape 
de Filiaşi! După darea în folosinţă a căii ferate Bu-
cureşti - Târgu-Jiu, în anul 1888, localitatea Târgu-
Cărbuneşti a cunoscut o dezvoltare prin activităţi 
comerciale şi în acest fel a devenit «centru de plasă» 
începând din anul 1911, cu precizarea că înfiinţarea 
în anul 1892 a spitalului din deal a devenit o realitate, 
ca urmare a iniţiativei senatorului liberal Toma Că-
mărăşescu, prin construirea unui «locaş de sănătate» 
pe aceste meleaguri încărcate de istorie! Spitalul a fost 
construit în acele vremuri cu denumirea de «Carol I», 
aflându-se între primele patru spitale de acest tip din 
Regatul României, aşa că tradiţia de a «boteza» unele 
instituţii cu numele şefilor de stat este mai veche pe 
plaiul mioritic, ea nefiind specifică doar unui anumit 
regim politic! De la pavilionul central construit iniţi-
al, cu două saloane «bine luminate şi aerisite», iar, la 
extremităţi cu două saloane mici care aveau rolul de 
«izolator» pentru bolnavii contagioşi, mai existau şi o 
serie de încăperi pentru farmacie, cabinet de consul-
taţii şi biroul medicului, spitalul dsipunând de 30 de 
paturi, repartizate în mod egal, 15 pentru femei şi 15 
pentru bărbaţi. În incinta spitalului înfiinţat în anul 
1892 exista şi locuinţa primului medic dr. Ninovea-
nu, inclusiv o serie de servicii gospodăreşti, cum ar fi: 
bucătăria, magaziile de alimente, spălătoria, inclusiv 
grajdurile spitalului care adăposteau caii, şareta, că-
ruţa şi sania, deci, o serie de anexe care din păcate 
au ars în urma unui incendiu din 1908, iar, pe locul 
respectiv s-a ridicat în anul 1910 o nouă clădire con-
struită de către doamna Balş, sora lui Vintilă şi Ion 
Brătianu, care a fost folosită ca azil de bătrâni. În anul 

Manifestarea prilejuită de împlinirea celor 130 de ani 
de la înfiinţarea Spitalului de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, Gorj (I)

,,Datorită profesionalismului colegilor mei şi al tuturor cadrelor medicale, lucrurile au ajuns la bun 
sfârşit, atât pentru pacienţi, cât şi pentru personalul nostru”!

1927 a devenit o secţie de tuberculoză, secţie care în-
tre anii 1932-1936 a fost închisă pe termen limitat 
din lipsă de fonduri, pentru a fi redeschisă ulterior cu 
sprijinul deputatului Mihai Gele, sub conducerea doc-
torului Victor Bellu. În decursul secolului al XX-lea, în 
cadrul Spitalului de la Târgu-Cărbuneşti au desfăşu-
rat activitatea o pleiadă de străluciţi medici dintre care 
pot fi amintiţi doctorii: Ion Eremia, Ion Dumitrescu, 
Constantin Comăneanu, Ernest Foulquier, un francez 
ajuns pe meleaguri cărbuneştene, Victor Bellu, Nico-
lae Perciun, Romeo Popescu, Romulus Săndulescu şi 
alţii. În baza unei noi împărţiri administrative, în anul 
1954 este înfiinţat «Spitalul Raional Gilort», sub con-
ducerea doctorului Viorel Ranga, cu patru secţii de 
bază: medicină internă, chirurgie, obstetrică-gineco-
logie şi pediatrie. Începând din anul 1960, când loca-
litatea Târgu-Cărbuneşti a devenit oraş, industrializa-
rea zonei şi creşterea numerică a populaţiei localităţii 
au determinat o serie de amenajări şi modernizări prin 
aducţia de apă curentă, încălzirea cu gaze, iar, nu-
mărul paturilor de spitalizare a crescut la 180, plus 
adăugarea a două secţii exterioare la Târgu-Logreşti 
şi Căpreni. Aşadar, din anul 1960, Spitalul Orăşenesc 
de la Târgu-Cărbuneşti a fost condus de către mul-
ţi doctori valoroşi, dintre care pot fi amintiţi: Ovidiu 
Xenakis, Ştefan Marinescu, Grigore Scăueru, Cornel 
Munteanu, Nicolae Burghiu, Dan Duminecă, Aristi-
că Moroşanu, Aurelian Dobran, Constantin Scrieciu, 
pentru a încheia cu actualul manager dr. Constantin 
Târziu, cel care a gestionat o serie de obiective legate 
de îmbunătăţiri, modernizări şi extinderi de spaţii şi 
dotări necesare, astfel încât Spitalul Orăşenesc de la 
Târgu-Cărbuneşti a devenit o instituţie de profil mo-
dernă în Gorj, adecvată exigenţelor secolului al XXI-
lea, fiind clasificată ca un spital de nivel III de către 
Ministerul Sănătăţii.  

,,Am purtat discuţii cu Înaltpreasfi nţitul, ce trebuie 
să fac şi cum pot veni în sprijinul pacienţilor cât 
mai bine”! 

Aşadar, ca să ajungem la ziua aniversării celor 130 
de ani de la înfiinţarea spitalului, să amintim faptul că 
în calitate de gazdă primitoare şi de amfitrion al ma-
nifestării, domnul dr. Constantin Târziu, managerul 
general al spitalului, a adresat calde muţumiri par-
ticipanţilor la sărbătoare, subliniind, chiar de la bun 
început, preocuparea domniei sale pentru încadrarea 
corespunzătoare a instituţiei pe care o conduce cu me-
dici specialişti, cu medici primari şi medici rezidenţi, 
cu alt personal cu studii superioare, cu asistente bine 
pregătite pentru a oferi un tratament adecvat în vede-
rea ocrotirii sănătăţii oamenilor. Redăm în întregime 
cuvântul managerului general, dr. Constantin Târziu, 
pentru claritatea precizărilor făcute şi pentru elocinţa 
celor afirmate, deoarece a început prin a spune că: 
,,Toate eforturile noastre vor duce la creşterea actului 
medical! Nu întâmplător, relaţia mea cu Înaltpreasfin-
ţia sa, care este de câţiva ani de zile, foarte bună, atât 
personal, cât şi pentru acest spital, pentru că în urmă 
cu o lună şi jumătate, două, m-a întrebat, aşa, întâm-
plător, mai precis, la hramul Mănăstirii «Sf. Ioan Bo-
tezătorul», ce-ai mai făcut pe la spital, după care i-am 
spus că am făcut sterilizare nouă, o sală de operaţie, 
mi-am cumpărat multe în ea cu ajutorul unor oameni, 

toată modernizarea sălii de operaţie este făcută de că-
tre constructorul ambulatoriului, dar, mai avem ne-
voie de un lucru şi nu putem să-l realizăm, un aparat 
de anestezie care este foarte important pentru medicii 
noştri chirurgi! M-a întrebat, cam cât m-ar costa, i-am 
răspuns că am pregătit o ofertă din partea unor fur-
nizori, iar, în acest moment, avem chiar plătit acest 
aparat de anestezie de către Arhieria sa, pentru că în-
tr-o săptămână, două, nu ştim exact, sala de operaţie 
va beneficia de un aparat de anestezie foarte modern, 
atât de necesar medicilor chirurgi! Deci, toate acestea 
se fac dacă există bunăvoinţă, dacă există colaborare! 
Toate se fac, am spus eu în final, în slujba cetăţenilor, 
iar, dacă la începutul anilor două mii şi ceva spitalul 
acesta avea patru secţii mari şi două compartimente, 
astăzi are 12 secţii şi 11 compartimente! Nu întâm-
plător, din 14 medici câţi eram în 2004, astăzi suntem 
o sută, iar, numărul va creşte în funcţie de necesităţi 
şi în funcţie de asigurarea unui act medical de cea 
mai bună calitate! Nu uităm că în ultimii doi ani şi 
jumătate, am trecut printr-o perioadă mai grea, mai 
neobişnuită pentru cadrele medicale din acest spital, 
fiind numit spital «suport Covid», chiar dacă la început 
ne-am speriat, pentru că nu eram pregătiţi, constitu-
ind un început pentru noi în această activitate. Dar, 
datorită profesionalismului colegilor mei şi al tuturor 
cadrelor medicale, lucrurile au ajuns la bun sfârşit, 
atât pentru pacienţi, cât şi pentru personalul nostru! 
Am purtat discuţii cu Înaltpreasfinţitul, ce trebuie 
să fac şi cum pot veni în sprijinul pacienţilor cât mai 
bine! Pentru că noi, nu am primit pacienţi numai din 
judeţul Gorj, am primit pacienţi din Dolj, din Olt, din 
Mehedinţi, din Vâlcea, din toată Oltenia, chiar din Te-
leorman, Turnu-Măgurele, chiar din Hunedoara! Poa-
te că în acest timp, ne-am mai pierdut din entuziasm, 
datorită deceselor care au avut loc, dar, au fost lucruri 
care n-au stat în putinţa colegilor mei, chiar dacă ei 
şi-au dat toată silinţa, pentru că eu am spus în mo-
mentul respectiv, că toate depind şi de Dumnezeu! 
Mulţumesc Înaltpreasfinţiei sale, vă mulţumesc tutu-
ror”! În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Acad. dr. 
Irineu a fost invitat să ia cuvântul şi a început prin 
a spune următoarele: ,,Preacucernici părinţi, domnu-
le director, onoraţi invitaţi, domnule primar, onoraţi 
medici, doctori şi personal medical! După 130 de ani, 
îţi dai seama despre Spitalul de la Târgu-Cărbuneşti, 
cum a trecut prin viaţa cotidiană, până acum, şi cum 
a reuşit să rămână, pentru că multe spitale au avut 
o viaţă scurtă şi n-au mai continuat! Ei, bine, aici, 
la Târgu-Cărbuneşti, în acest orăşel avem un spital 
care şi-a adeverit competenţa, nu numai în regiunea 
aceasta, dar, şi în multe alte judeţe din ţară! E adevă-
rat că directorii care s-au ostenit aici şi care au contri-
buit la perpetuarea acestui spital, au fost, nu numai 
profesionişti în specialităţile lor, ci, şi oameni care au 
depus sufletul! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Răzvan Retezeanu, șeful Direcției Urbanism a 
Primăriei Târgu Jiu, a fost reținut de poliție, do-
sarul fiind sub supravegherea unui procuror al 
PT Gorj, în urmă cu o săptămână, pentru abuz în 
serviciu. Asta, după ce a fost chemat la IPJ Gorj, 
la finalizarea orelor de program, și anchetat de 
cunoscutul și controversatul polițist de la SICE, 
Nedelea Nelu Adrian. Spunem controversat, de-
oarece Gorjeanul a relatat în mai multe rânduri 
că respectivul ofițer al IPJ Gorj a fost implicat 
în anchetarea mai multor dosare penale care au 
fost clasate, în final, de procurori, demonstrând 
un exces de zel interesat al anchetatorului dar 
și multe elemente ce au dovedit neprofesiona-
lismul respectivului și chiar reaua-credință în 
găsirea dovezilor incriminatorii la adresa celor 
vizați. Cazul   "Retezeanu", privit dintr-un alt 
unghi, pare că se încadrează în genul de anchete 
în care Nedelea se implică "personal", mai ales 
că deține o proprietate cu cântec în Târgu Jiu 
care s-ar fi lovit, culmea, tocmai de ,,clientul" pe 
care l-a plimbat marțea trecută, cu cătușe, pe la 
Parchetul Județean Gorj. Dacă este așa sau nu, 
vă lăsăm pe dumneavoastră să trageți concluzi-
ile. Nu înainte de a menționa că dosarul în care 
este urmărit penal Retezeanu nu s-a finalizat, în 
aceste zile fiind audiate și alte persoane publice 
cu greutate de la nivelul municipiului.

Cât a cântărit în arestarea șefului de lCât a cântărit în arestarea șefului de l
Retezeanu, vila nerecepționată a polițiRetezeanu, vila nerecepționată a poliț

Cazul ,,Retezeanu" pare, la prima vedere, 
unul clasic de abuz în serviciu în care un 
funcționar, cu funcție în această speță, 

trage ilegal spuza pe turta unei persoane de care 
îl leagă diverse interese personale ori interesele 
unui grup. În cuprinsul acestui material de presă 

Răzvan Retezeanu, șeful de la Urbanism, sub control judiciar!

nu avem intenția să întoarcem pe dos această anchetă 
care se afla în derulare, ci doar să ne răspundem la niște 
întrebări firești legate de implicarea personală sau doar 

Mașina albă a ofițerului Retezeanu are rezervare 
in fata Primăriei Târgu-Jiu

profesională a polițistului de caz, care, deloc surprinză-
tor, se lovește, cu o construcție pe care nu o declară, de 
șeful de la Urbanism.

Vila, gata din 2019, nu apare în nicio declarație de 
avere a polițistului Nedelea!

Dar să o luăm cu începutul.. Soții  Adrian și Oana 
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e la Urbanism, Răzvan la Urbanism, Răzvan 
lițistului Nedelea!țistului Nedelea!

Nedelea achiziționează în anul 2017 un teren in Târgu 
Jiu, pe strada Costache Negruzzi. Este vorba despre 690 
de mp, proprietate care este declarată de către polițist, 
oficial, în 2018 în declarația sa de avere. În același an 
2018, Oana Nedelea, soția polițistului, solicită și primește 
autorizație de construcție, de la Primăria Târgu Jiu, pen-
tru casa cu parter și mansardă, plus garaj și împrejmuire 
parțială. Autorizația este dată pe 12 luni. Locuința este fi-
nalizată, în timpul respectiv, iar, în 2019, soția ofițerului 
obține deja autorizație și pentru branșamentul electric. 
Practic, construcția este gata de atunci, dar nici în 2020 
nu apare în declarația de avere a proprietarului.   

Interesant este că nici în ultima declarație de avere a 
lui Nedelea, din 2022, locuința nu este declarată, asta 
pentru că, se pare, proprietarii nu pot demonstra că au 
avut banii necesari pentru realizarea acestei investiții. 

De unde banii pentru vilă?!

Mai exact, se trage concluzia că recepția finală a lucră-
rii nu s-a făcut din două motive rezonabile: fie polițistul 
nu poate să justifice banii pentru că a băgat în teren, 
casă și gard, peste 300.000 euro, și al doilea motiv este 
că nu a respectat proiectul. Prima ipoteză este plauzibilă 
daca dăm un ochi în declarațiile de avere ale ofițerului 
Nedelea care vrea să ne arate că a împrumutat 100.000 

de lei pentru locuință, credit care expira în 2024, anterior 
împrumutând și soția,  de la bancă, 44.000 de lei. Împru-
muturile sunt mici în raport cu casa, asta la doar un ochi 
tras, de peste gard, locuinței de pe strada Negruzzi.

Nedelea se sustrage de la plata impozitului!

Revenim: vila din Târgu Jiu a familiei Nedelea este gata 
în 2019, fiind, de câțiva ani, locuită. Cu toate acestea, nu 
apare în declarația de avere a polițistului care, astfel, se 
sustrage de la plata impozitului anual pe această clădire.  

Aici intră în scenă Retezeanu, șeful de la Urbanism, 
căruia i se aduce la semnat o recepție neconformă, 
spun surse din instituție. Retezeanu ar fi refuzat 
documentele, fapt care i-ar fi adus cadou o pereche 
de cătușe de la proprietarul care, coincidență, avea 

la sertar un dosar penal pentru angajatul Primări-
ei Târgu Jiu. Dumneavoastră sunteți însă cei care 
puteți cântări dacă o semnătură poate să aducă o 
pereche de cătușe, dacă solicitantul este polițist. 

Mașina lui Nedelea, parcată numai 
în fața Primăriei Târgu Jiu

Legat de proprietatea valoroasă este interesant 
pentru ANI, de exemplu, cu ce bani a ridicat familia 

Nedelea proprietatea chiar dacă soacra polițistului, 
aflată la munca în Italia, îi virează ginerelui niste 
sume de bani. Acestea nu acoperă nici măcar cele 
două autoturisme ale familiei Nedelea, darămite 
vila din Negruzzi.

Subliniem că atât soacra cât și tatăl polițistului 
oferă celor doi soți ,,sprijin financiar părintesc", în 
valoare de 13.650 de euro, respectiv 10.000 de euro, 
potrivit declarației de avere din vara lui 2022.

Nedelea mai declară niste cadouri primite din 
Italia și salariul soției, de director vânzări la o ban-
că din Târgu Jiu. Cele două salarii, cadourile și 
sprijinul părintesc nu explică însă valoarea clădirii 
cu mansardă a familiei Nedelea, spun cunoscătorii 
în ale construcțiilor.

ANAMARIA STOICA

Nedelea Nelu AdrianNedelea Nelu Adrian
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Două edituri bucureştene, cu denumiri bizare, 
probabil neoavangardiste, Alfa din Grupul 
Editorial ALL, şi Bookzone, au avut inspiraţia 

şi meritul de a-l descoperi şi lansa ca scriitor pe reputa-
tul actor contemporan Horaţiu Mălăele. După debutul 
editorial din anul 2012, la Editura Alfa,  cu cartea inti-
tulată, într-un mod derutant, Rătăciri, în care retrăieşte 
şi adună amintiri, confesiuni, citate celebre şi cugetări 
personale, a continuat cu naraţiunea Tehomir, din anul 
2020, editată tot la Alfa din Grupul Editorial ALL. Ace-
laşi autor, Horaţiu Mălăele, perseverează chiar în acest 
an, 2022, ca septuagenar, cu o altă plachetă prozastică, 
O poveste cam ciudată şi alte două povestiri, editată 
la … Bookzone. Printre surprizele literar-artistice pe 
care ni le-au oferit primii trei ani din al treilea deceniu 
postdecembrist, 2020-2022, am trăit bucuria de a le 
include şi pe cele două apariţii prozastice, cu semnă-
tura lui Horaţiu Mălăele, prima sub titlul monografic şi 
toponimic Tehomir, iar a doua cu un titlu mai amplu, 
O poveste cam ciudată şi alte două povestiri, ambele 
acoperind, aproximativ, o sută douăzeci de pagini, de 
patru ori mai numeroase decât cele treizeci de Pagini 
bizare, ale prozatorului avangardist Urmuz, cu numele 
adevărat Demetru Dem. Demetrescu-Buzău. Naraţiu-
nea cu titlul Tehomir are aproape şaizeci de pagini şi 
poate fi citită şi comentată ca un microroman incitant 
şi insolit, mai amplu decât romanul corintic Pâlnia şi 
Stamate, de doar şase pagini, dar în patru părţi, semnat 
de Urmuz. Aşa-zisul microroman Tehomir trebuie să fie 
situat în tradiţia prozei noastre de inspiraţie rurală, cu 
mai multe antecedente literare, Amintiri din copilărie, 
de Ion Creangă, Pagini bizare, de Urmuz, editate pos-
tum în anul 1930 de Saşa Pană, povestiri  şi romanul 
Moromeţii, de Marin Preda, fiind doar trei dintre cele 
predecesoare. Impresia de stranietate şi de exotism cre-
ată de titlul Tehomir este atenuată doar de posibila şi 
frapanta afinitate sonoră cu denumirea actualei comu-
ne gorjene Negomir. La pagina zece din această remar-
cabilă proză memorialist-autobiografică, distinctă în 
peisaj literar postbelic şi postdecembrist, autorul scoate 
cititorul din enigmaticul microunivers tehomirean, cu 
mijloace şi argumente lingvistice şi istorice meta-per-
tinente, invocând opinia unui unchi bucureştean, real 
ori fictiv, după care toponimul Tehomir  ar proveni din 
limba slavonă, semnificând linişte şi pace, amintindu-
ne, totodată, de marele voievod  Tihomir Tih,  stăpân al 
pământurilor dintre Jiu şi Olt, tatăl lui Basarab, faimo-
sul învingător al bătăliei de la Posada, din anul 1330.

Ca prozator, Horaţiu Mălăele nu s-a gândit, desigur, 
şi n-a intenţionat să elucideze misterul acestui topo-
nim, cufundat în legendă istorică şi atestat cu omnisci-
enţa şi ubicuitatea romancierului doric, evocând spre 
senectute, spaţiul şi timpul satului familial,  revizitat, 
ca şcolar gimnazial, obligat la trei  luni de carantină, 
după moartea colegului de bancă, premiantul clasei, 
unu’ Dumirtru Arbore, răpus de tuberculoză. Deplasa-
rea  de la Târgu Jiu  la Tehomir se face cu  paterna 
motocicletă rusească / sovietică, Ij49, pe la sfârşitul lui 
februarie al anului 1957,  punctul terminus al acestei 
odisei insolite fiind tocmai acest miraculos sat Tehomir, 
situat la jumătatea drumului dintre Târgu Jiu şi Turnu 
Severin, îngropat în nişte dealuri, la unsprezece kilo-
metri de Motru, unde se afla casa bunicilor, mamama 
şi moşu’. Spaţiul şi timpul naraţiunii mălăelene sunt 
bine delimitate, satul renaşterii prozatorului, situat 
spre zona vestică a judeţului Gorj, în apropierea altor 
localităţi rurale cu denumiri ciudate; Popecioi, Ştiucani, 
Corobăi, Cârciu, Runcurel, ori altele, mai palpabile, Bă-
zăvani, Broşteni, Glogova, Miculeşti şi Slivileşti.  Intere-
sant de observat şi de semnalat este faptul că de unele 
dintre aceste aşezări umane, săteşti sau comunale, de-
luroase, precum cele din volumul de povestiri Dealul 
cu ulmi  al scriitorului Lazăr Popescu, se leagă numele 
unor importanţi scriitori contemporani: Nicolae Dragoş, 
originar din Cleşneşti-Glogova, Mircea Bârsilă din Câr-
ciu-Văgiuleşti, Lazăr Popescu din Corobăi-Dragoteşti, 
iar Horaţiu Mălăele din… Tehomir. Alături de primii trei 
scriitori gorjeni, consacraţi şi recunoscuţi la nivel naţio-
nal, strălucitul actor, talentatul  prozator şi caricaturist 
Horaţiu  Mălăele  surprinde, realmente, cititorii avizaţi 
ori de rând, prin cartea  de  proză intitulată Tehomir,  
dedicată mamei, izbutind, după Urmuz, acea insolită 
fuziune de particularităţi structural-stilistice, dorice  şi 
corintice, autorul jucând,  simultan, pe imaginara sce-
nă tehomireană, triplul rol, de povestitor, personaj şi 
comentator. Nu este deloc de domeniul superfluidită-
ţii microprefaţa de doar o pagină, lapidară şi sugestivă, 
pentru cititorii tentaţi de rezonabile interpretări şi eva-
luări critice despre această proză, destul de stranie în 
ansamblul genului literar vast şi complex, cultivat de-a 
lungul timpului în literatura română. Cu destule semne 
de scepticism  şi de agnosticism, de multe ori incom-
patibile cu viziunea şi stilul horaţiumălăelean, în mi-

Horaţiu Mălăele, scriitor
croprefaţă sunt prezente cugetări programatice sumbre, 
nihilist-cioraniene, tranşante: omul nu a fost în stare 
să dea un răspuns clar în ceea ce priveşte scopul lui pe 
pământ (…), viaţa omului, cu tot hăţişul ei conceptual,  
este măsurată doar de câteva acte administrative şi de 
câteva amintiri subiective. Atât.  Enunţul final al auto-
prefeţei este stimulativ şi optimist, scriitorul asigurân-
du-i pe cititori de veridicitatea şi verosimilitatea prozei 
sale, prin avertismentul şi îndemnul: Nu vă îndoiţi, tot 
ceea ce veţi citi s-a întâmplat aievea ! În viziunea proza-
torului Horaţiu Mălăele, satul Tehomir apare cu  dimen-
siunile lui spaţiale şi temporale ancestrale, dar şi ca o 
realitate rurală afectată, maculată şi delabrată de vicisi-
tudinile comunismului: colectivizarea până la dispariţie 
a umanităţii ţărăneşti, prin spoliere economică, politică, 
morală şi spirituală, maltratată cu arsenalul securităţii.  
Antroponimele date personajelor, mai mult episodice, 
aşa cum apar în filmul şi pe scena memoriei lui Ho-
raţiu Mălăele, sunt destul de pitoreşti, dar congruente 
dialogului şi stilului narativ alert, uneori licenţios, dar 
fără vulgarităţi, trivialităţi şi obscenităţi impardonabile, 
precum cele din proza unor autori şi autoare de la înce-
putul secolului XXI. Sile-Sulă-Lungă, Nicu Flocea, poş-
taşul Bănică Chioru, ginerele lui Roibu de la Băzăvani, 
Luca Croici, Dumitru Cimpoca, Vicu Done, generalul 
Carlaonţ, vărul matern Ionel Costângioară, învăţătorul 
Fotescu şi altele sunt câteva antroponime semnificati-
ve şi sugestive ale universului tehomirean. De neuitat 
este personajul feminin Ana, o făptură de vis erotic, în 
contextul acestui microroman. De fapt, Tehomir poa-
te fi citit, în pofida dimensiunilor restrânse, ca roman 
complet, chiar total, social, politic, moral, etnografic şi 
erotic, monografic, nu lipsit nici de unele fragmente ad-
mirabile de poezie prozastică sau de emoţionante poeme 
în proză.

Proza Tehomir ne oferă mai multe posibilităţi sau 
surse de asocieri şi disocieri cu Amintiri din copilărie. 
Partea a patra, din aceste amintiri ale humuleşteanului 
Ion Creangă, cuprinde şi anticipează motivul odiseic, 
comparabil, al deplasării protagoniştilor: călătoria  lui 
Nică, cu căruţa lui moş Luca, nu Nichifor Coţcariul, de 
la Humuleşti la Iaşi, din satul natal spre mediul urban, 
şi a prozatorului Horaţiu Mălăele, devenit personaj lite-
rar, la doisprezece ani, de la oraş la sat, cu motocicleta 
rusească Ij 49. Spre a salva şi scuza inadvertenţa auto-
biografică temporală, trebuie să luăm ca verosimil anul 
1964, nu 1957, când autorul avea doar cinci  ani şi nu 
putea să fie elev în clasa VI-a. De remarcat este faptul 
că ambele călătorii se petrec pe la jumătatea celor două 
secole revolute, după anul 1850, avându-l protagonist 
pe nostalgicul Nică, şi după anul 1960, rolul de călă-
tor fericit jucându-l actorul,  prozatorul şi personajul 
Horaţiu Mălăele. Adolescentul din Amintiri din copilă-
rie  se simte dezrădăcinat, dezolat, ca un exilat privativ, 
spre mediul urban ieşean, exclus din spectacolul lumii 
humuleştene, iar copilul din  Tehomir, jubilând în mo-
tocicleta tatălui, spre acelaşi spectacol euforic al lumii 
rurale din satul familial. 

Credem că proza Tehomir, de Horaţiu Mălăele, meri-
ta un alt incipit, unul potrivit prozei corintice. Îndemnul 
nebunului satului adresat oamenilor, pentru a veni la 
spectacolul dat, numai pentru ei şi în onoarea lor, de 
Circul Zaza, ar fi devenit astfel începutul surprinzător 
sau expoziţia acestui microroman: - Lumeeeee, lumeee-
ee, numai în seara asta, numai pentru dumneavoastră, 
aici, la Tehomir, în satul satelor, satul marilor minuni 
şi al suferinţelor fără număr, Circul Zaza vă prezintă 
dresură, jonglerie şi trapez, cu Aglaope Liguriana, sire-
na corsicană, Ko, omul invizibil, singurul muritor care 
mai deţine formula magică, Orlando, câinele vorbitor, 
şi Lola, femeia fără margini, veniţi la circ, comicării, 
spaimă şi hipnoză, lume, lumeee, numai în astă seară, 
numai pentru dumneavoastră, aici, la Tehomir, în satul 
satelor… Prozatorul Horaţiu Mălăele a intuit acest pla-
uzibil loc al expoziţiei prozei corintice, deoarece, pe co-
perta interioară a plachetei sale, se află reprodus apelul 
şi îndemnul nebunului din satul marilor minuni, satul 
satelor, Tehomir, ca motto, intrigă şi punct culminant 
spre final, la pagina patruzeci şi doi. De observat ar fi şi 
faptul că apelul şi îndemnul nebunului, adresat mulţimii 
satului, poate fi atribuit şi interpretat chiar de autorul 
cărţii. Horaţiu Mălăele  şi-a întregit, creaţia sa cu proză 
scurtă tipărind a treia plachetă cu titlul O poveste cam 
ciudată şi alte două povestiri, prima acoperind aproape 
patruzeci de pagini, iar celelalte două, Paşcani  şi Case-
ta, împreună, douăsprezece pagini. Proza de până acum 
relevă multiple dovezi ale unui virtual dramaturg, care 
ne introduce în spectacolul lumii corintice, reale şi ima-
ginare, prin ritm narativ alert, prin dialoguri spontane, 
replici imprevizibile, conflicte şi personaje bizare. Ase-
menea elemente prozastice, remarcabile, pot să fie valo-
rificate spontan, inventiv şi original, de Horaţiu Mălăele 
prin piese de teatru scurt sau de oarecare amploare, de 

tradiţie cu totul novatoare, beckettiană şi soresciană, 
teatrul absurdului existenţei umane. Pentru a deveni o 
personalitate dramatică completă sau totală, scriitorul 
Horaţiu Mălăele trebuie să adauge latura sau dimensi-
unea, deocamdată absentă, aceea de dramaturg, fami-
liarizat în activitatea sa de actor, regizor şi scenarist, 
cu multe capodopere ale teatrului naţional şi universal. 
Sugerăm prozatorului câte un text din cele trei proze, 
dialogate şi însoţite de comentarii narrative, demne de 
a fi prezente în posibilele sale piese de teatru. Din Te-
homir: 

  Ionică, tatăl Anei, dormea dărâmat pe prispă, lângă 
un război dev ţesut, Maică-sa spăla în curte o putinică.

- Ce-i mă?
- Săru’-mâna! Venii s-o iau pe Ana la circ.
- Stăi colea pe bancă, că-i zâc!
După o jumătate de oră, Ana ieşi din casă într-o ro-

chie albastră cu bretele subţiri, din dantelă albă, urma-
tă de maică-sa, care-i închidea nasturii la spate. 

Din O poveste cam ciudată:
Doctorul îşi potrivi nişte ochelari cu rama neagră şi 

groasă şi privi încruntat radiografiile, ridicându-le în lu-
mina ferestrei.

- Eşti hipertensiv?
- Nu.
- Ai ameţeli?
- Nu.
- Ai fost muşcat de vreo căpuşă?
- Nu.
- Lovit la cap?
- Nu.
- Cervicalele sunt în ordine…N-ai nimic. E o tul-

burare neurologică. Iei nişte antiinflamatoare şi-ţi tre-
ce. Sper!  Şi la urma urmei, asta-i viaţa! Bucură-te că 
Dumnezeu ne-a lăsat cu două mâini, doi plămâni, doi 
rinichi, două picioare şi doi ochi! Păcat că nu ne-a lăsat 
şi două….

Bătrânul continuă pe acelaş ton.
- A fost aruncată într-o groapă comună, cred, sau… 

nu ştiu, aşa presupun, aşa mi-au spus…
- Da’ de ce? Întrebă cu un gest matur şi puţin teatral 

puştiul.
Bătrânul risipi un zâmbet, privi naivitatzea copilului 

şi răspunse 
- Nu ştiu.
 Bătrânul se întoarse spre copil şi cu ochii îănecaţi, 

declamă mândru:
  - E mama mea.
Citind cele trei plachete prozastice, ne-am convins 

că Horaţiu Mălăele are o conştiinţă literar-artistică, ne-
oavangardistă, formată şi cultivată la şcoala înaltă a 
acestor capodopere deamaturgice pe scene ale teatru-
lui. Povestirea de debut editorial Tehomir are o auto-
prefaţă de doar o pagină, de confesiuni ideatice lapi-
dare. Pe coperta patru prozatorul adresează cititorului 
un text confesiv şi substanţial: dacă vei umbla desculţ 
prin aburul acestei povestiri, vei auzi o chemare tainică 
şi dureroasă, ca un îndemn la împăcare. Pe aceeaşi co-
pertă a cărţii a doua, O poveste cam ciudată şi alte două 
povestiri, citim un alt text de o afinitate spirituală sur-
prinzătoare, semnată de strălucitul eseist Andrei Pleşu, 
care mărturiseşte cu încântare: nu te poţi plictisi nici-
odată de isprăvile lui Horaţiu, pentru că în aura lor te 
pierzi şi te regăseşti, te bucuri şi oftezi, te amuzi şi cazi 
pe gânduri. O experienţă îmbogăţitoare!. Microprefaţa 
lui Doru Buşcu este, de asemenea, interesantă, prin 
conciziune şi verosimilitudine: când a publicat scurta 
povestire Tehomir, Horaţiu Mălăele a arătat că talentul 
încape şi în pagini puţine (…) Scriitorul Mălăele trebuie 
recuperat, smuls din sala cu aplauze şi îmbrâncit, de pe 
scenă, în braţele literaturii, probabil şi în braţele litera-
turii dramaturgice. Autorul acestei microprefeţe are şi 
meritul de a fi observat similitudini ale prozei mălăelene 
cu unele caracteristici corintice din opera lui Franz Ka-
fka: stranii şi armonioase, tulburătoare şi exacte, fru-
moase, simple şi profunde.

Cu viziunea şi stilul din O poveste cam ciudată, 
Paşcani şi Caseta, definitivate compoziţional, Horaţiu 
Mălăele reliefează prozastic aceleaşi caracteristici co-
rintice, se pare, mai intensificate şi mai substanţiale, 
decât în Tehomir,  unde corinticul  fuzionează cu do-
ricul  memorialist-autobiografic, iar spaţiul literar este 
predominant rural, diferit de cel citadin şi medical, pre-
zent în a doua lui carte. Prozele corintice evidenţiate  
anterior înfăţişează o vârstă a ironiei, lumea lor fiind 
neomogenă, incoerentă, cu o mentalitate derutată sau 
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abuzivă, în care se manifestă delabrarea obiectelor, de-
crepitudinea făpturilor, decompoziţia generală, meta-
fizicul  fiind ironic şi reflexiv, aşa cum sintetizează şi 
precizează, Nicolae Manolescu, la capitolul al treilea, 
Corinticul, din trilogia eseistică Arca lui Noe, din anul 
1983. Nu ştim cât de convingătoare, prin argumente-
le de mai sus, poate fi ipoteza şi tentativa noastră de 
a-l aşeza pe scriitorul Horaţiu Mălăele, ca prozator şi 
virtual dramaturg, în descendenţa unor reprezentanţi 
iluştri ai creaţiei literare corintice, începând cu Dimitrie 
Cantemir, autorul primului nostru roman cult, Istoria 
ieroglifică sau Lupta dintre Inorog şi Corb, 1705, conti-
nuând, peste aproape două secole, cu I.L. Caragiale, din 
povestirile Cănuţă om sucit, Kir Ianulea, Calul dracului 
şi La hanul lui Mânjoală, apoi cu Urmuz, Pagini bizarre, 
1930, cu Tudor Arghezi, cel din primele lui două roma-
ne, Ochii Maicii Domnului şi Cimitirul Buna-Vestire, cu 
Mihail Sadoveanu cel din romanul Creanga de aur, cu 
Ştefan Bănulescu, cel din Cartea Milionarului, ori cu 
D.R. Popescu, cel din Vânătoarea regală  etc.

Aprecierea pro sau contra a operei lui Horaţiu Mă-
lăele trebuie să se bazeze, în ambele situaţii critice, pe 
o cunoaştere veridică şi verosimilă a personalităţii sale 
artistice, proteice, care, la vârsta septuagenară, de după 
deceniul 2012-2022, se apropie de apogeul creativităţii 
sale literare. Noi înşine suntem implicaţi în acest pro-
ces de cunoaştere documentară a fenomenului artistic 
horaţiumălăelean, spre a evita comentariile critice oca-
zionale, mai mult sau mai puţin diletante şi hazardate, 
adeseori, incongruente şi fastidioase. 

De pe acum am avut revelaţii inedite, parcurgând, 
prin lecturi fidele, cele trei plachete de proză, Rătăciri, 
2012, Tehomir, 2020, O poveste cam ciudată şi alte 
două povestiri, 2022 şi una de versuri şi aforisme cu 
titlul ludic Poezii şi vorbe-n vânt, din acelaşi an.

De data aceasta ne vom referi, la cartea lui Horaţiu 
Mălăele semnată, ca  autor de versuri şi de aforisme, 
semnalând, astfel, o nouă şi surprinzătoare dimensiune 
a creaţiei sale literare. Volumul de Poezii şi vorbe-n vânt, 
apărut în acest an la Editura Bookzone din Bucureşti, 
se extinde pe un spaţiu poetic şi caricatural de o sută 
cincizeci şi nouă de pagini. Această carte se distinge şi 
prin forma şi condiţia ei calitativ-atracţioase, prin con-
fesiunea autobiografică de pe coperta interioară iniţială, 
când m-am născut nu erau semne de reuşită a mea în 
viaţă,  prin prefaţa de cinci pagini a criticului şi istori-
cului literar, a  eseistului, Dan C. Mihăilescu, care, pe 
coperta a doua, finală, afirmă, într-un extras selective 
şi expresiv: Acest excelent atlet al ambiguităţii care este 
Horaţiu Mălăele e wise enough ca să  facă pe nebunul, 
adică să încânte prin ambivalenţe, să destindă prin în-
cruntare (…), după cum, pe scenă (…), face să explodeze 
instantaneu râsul sălii tot aşa, pe hârtie crochiurile lui 
Mălăele (…), extrag perfect esenţa dintr-un caracter, un 
destin, un personaj. Decoct de personalitate. Aforisme 
executate cu precizia unei săbii de samurai. 

Citatul din prefaţa substanţială a lui Dan C. Mihăi-
lescu nu are nimic dintr-o recenzie sau cronică literară 
banală, condescendent-apologetică, constatând şi evi-
denţiind însuşiri definitorii ale poetului, caricaturistului 
şi autorului de aforisme, Horaţiu Mălăele. Considerăm 
că, în această carte de Poezii şi vorbe-n vânt, fuzionea-
ză cu subtilitate şi rafinament, vocaţia şi talentul auto-
rului, unind, simbiotic şi triadic, versul, caricatura şi 
aforismul, izbutind astfel să facă labile hotarele dintre 
aceste preocupări artistice ale creaţiei sale literare. Cre-
dem că în felul acesta l-au receptat şi prezentat cei doi 
eminenţi exegeţi, critici şi eseişti, Andrei Pleşu şi Dan 
C. Mihăilescu, fără a mai utiliza şi valorifica citate eloc-
vente şi concordante. De aceea, vom evita şi noi citatele, 
compendiind câteva, ca într-o posibilă microantologie 
de autor, cu recunoaşterea dificultăţii de a discerne ver-
surile aforistice, de aforismele poetice, Horaţiu Mălăele 
fiind un autor prea subiectiv, ludic şi parodic, incon-
fundabil prin originalitate frapantă: E clar, / ca lumina 
dintr-un far, / Sosi-va clipa, / Lipa-lipa, / Să dăm cu 
fruntea de pănmânt, / Săpând cuvântului mormânt, / 
Pe care-ncet, /Ca un buchet, / Vom aşeza o poezie,/ A 
fost cândva o poezie; Eu cred că moartea este o treaptă 
ascendentă; În politică, cine face / economie de pros-
tie / Este înlocuit; Binele trece pe deasupra, răul lasă 
urme; Când vei muri, când voi muri / dar ce contează, 
noapte, zi,  / De vei muri, de voi muri, / Căci mult mai 
important ca timpul, / Pământul, cerul sau Olimpul, / 
E datu-acesta, ca-ntr-o zi / Nu vei mai fi, nu voi mai fi; 
De fapt nu pictăm / Sub haina culorilor ascundem re-
alitatea. Partea a doua din titlul acestei cărţi de versuri 
şi aforisme, vorbe-n vânt, comprimă cu luciditate ludică 
şi cu expresivitate stilistică opinia autorului, prea mo-
destă şi autoironică despre propriile versuri şi cugetări. 
Unele dintre aceste poezii şi vorbe-n vânt fac vizibile tri-
miteri parodice, la unele creaţii lirice de Eminescu, Bla-
ga, Nichita Stănescu şi Marin Sorescu. Devenind septu-
agenar, cu acest an aniversar, 2022, după un deceniu 
de la începuturile sale literare, Horaţiu Mălăele poate fi 
considerat un scriitor autentic, prin volumele: Rătăciri, 
Tehomir, O poveste cam ciudată şi alte două povestiri, 
Poezii şi vorbe-n vânt. 

   ION TRANCĂU

Filiala Gorj a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România 
va purta și numele jurnalistului Jean Bărbulescu 
Joi, 20 octombrie 2022, începând cu orele 
17:00, la sediul cotidianului Gorjeanul din 
Târgu Jiu a avut loc o întâlnire de lucru a 
membrilor Filialei Gorj a Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România la inițiativa doam-
nei Adriana Andrițoiu, Președintele Filialei 
Gorj-Mehedinți a UZPR. 

Activitatea a început cu un moment artis-
tic susținut de două eleve gimnaziale de 
13 și 14 ani, invitate de către domnul Do-

rin (Dumitru) Brozbă, al căror talent îl promovează 
de 3 - 4 ani. „Am invitat la acest eveniment două 
eleve foarte talentate. Cea mică, Andreea Nicole-

ta NICOLCIOIU, are 13 ani și este elevă la Școala 
Gimnazială «Constantin Brâncuși» din Târgu Jiu, iar 
cea mare, Ioana Elena STANA, are 14 ani, și este 
elevă la Liceul de Arte «Constantin Brăiloiu» din Târ-
gu Jiu. Andreea este talentată la recitat poezii, iar 
Elena, pe care am îndrăznit să o utilizez, în urmă 
cu doi ani, în filmul meu documentar «Tudor, eroul 
din Vladimir» unde s-a descurcat foarte bine, este o 
talentată pictoriță, cântă foarte frumos vocal (muzi-
că populară) și instrumental, la vioară. Îi recomand 
domnului director Ovidiu Popescu de la Consiliul 
Județean Gorj, ca în următoarele acțiuni pe care le 
va desfășura să invite și pe aceste două domnișoare 
talentate, ce trebuie promovate și afirmate”, a făcut 
prezentarea domnul Brozbă.

Pentru început, Ioana Elena STANA a interpre-
tat la vioară o horă, apoi Andreea Nicoleta NICOL-
CIOIU a recitat poezia „Mistrețul cu colți de argint” 
de Ștefan Augustin Doinaș. Ioana a cântat, vocal, 
melodia „Pe lângă plopii fără soț” pe versurile poe-
tului național Mihai Eminescu, iar Andreea a reci-
tat poezia „El Zorab” de George Coșbuc. 

Recitalul sensibil de poezie și de muzică, 
susținut de cele două eleve a fost apreciat de cei 
prezenți și răsplătit cu aplauze, iar domnul Brozbă 
a concluzionat „Cât de bine ne fac asemenea copii 
talentați. Amândurora, mult succes în tot ceea ce 
fac atât de frumos!” 

După plecarea celor două eleve însoțite de 
părinții lor, am trecut la dezbaterea probleme-
lor interne. Doamna Adriana (Adina) Andrițoiu 
a prezentat componența filialei, alcătuită din 20 
de membri, astfel: Andrițoiu Adriana, Brozbă Du-
mitru (Dorin), Bușe Gheorghe, Călin Ninica, Câr-

lugea Zoia, Ciuncanu Luminița, Ciuncanu Ghe-
orghe, Crăciun Vasile, Elena Ion, Ion Petre-Alin, 
Măruță Dumitru-Eugen, Morega Dan Ilie, Pochea 
Ion, Popa Pavel, Popescu Vasile Ovidiu, Prună Du-
mitru, Stochițoiu Titu, Surdoiu Gheorghe-Viorel, 
Tomoniu Nicolae și Troacă Victor. 

După prezentarea câtorva probleme interne, 
doamna președintă a spus că de la centru a venit 
recomandarea ca filialele județene să poarte de-
numirea unui jurnalist reprezentativ al județului, 
pentru a-i acorda o mai mare prestanță. 

Dumneaei a propus, pentru filială, atribuirea 
numelui jurnalistului Jean Bărbulescu, cel care a 
înființat ziarul „Gorjanul”, a cărui primă apariție a 
fost la 15 martie 1924,  și a venit și cu motivarea 
propunerii făcute. Toți cei prezenți au fost de acord 
cu această propunere pe care au apreciat-o. Pen-
tru a se concretiza trebuie aprobarea de la centru, 
de la București.

La final, doamna Andrițoiu și domnul Ovidiu 
Popescu au povestit despre vizita la Târgu Jiu a 
președintelui UZPR, Doru Dinu Glăvan, din 28 
noiembrie 2020, când a propus primarului Mar-
cel Romanescu un proiect cinematografic de rea-
lizare a unui poem muzical intitulat „Omagiu lui 
Brâncuși, pe Calea Eroilor”  și 19 februarie 2021, 
când au fost sărbătoriți 145 de ani de la nașterea 
sculptorului Constantin Brâncuși, iar poemul mu-
zical „Omagiu lui Brâncuși, pe Calea Eroilor” a fost 
prezentat de domnul Doru Dinu Glăvan și susținut 
printr-un recitalul artistic susținut de Sergiu Cio-
iu și Maia Morgenstern pe scena Teatrului Dra-
matic „Elvira Godeanu”, dar și a unui film scris și 
regizat de Sergiu Cioiu, în care operele genialului 
Brâncuși au fost evidențiate printr-o interpretare 
maiestoasă,  de către Sergiu Cioiu, pe muzica com-
pozitorului Alexandru Mandy.

Evenimentul a fost transmis în direct de TVR 
Craiova, TVR 3 și online, pe Facebook și YouTu-
be. 

Această prezență la Târgu Jiu a președintelui 
UZPR, Doru Dinu Glăvan, a fost și ultima, deoa-
rece a decedat la data de 31 octombrie 2021, la 
vârsta de 75 de ani, în orașul său natal, Reșița, 
din cauza unor complicații de sănătate, ca urmare 
a infectării cu Covid-19.  

Acum, la împlinirea unui an de la deces, se cu-
vine să-l comemorăm cu pioșenie și să-i omagiem 
activitatea și bunătatea sufletească!  

Un pios omagiu și veșnică pomenire! Dumne-
zeu să-i odihnească sufletul în liniște și pace în 
Împărăția Sa! 

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

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

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

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

Telefon: 0761645595. 

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

Telefon 0721.242667.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, biro-
uri, apartament. 

Telefon: 0772902003.

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

Telefon: 0766.535351.

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

Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în str. 
Victoriei în clădirea fostului 
Salon Naldis. 

Telefon:  0721914681, 
0744698059. 

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

Telefon 0731019896.

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

 Închiriez apartament 
3 camere, decomandat, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada Mărgă-

ritarului. Locuința se află la 

etajul 3 și are două terase în-

chise, centrală termică, aer 

condiționat, parchet din lemn 

masiv de stejar. Se poate vin-

de mobilat sau nemobilat, 

preț 69 de mii de euro. Tele-

fon: 0762 664435. Locuința 

are și loc de parcare înclus în 

preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 
2, suprafață la sol 150 m2 în 
centrul municipiului Motru. 
Pretabil activități comerciale, 
cabinete medicale, etc. 

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

 Vând teren intravilan 

împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-

tier Iezureni, suprafață 3000 

mp, deschidere 30 m, parce-

labil. 0726.232.195
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 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. 

Relații la 0757 517 000. 
Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-

mercial 49 m2 dotat cu toa-

te utilitățile pe termen lung 

situat în Bulevardul Eca-

terina Teodoroiu în spatele 

statuii Ecaterina Teodoroiu. 

0786768301.

Doresc să închiriez apar-
tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. Preț 
negociabil. 

Telefon: 0739352688.

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

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

Telefon: 0769213005

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

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

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

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

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

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

Telefon: 0731.504.036.

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

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

adresa de e-mail agentiaec@
gmail.com.

Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.

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

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

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

Se oferă salariu atractiv și 
bonuri de masă. 

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

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

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 

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 

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.

LICEUL ,,MIHAI VITEAZUL” BUMBEȘTI-JIU, cu 
sediul în orașul Bumbești-Jiu, str. Gheorghe Dumitrescu 
Bumbești, nr. 14, jud. Gorj, în temeiul HG 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 (unu) funcții  contractuale  
vacante, după cum urmează:

Denumirea postului: 1 post îngrijitor, pe perioadă 
nedeterminată la compartimentul administrativ.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:

1.Condiții generale: conform art. 3 al Regulamentului-
cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Condiții specifice:
 - nivelul studiilor: medii 10 clase/școală 

profesională;
 - vechime în specialitate necesară ocupării 

postului: fără vechime
Alte condiții specifice: 
     - disponibilitate la program flexibil-lucrul pe timp 

de noapte 23.00-07.00;
   - atitudine psihocomportamentală adecvată unei 

instituții școlare;
     -asumarea responsabilității în păstrarea și 

întreținerea curățeniei, a  materialelor și a mijloacelor 
din dotare;

     - asumarea responsabilității în supravegherea 
elevilor și asigurarea securității acestora.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune la 
sediul  Liceului „Mihai Viteazul”  în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a un dosar de concurs.

Concursul se va desfășura la sediul  Liceului „Mihai 
Viteazul”, după următorul calendar:

Prima probă constă în proba practică în data de 
16.11.2022 ora 10.00

Proba de interviu: 18.11.2022 ora 10.00
Relaţii suplimentare se pot obține la secretariatul 

Liceul „Mihai Viteazul”  Bumbești-Jiu, str. Gheorghe 
Dumitrescu-Bumbești nr.14, judeţul Gorj, persoană de 
contact: secretar  Motorga Maria Emanuela, tel. 0253-
463316,  Fax:0353-568971 , e-mail:colegiul_mv@yahoo.
com.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societății M.A.R.S.A.T. 
-S.A. Târgu-Jiu, numit prin Hotărârea Adunării Genera-
le a Acționarilor nr. 11 din data de 08.12.2021, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 
27.10.2022, ora 1000, la sediul societăţii din Târgu-Jiu, str.
Termocentralei nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza si modificarea indemnizatiilor administratori-
lor.

2.Diverse.
În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar Adu-

narea Generală Ordinară a acţionarilor se reconvoacă în 
data de 28.10.2022, ora 10.00 la sediul S.C. M.A.R.S.A.T.-
S.A. Târgu-Jiu, str. Termocentralei nr. 2.
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Anunț referitor la deschiderea procedurii de transparenta decizional a 
procesului de elaborare a unui proiect de hotarâre 

Astăzi, 21.10.2022 Primăria Municipiului Târgu-Jiu, anunță deschiderea procedurii 
de  transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind 
însușirea Raportului informării și consultării publicului, precum și aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru ,,PARCELARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE” , 
Târgu-Jiu, str. Bicaz, FN, județul Gorj – CF/NC 36447

Documentația aferentă proiectului cuprinde: 
• Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului 

Târgu-Jiu;
• Raportul de specialitate întocmit de Direcția urbanism și amenajarea teritoriului;
• Raportul de informare și consultare a publicului;
• Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism și Avizul Arhitectului sef 

al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu;
• Planului Urbanistic Zonal elaborat de S.C PVD Arhitect S.R.L, avizele și acordurile 

obținute;
Documentația poate fi consultată:
• Pe pagina de internet a instituției (www.targujiu.ro), la Secțiunea Consiliul Local – 

Legea Transparenței;
• La sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu-Jiu, din Bd. Constantin Brancuși, nr. 

19, jud. Gorj.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus 

procedurii de transparență decizională se pot depune până la 31.10.2022;
[] în format electronic pe adresa de e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro;
[] prin poștă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, din Bd. Constantin Brancuși, 

nr. 19, jud. Gorj;
[] la sediul instituției, la Registratură Centrul pentru informarea cetățenaului), la adresa 

Bd. Constantin Brancuși, nr. 19, jud. Gorj;
Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Propuneri privind Proiectul de hotărâre 

privind însușirea Raportului informării și consultării publicului, precum și aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal pentru ,,PARCELARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE” 
, Târgu Jiu, str. Bicaz, FN, județul Gorj – CF/NC 36447.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de 
internet a instituției, la Secțiunea Consiliul Local – Legea Transparenței.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 

public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o 
asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică, până la data 
de 08.12.2022

Data finalizării termen anunț: 08.12.2022

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

Ultimele angajări au 
avut loc săptămâ-
na trecută, când 

reprezentanții Serviciului Re-
surse Umane au încheiat con-
tracte cu cei doi medici neo-
natologi: dr. Mihaela Militaru 
- medic specialist și Georgia-
na Barbonie - medic rezident 
anul V. „Mi-am început activi-
tatea ca și medic specialist la 
Spitalul Județean din Drobe-
ta Turnu Severin la începutul 
anului 2022, iar ulterior am 
participat la concursul de la 
Spitalul Județean Târgu-Jiu. 

Medici noi la Spitalul Județean. După un Medici noi la Spitalul Județean. După un 
stagiu în Franța, s-a întors la Târgu-Jiustagiu în Franța, s-a întors la Târgu-Jiu
Nu mai puțin de 20 de medici specialiști, primari sau rezidenți au fost angajați 
în acest an la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Aceștia sunt specializați în 
Neurochirurgie, Neonatologie, Neurologie, Medicină de urgență, Medicină internă, 
Cardiologie, Oncologie, Medicina Muncii, Anatomie Patologică, Oftalmologie, Chi-
rurgie, Diabet Zaharat Nutriție și Boli metabolice, Radiologie și Imagistică medicală, 
Obstetrică-Ginecologie. În urma acestor angajări, problema deficitului de personal 
a fost, în parte, rezolvată, anunță reprezentanții spitalului aflat în administrarea 
Consiliului Județean Gorj.

Am ales să fac acest pas deoa-
rece în timpul rezidențiatului 
am efectuat gărzi pe Secția 
Neonatologie a SJU Târgu-Jiu, 
am cunoscut personalul medi-
cal și activitatea medicală de 
aici și consider că este locul 
unde mă pot dezvolta atât ca 
om, cât și ca medic! Am ales 
cu sufletul această secție și 
îmi doresc să facem lucruri mi-
nunate pentru bebelușii care 
se nasc la noi. Îi mulțumesc 
doamnei doctor Olănescu, cât 
și conducerii acestui spital, 
pentru încrederea acordată!”, 

a menționat dr. Mihaela Mi-
litaru, neonatolog la Secția 
Neonatologie. 

A rămas „acasă”

Medicul rezident nou an-
gajat spune că își dorește 
să învețe cât mai multe lu-
cruri de la colegii din Spitalul 
Județean. „Când am început 
rezidențiatul, nu mă gândeam 
că o să mă întorc la Târgu-Jiu. 
În anul III, am plecat la un sta-
giu în Franța și am realizat că 
vreau să rămân în România. 
Am aflat că este nevoie de me-
dici la Târgu-Jiu, oraș de care 
sunt legată sufletește, căci am 
făcut liceul la Colegiul Național 
«Ecaterina Teodoroiu». Din apri-
lie am început să fac gărzi la 
Târgu-Jiu, am întâlnit un colec-
tiv frumos aici. Medicul șef al 
secției este un om extraordinar 
de la care am foarte multe lu-
cruri de învățat, este deschisă 
la tot ce este nou. Secția este 
renovată, are mult potențial. 
În plus, coordonatoarele mele 
de rezidențiat, conf. dr. Iacob 

și prof. dr. Boia, mi-au spus că 
este o decizie bună. Sper ca, 
și pe viitor, totul să fie bine și 
să facem lucruri bune pentru 
nou născuții de aici”, a afirmat 
Georgiana Barbonie, medic re-
zident anul V Neonatologie. 

Medici rezidenți la UPU

La Unitatea de Primiri 
Urgențe au fost angajați, în 
această toamnă, doi medici 
rezidenți anul V, Mihaela 
Gorcea și Adina Bock. Gor-
jeanca Mihaela Gorcea spune 
că la UPU Târgu-Jiu a fost 
bine primită: „Mi-am dorit să 
lucrez la Spitalul din Târgu-
Jiu și am fost bine primită în 
UPU. Medicina de urgență am 
ales-o pentru că m-a atras 
dintotdeauna; aici mereu ai 
cazuri interesante, este pal-
pitant, iar eu îmi fac meseria 
cu pasiune, asta am văzut și 
la colegii din UPU. În medicină 
ai permanent de învățat și am 

noroc de un colectiv de la care 
ai ce învăța!”. 

Fac naveta de la Craiova

Anul trecut, la spital au 
fost angajați 21 de noi medici, 
pe specialități precum Pneu-
mologie, Psihiatrie, Chirurgie, 
Neonatologie, Ortopedie, ATI, 
Medicină de urgență sau Gi-
necologie. Unii dintre acești 
medici fac zilnic naveta de 
la Craiova. „Am ales Spitalul 
Județean Târgu-Jiu din dorința 
de a mă dezvolta profesional. 
Aici cazuistica este foarte inte-
resantă, în Secția Medicină In-
ternă I și nu numai, în general 
în spital, am întâlnit medici de 
la care am ce să învăț. Activez 
atât în secție, cât și în policli-
nică”, a spus dr. Irina Sîrbu, 
pneumolog. În urma acestor 
angajări, problema deficitului 
de personal a fost, în parte, re-
zolvată.

I.I.
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Handbaliștii de la UCB 
Târgu Jiu au urcat pe podi-
um după ce au învins-o și de-
vansat-o pe formația Unirea 
Sânnicolau Mare, scor 32-28. 
După 13-13 la pauză, gazdele 
s-au desprins în repriza se-
cundă, grație și a prestațiilor 
de excepție ale portarilor 
Adrian Rădulescu și Bogdan 
Motoi. La capătul primei părți 
a campionatului, universita-
rii au patru victorii și două 
eșecuri și sunt pe locul 3 în 
Seria C a Diviziei A. Vlad Bon-
doc a fost cel mai bun marca-
tor al gorjenilor cu 8 reușite. 
Pentru UCB au mai punctat 
Manole (6), Druga (5), Mladin 
(4), Constantinescu (4), Ghișe 
(3), Mazilu (1) și Lăcătușu 
(1).

,,Este o victorie foarte im-
portantă pentru noi, obținută 
după un meci deosebit de 
greu. La pauză a fost egal, dar 
în partea a doua a confruntării 
am reușit să punem o distanță 
între noi și adversari și să 
stăm cât de cât liniștiți, cu toa-

Succes entuziasmant pentru UCB
te că jocul a fost presărat de 
foarte multe ratări, de ambele 
părți. Diferența a fost făcută 
și de poartă. Avem o poartă 
foarte bună, cred că cea mai 
bună din seria noastră. Ambii 
portari ar putea să joace chiar 
la Liga Națională. Ei sunt foști 
componenți ai Energiei, echipă 
de primă ligă”, a apreciat an-
trenorul Adrian Gorun.

Principalul gorjean a vor-
bit și despre importanța unui 

succes în runda viitoare, când 
la Târgu-Jiu vine CS Univer-
sitatea Craiova. ,,Duminică 
avem un meci foarte greu, tot 
acasă. Este un meci care pare 
decisiv pentru obiectivul pe 
care ni l-am propus. Motivația 
în rândul sportivilor este 
mult mai bună ca în ul-
timii ani. Am reușit să-i 
capacităm din punct de 
vedere psihic, să-și do-
rească victoria. Nu exis-

tă neapărat motivația financi-
ară extrinsecă, cât motivația 
intrinsecă. Avem un lot de ju-
cători compus din foarte mulți 
localnici, și asta se vede, pen-
tru că joacă cu sufletul. Avem 

și jucători cu mare experiență, 
dar și foarte tineri: zece juni-
ori”, a adăugat Gorun. UCB 
își propune clasarea în prime-
le trei locuri în acest sezon.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 4, Etapa 7
AS Petrolul Stoina a stat

CSO Turceni 6 – 0 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 
CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu – AS Minerul II Mătăsari nu s-a disputat

CS Jiul Rovinari 2016 4 – 1 FC Petrolul Țicleni 
CS Unirea Țînțăreni 0 – 0 CS Vulturii Fărcășești 

CS Internațional Bălești 0 – 2 CS Minerul Motru 2008 
AS Jupânești 1 – 1 AS Viitorul Negomir 

CLASAMENT LIGA 4
# Echipa     M     V     E    I      GM GP  P
1. CS Jiul Rovinari 2016    7     7      0    0 39   7 21p
2. CSO Turceni     7     7      0    0 32   2 21p
3. CS Pandurii Lignitul Tg Jiu   5     5      0    0 19   6 15p
4. CS Unirea Țînțăreni    7     4      1    2   9    6 13p
5. CS Vulturii Fărcășești    6     3      1    2 15   8 10p
6. AS Petrolul Stoina     6     3      0    3 12 10   9p
7. CS Minerul Motru 2008    7     2      1    4   8 10   7p
8. FC Petrolul Țicleni     6     2      1    3   9 15   7p
9. CS Internațional Bălești        6     2      0    4 13 13   6p
10. AS Minerul II Mătăsari        6     2      0    4   6 16   6p
11. CS Gil. 2 Tg Cărbunești    6     1      0    5   8 23   3p
12. AS Viitorul Negomir          7     0      1    6   8 31   1p
13. AS Jupânești     6     0      1    5   2 33   1p

Liga 5 – Seria 1, Etapa 6
AS Triumful Borăscu a stat

AS Unirea Bolboși 1 – 1 AS Unirea Dragotești
AS Viitorul Plopșoru 3 – 5 AS Știința Godinești 

AS Pandurii Padeș 2019 5 – 1 AS Viitorul Brănești 
AS Foresta Văgiulești 4 – 3 CS Dumbrava Câlnic 

AS Viitorul Cătunele 1 – 1 AS Energetica Tismana 

CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 1
# Echipa     M V      E      I GM GP  P
1. AS Știința Godinești   6 6       0      0  36   8 18p
2. AS Unirea Bolboși    6 3       2      1  14 15 11p
3. AS Triumful Borăscu   5 2       2      1  20 13   8p
4. AS Energetica Tismana   5 2       2      1    9   6   8p
5. AS Viitorul Cătunele   6 2       2      2  15 18   8p
6. AS Pandurii Padeș 2019   5 2       1      2  14 17   7p
7. AS Viitorul Brănești   6 2       1      3  10 18   7p
8. CS Dumbrava Câlnic   5 2       0      3  16 14   6p
9. AS Unirea Dragotești   5 1       2      2    8 16   5p
10. AS Foresta Văgiulești         6 1       1      4  16 24   4p
11. AS Viitorul Plopșoru   5 0       1      4  11 20   1p

Liga 5 – Seria 2, Etapa 6
AS Bradul Polovragi a stat

CSC Dănești 6 – 0 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Știința Popmond Plopșoru 3 – 1 AS Dinamo Inter Stănești

AS Gilortul Bengești 2 – 3 AS Scoarța 

CS Știința Drăguțești 2 – 2 AS Prigoria 

AS Viitorul Logrești 3 – 5 AS 7 Noiembrie Costești 

CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 2
# Echipa       M  V      E       I     GM      GP    P
1. CSC Dănești       6        5       0       1      22        5     15p

2. AS Viitorul Logrești       6        4     0  2      31      16     12p

3. AS Gilortul Bengești      6        4     0  2      13        7     12p

4. CS Știința Drăguțești      5        3     1  1        8        6     10p

5. AS Scoarța        5        3     0  2      11      10       9p

6. Flacăra Roșia de Amaradia      5          3     0  2      14      14       9p

7. AS Bradul Polovragi      5        2     0  3        9      11       6p

8. AS 7 Noiembrie Costești      5        2     0  3      18      21       6p

9. AS Știința Popmond Plopșoru 5        2     0  3        8      12       6p

10. AS Dinamo Inter Stănești      6        1     0  5        6      20       3p

11. AS Prigoria       6        0     1  5        9      27       1p

Pandurii Târgu Jiu nu va mai 
juca în Liga 4, iar AJF Gorj va 
oficializa retragearea echipei 

din municipiu în cel mai scurt timp. 
După abandonul forțat al târgu-

Şi au rămas două! Rovinari și Turceni, Şi au rămas două! Rovinari și Turceni, 
șapte victorii din șapte rundeșapte victorii din șapte runde

jienilor, două formații au rămas cu 
bilanț perfect în eșalonul superior de 
la județ. 

CSO Turceni și Jiul Rovinari au 
obținut succese concludente și în 

această rundă și s-au detașat de plu-
ton. Au fost din nou meciuri cu multe 
goluri și la Liga 5, acolo unde Ştiința 

Godinești rămâne singura echipă ne-
învinsă din cele două serii.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Universitatea Craiova și-a asigurat un suc-
ces important în runda cu numărul 15 
a Superligii. Oltenii s-au impus la Arad, 

deși au fost conduși de UTA. Aly Abeid a deschis 
scorul în minutul 13, dar două pase ale lui Dan 
Nistor au dus la ,,dubla” lui Ştefan Baiaram (`45, 
`57). Juveții au jucat mult mai bine după ce au 
primit gol, au făcut o presiune constantă la poar-
ta adversă, dar nu s-au putut desprinde decisiv 
mai devreme, după eliminarea lui Paul Anton din 
minutul 50. Mijlocașul arădenilor a văzut al doi-
lea cartonaș galben după ce l-a faultat pe Bogdan 
Vătăjelu. Jovan Markovic a avut alte situații mari 
de a crea pericol la poarta adversă, dar fie a fost 
neinspirat la ultima execuție, fie a fost prea egoist. 
De superficialitatea oltenilor putea profita Virgiliu 
Postolachi, care a ratat o ocazie imensă în minutul 
66. A fost primul succes cu adevărat în deplasare 
pentru alb-albaștri, care au mai învins-o la Craiova 
pe FCU, când echipa lui Adrian Mititelu a fost gaz-
da confruntării. După 14 jocuri, Craiova a urcat pe 
locul 4, cu 24 de puncte. Mirel Rădoi a vorbit des-
pre evoluțiile bune din tabăra Ştiinței, dar și despre 
plecarea lui Marian Copilu, al cărui post, în opinia 
antrenorului, trebuie ocupat.

 ,,Am trăit cu emoţii la 2-1 şi era mai uşor dacă 
încheiam meciul mai devreme, la orice minge lungă 
se poate întâmplă orice. Am avut câteva momente de 
panică și trebuie să remediem problemele. Dan Nis-
tor pentru mine nu e o surpriză, am încredere în el 
indiferent de cine spune nu ştiu ce. Baiaram e foarte 
bun ofensiv, a învăţat să atace şi spaţiile, calitatea 
şi viteza fac diferenţa. Pentru mine e o pierdere ple-
carea lui Marian Copilu. Cineva trebuie să fie mai 
aproape de echipă, Sorin Cârţu de exemplu, sau să 
vină cineva în locul lui. E destul de lung drumul între 
antrenor şi patron, nu cred că e nici ok. El a decis 
după atâţia ani plecat de acasă să fie mai aproape 
de familie, şi e normal. Patronul echipei are afaceri, 
este ocupat, de asta este nevoie de o legătură între 
club şi patron”, a spus Rădoi după meci.   

În runda viitoare Craiova are o deplasare grea, 
la Sepsi Sfântu Gheorghe.

,,Nu am câștigat doar datorită prestației mele. 
Consider că toată echipa a făcut un joc excelent. 

Craiova, la prima victorie Craiova, la prima victorie 
,,reală” în deplasare,,reală” în deplasare

UTA Arad – Universitatea Craiova 1-2 (1-1)

UTA: Florin Iacob – Mihai Dobrescu (’86, Claudiu Keșeru), Erico Da Silva, Alex Benga, Aly Abeid – 
Rareș Pop (’55, Claudiu Negoescu), Juan Cascini, Paul Anton – Philip Otele (’77, Wesley Jobello), Virgiliu 
Postolachi, Albert Stahl (’56, Idriz Batha). Antrenor: Ilie Poenaru.

Craiova: Giedrius Arlauskis – Paul Papp, Bogdan Mitrea, Vladimir Screciu – Bogdan Vătăjelu, Alex 
Crețu (’84, Roguljic), Dan Nistor, Mihai Căpățînă (’66, Alex Mateiu), Nicușor Bancu – Ștefan Baiaram 
(’66, George Cîmpanu), Rivaldinho (’72, Markovic). Antrenor: Mirel Rădoi.

Cartonașe galbene: Anton ’43, ’50, Erico ’88 / Nistor ’30, Papp ’65, Bancu ’81, Roguljic ’90.
Cartonaș roșu: Anton ’50.

Ne-a mobilizat ‘Mister’ la pauză, că avem un joc bun 
și trebuie să insistăm și va intra și golul doi. Sunt 
fizic bine, nu sută la sută. Pas cu pas, o să revin la 
forma mea bună. Eu sper de la meciul următor să fiu 
sută la sută. Va fi un meci greu cu Sepsi, o echipă 
arțăgoasă”, a declarat Ştefan Baiaram.

,,Au venit assist-urile. Am avut o perioadă grea, 
nu prea am jucat, nu prea am fost în echipă, dar 

încet îmi revin și o să fiu acel Nistor pe care îl știe 
toată lumea. Important e că am câștigat, dar scorul 
trebuia să fie mai mare. Începem toate meciurile de 
la 1-0. Sperăm să nu mai facem aceste greșeli și să 
nu mai fim nevoiți să întoarcem scoruri”, a adăugat 
Dan Nistor. Sepsi Sfântu Gheorghe – Universitatea 
Craiova se joacă sâmbătă, de la ora 21.30.

CĂTĂLIN PASĂRE


