
SERIE NOUÃ ANUL XXXII 8561 JOI, 27 OCTOMBRIE 2022 FONDAT 1924PREÞ 2 LEI

WWW.GORJEANUL.RO

Cotidian Judeţean Independent

eveniment pulsul zilei »5»5»8-9»8-9

Noaptea min. 70C

Cine fi nanțează noua fabrica Cine fi nanțează noua fabrica 
de BCA din Gorj. Investiție de BCA din Gorj. Investiție 
de 30 de milioane de eurode 30 de milioane de euro

Au începuut negocierile în CEO pentru Au începuut negocierile în CEO pentru 
majorarea salariilor. Mandatele majorarea salariilor. Mandatele 
unor directori expiră mâineunor directori expiră mâine
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O nouă șansă astăzi, la Curtea O nouă șansă astăzi, la Curtea 

de Apel Craiova, pentru polițistul Buligan de Apel Craiova, pentru polițistul Buligan 

Descinderi ale Descinderi ale 
jandarmilor la jandarmilor la 
Târgu-Jiu și Târgu-Jiu și 
Turcinești! Juristul Turcinești! Juristul 
Primăriei Aninoasa, Primăriei Aninoasa, 
ridicat de jandarmi ridicat de jandarmi 
de la locul de muncă! de la locul de muncă! 

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

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

Locul 1 - 4 masaje,

Locul 2 - 2 masaje,

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

plină de premii!plină de premii!

Regulamentul de Regulamentul de 
participare participare 
în pag. în pag. »5»5
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A scăpat de închisoare după A scăpat de închisoare după 
ce a înjunghiat un om!ce a înjunghiat un om!

Verdict final al magistraților pentru un 
gorjean care în primăvara anului trecut 
a înjunghiat o persoană care a avut ne-
voie ulterior de zeci de zile de îngrijiri 
medicale, dar care, pe parcursul proce-
sului, a renunțat la orice pretenție față 
de inculpat, cei doi împăcându-se. 

Consiliul Județean Gorj aniversează Consiliul Județean Gorj aniversează 
158 de ani de la înfi ințare158 de ani de la înfi ințare

Consiliul Județean Gorj sărbătorește 
împlinirea a 158 de ani de existență. 
Cu acest prilej, autoritatea județeană 
organizează două evenimente festive.
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,,Cei care îndrăznes c să greș ească groaznic pot  avea apoi realizări ieș ite din comun." –  John F. Kennedy,,Cei care îndrăznes c să greș ească groaznic pot  avea apoi realizări ieș ite din comun." –  John F. Kennedy
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Sf. Evarist, † Sf. Evarist, 
pp. m.pp. m.

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

†) Sfântul Dimitrie †) Sfântul Dimitrie 
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Criza energiei,criza de securitate!
Motto: „Politica mondială ac-

tuală – acest joc al ielelor în jurul 
sacului cu bani.”

Vasile Ghica
Din Rezervația gri(Iunie 2011)

 

România nu ar fi ajuns în-
tr-o criză a energiei elec-
trice și a gazelor naturale 

dacă nu am fi blocat construcția 
a nu mai puțin de 11(unsprezece!) 
hidrocentrale aflate în fază avan-
sată de execuție – între 60% și 
97%, cum este cazul hidrocen-
tralei de la Răstolnița, județul 
Cluj - iar vreme de 3 ani să nu se 
miște un deget pentru începerea 
exploatării gazelor naturale din 
Marea Neagră și mai mulți la ză-
cământul încă intact din județul 
Buzău. În asemenea condiții, im-
portăm cu 10% mai multă ener-
gie electrică decât anul trecut, 
iar PETROM n-a comunicat încă 
data la care se va începe extracția 
la zăcământul din Marea Neagră!

USR (UNIUNEA SABOTAȚI 
ROMÂNIA!) ÎȘI FACE DE CAP. 
O sesizare depusă de USR-iști la 
Curtea Constituțională a Româ-
niei (CCR) ține pe loc o lege adop-
tată de Parlament și promulgată 
de Preș. Klaus Werner Iohannis 
prin care se decidea ca hodrocen-
tralele – 11(unsprezece) la număr 
– să fie finalizate. Din nefericire, 
și CCR blochează aplicarea legii 
amintite, amânând de cinci ori 
discutarea sesizării USR! Antena 
3 CNN a intrat în posesia docu-
mentului prin care parlamentarii 

USR au semnat, de fapt, împo-
triva poporului român. Dacă 
aceste hidrocentrale s-ar fi fi-
nalizat atunci încă 500.000 de 
gospodării ar fi avut acces la 
energien electrică ieftină, așa 
cum o produce HIDROELEC-
TRICA S.A.

MARATONUL PRIM-MI-
NISTRULUI CIUCĂ, LA BRU-
XELLES. Miercuri și joi, pre-
mierul României, Nicolae 
Ciucă, se află la Bruxelles, 
unde s-a întâlnit cu președinta 
Parlamentului European, cu 
președinta Comisiei Europe-
ne, Ursula von der Leyen și 
cu alți oficiali ai Uniunii Euro-
pene. Au avut loc dialoguri legate de 
securitatea la Marea Neagră, de secu-
ritatea energetică și modificarea, pe 
ici pe colo, a Planului Național de Re-
dresare și Reziliență. La această oră 
nu cunoaștem dacă s-a primit un răs-
puns pozitiv la doleanțele României de 
a fi modificat procentul de 9,4% din 
Produsul Intern Brut (PIB), introdus 
de ex-ministrul USR Cristian Ghinea 
și care limitează majorarea pensiilor 
încă 50 de ani de acum încolo!

ÎNTÂLNIREA FRUCTUOASĂ CU 
STOLTENBERG. Foarte importantă, 
pe agenda de lucru a prim-ministru-
lui României, Nicolae Ciucă, s-a aflat 
miercuri și întâlnirea bilaterală cu se-
cretarul general al NATO, Jens Stol-
tenberg. Cei doi au avut și o conferință 
de presă comună și declarații comu-
ne. Între altele, secretarul general al 
NATO, Jens Stoltenberg a declarat că: 
„NATO este pregătită să apere Româ-

nia și toți aliații săi.”
Din poziția exprimată de prim-

ministrul României, Nicolae Ciucă, 
să reținem măcar următoarele: „Am 
accentuat în discuția cu Stoltenberg 
necesitatea ca NATO să monitorize-
ze atent, în continuare, situația din 
Marea Neagră.”

ION PREDOȘANU
 
P.S. La ședința de urgență a 

Consiliului Politic Național al PSD, 
de marți seară, încă nu s-a luat în 
discuție numele ce va fi propus în 
locul demisionarului Vasile Dîncu. 
Asta și pentru că ministrul interi-
mar la Apărare este un fost ministru 
și fost Șef de Stat major al Armatei 
Române, Generalul Nicolae Ciucă, 
un militar competent, ce poate ră-
mâne în această funcție 45 de zile. 
Cu alte cuvinte, nu-i nicio grabă! 
(Ion Predoșanu)

Nu fac nimic
de zile întregi poezia mea a amorţit
e ca un iad născut din alt iad
o poveste a aşteptărilor
cunosc o inimă în care aş putea locui
dar ce păcat
că Dumnezeul lui se împotriveşte
e normal să-şi trăiască frica
la fel cum îmi trăiesc eu aşteptarea
şi poate că
într-o zi
mâna lui cuminte
va scrie
„intră
intră şi taie de aici…
fie ca lumina să-ţi ajungă
pentru drumul acesta”

ANY DRĂGOIANU, Țânțăreni, județul Gorj

Pendulul
Mi-ai fost ca un frate de ceva vreme,
nu știi ce-i hodina și ai ani cu droaia,
îmi bați crucea nopții și zorii devreme,
precum în furtună îmi bate-n geam ploaia

îți faci pururi rondul și-ți văd minutarul,
pendul de perete, ți-ascult ticăitul
și-ți văd prea grăbit gonind secundarul,
acu-i dimineața și-ndat-
asfințitul!

Nu-ți tace glasul, mai rău ca la 
țață,
În tinerețe mi-ai fost tare drag,
De multe ori noaptea am stat 
față-n față
Și-mi numeri ne-ncetat al vieții 
șirag...

Știu bine: ce-a trecut de-acuma 
nu mai vine
Iar timpul și viața mă vor 
șubrezi,
Mă mir că puterea pe tine te ține
Iar eu simt că mă sting zi după 
zi...

Târziu ți-am ghicit rostul și truda 
ce-o faci,
Deseori mă rog să-ți ruginească 
bătaia...
Aș vrea pe vecie să te strici și să 
taci
măcar de acum să nu-mi mai tul-
buri odaia!

VASILE CERTEZANU
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DIICOT instrumentea-
ză un dosar penal în 
care s-au decis ieri 

audieri de martori. Unul dintre 
cei luați la declarații, de jan-
darmi, a fost și juristul Primăriei 
din Aninoasa, care a fost însoțit 

Descinderi ale jandarmilor la Târgu-Jiu și 
Turcinești! Juristul Primăriei Aninoasa, ridicat 
de jandarmi de la locul de muncă! 
Juristul Primăriei Turcinești, Vîlceanu Alexandru Păstorel, avea ieri calitate de mar-
tor într-un dosar penal instrumentat de DIICOT. Salariatul a fost însă ridicat de la 
locul de muncă, miercuri, de jandarmii care au făcut descinderi, la cererea procuro-
rului de caz, la trei adrese din Târgu Jiu și la una din Turcinești. Respectivii au fost 
duși la audieri, juristul nefiind găsit la adresa de domiciliu ci în sediul UAT Aninoa-
sa, la locul de muncă.

astfel la DIICOT Gorj.  Plecarea 
juristului Păstorel Vâlceanu în 
acest fel din primărie a stârnit 
discuții, cetățenii dându-și cu 
părerea, diferit, legat de acest 
dosar. Contactat telefonic, pri-
marul de Aninoasa, Ilie Pe-

troi, a confirmat că juristul a 
fost ridicat din primăriei, ieri 
dimineață, de către jandarmi, 
cu mențiunea că nu știe mo-
tivul și nici dacă salariatul va 
reveni, astăzi, la primărie. 

A.STOICA

Un alt complet va judeca astăzi, 
la Curtea de Apel Craiova, cererea de 
punere în arest la domiciliu și pentru 
polițistul Alin Ionuț Buligan, singurul 
dintre mascații SAS rămas după gratii 
pe măsurile preventive decise de jude-
cătorii din Bănie. Se speră ca, măcar 
de această dată, instanța să aplice 
principiul egalității între acest polițist 
și colegii săi care se află de aproape o 
lună de zile în sânul familiile lor, aca-
să, și să nu mai facă diferențe nejus-
tificate, atâta timp cât inculpații au 
aceleași încadrări juridice în dosarul 
,,Dodoi". 

O nouă șansă astăzi, la Curtea de Apel O nouă șansă astăzi, la Curtea de Apel 
Craiova, pentru polițistul BuliganCraiova, pentru polițistul Buligan

Reamintim că rechizitoriul a fost  
,,faultat” de judecătorul de Cameră 
preliminară de la Tribunalul Gorj, 
acesta considerând că procurorul 
de caz nu a stabilit care sunt fapte-
le comise individual, de fiecare din-
tre inculpați dar și eliminarea unor 
elemente neconcludente din dosarul 
respectiv. Judecătorii de la CA Cra-
iova vor lua, se speră, în calcul că 
polițistul Buligan a fost singurul care 
s-a supus testului poligraf și a avut o 
atitudine sinceră pe parcursul urmă-
ririi penale. 

A.S.

Spargere la Casa de Cultură din Târgu-
Jiu! S-au furat obiecte de recuzită

Din Casa de Cultură de la Târgu Jiu au dispărut obiecte de recuzită, poliția 
fiind sesizată astăzi. Din primele cercetari a reieșit că niște necunoscuți au 
intrat prin efracție. IPJ Gorj: La data de 26 octombrie a.c., Poliția Municipiu-
lui Târgu-Jiu a fost sesizată de un reprezentant al unei instituții de cultură 
din municipiul Târgu-Jiu, despre faptul că în perioada 21-24 octombrie a.c., 
persoane necunoscute au pătruns prin efracție într-o încăpere a unei instituții 
publice, de unde ar fi sustras mai multe obiecte de recuzită.

Prejudiciul este in curs de estimare.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt ca-
lificat în cadrul unui dosar penal, pentru identificarea autorilor și tragerea la 
răspundere penală a acestora.

M.C.H.
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Prin câteva localităţi 
gorjene am obser-
vat un lucru curios. 

Prima dată am zis că nu văd 
bine dar apoi m-am oprit ca 
să mă dumiresc. 

Cişmelele stradale din lo-
calităţile cu pricina nu mai 
aveau mânerul care prin apă-
sare furniza apa necesară co-
munităţilor. 

Acuma am constatat şi un 

Filozofi i   Filozofi i   

Cu ochii la 
’’Gura lumii’’

lucru îmbucurător anume 
apariţia hidrantilor suprate-
rani prin majoritatea localită-
ţilor gorjene şi renunţarea la 
vechii hidranți subterani me-
reu în pericol de a fi astupaţi, 
a li se fura capacele ori cele-
lalte componente ori fel de fel 
de tragi-comedii din care una 
mi-a relatat-o un funcționar 
al unei comunităţi rurale. 

După ce s-a făcut recepţia 
„pe barbă” a acelor hidranţi şi 
trecerea perioadei de garanţie 
la o situaţie de urgenţă de la 
nivelul localităţii a avut sur-
priza să constate că respecti-

vii „constructori” montaseră 
prin unele locuri numai case-
ta hidrantului (partea de sus 
cu capacul care se vede) în 
rest nemaifiind nimic în pă-
mânt. 

Acum „prinde orbul scoa-
te-i ochii”şi a tăcut chitic re-
spectivul că dacă reclama pe 
undeva tot el se făcea de râs. 
Că cine recepţionase respec-
tivele instalaţii de stingere a 

incendiilor? 
Așa că s-a trecut la mon-

tarea noilor hidranţi suprate-
rani inclusiv în comunităţile 
rurale unde dacă sunt la ve-
dere nu mai pot fi subtilizați. 

Și iată că prin multe co-
mune pe unde am trecut am 
putut vedea de-a lungul liniei 
de alimentare cu apă hidranți 
supraterani mai rari ori mai 
deşi (după buget bănuiesc – 
vorba lui Caragiale) ce pot fi 
utilizaţi mai eficient în pro-
blemele locale. 

Dar haideţi că ne-am luat 
cu hidranţii şi aproape am 

uitat ce am vrut să vă istori-
sesc. 

Cişmelele stradale din mai 
multe comune nu aveau mâ-
nerul pe care apeşi pentru a 
da drumul la apă. 

„Le-o fi furat careva” zic eu 
dar cum să furi numai mâne-
rul când capacul de sus era 
intact cu toate că acesta „tră-
gea mai greu la cântar” dacă 
era dus la fier vechi.

Ei, acum când stăteam 
eu pe gânduri într-un sat cu 
astfel de cişmele, pe lângă 
mine trece un moş care după 
roşeaţa din obraz  „gustase” 
ceva pe la vecini ori birtul din 
sat că şi mirosea a vin. La ne-
dumerirea mea legată de re-
spectivele mânere de cişmele 
moşul   „şi-a râs în barbă” şi 
cu un aer şugubăţ ce-l amin-

tea pe Dezbrăcatu’ de la „Cro-
nică” m-a lămurit „într-o mi-
nută de ceas”. 

Cică, după ce s-a montat 

instalația de apă şi s-au făcut 
branşamentele la săteni, lu-
mea a fost bucuroasă foarte. 
Asta până la apariţia prime-
lor facturi de plată când mulţi 
dintre cei care mai şi dăduse-
ră „o cârcă de bani” pe bran-
şare au făcut calculul că nu 

îşi pot permite preţul apei de 

la robinet. Până când unii mai 

„luminaţi” au constatat un 

fapt îmbucurător. Că cişmele-
le stradale nu au apometrii şi 
poţi lua apă de acolo câtă vrei 
chiar cu oleacă de trudă în 
plus dar fără sa bagi mâna „la 
boznar”. După ce „vestea cea 
bună” s-a răspândit autorită-
ţile comunale au constatat că 
apa se consuma dar apometrii 
sătenilor „făcuseră păianjeni” 
descoperitorii aprovizionării 
cu apă „pe moka” vânzându-
şi „patentul” majorităţii lo-
cuitorilor bucuroşi la rândul 
lor că pot lua apă la discreţie 
fără să plătească chiar dacă 
se osteneau mai mult. 

Și atunci autorităţile rura-
le nu au mai avut altă soluţie 
decât aceea de a demonta mâ-
nerele de la cişmelele stradale 
obligând în acest fel localnicii 
să consume apă din propriile 
branşamente. 

„Dom-le ce chestii mai 
dihai ca-n filmele cu James 
Bond şi  Indiana Jones” vor-
besc şi eu singur în timp ce 
moşul se îndepărtează clăti-
nându-se dar cu un aer satis-
făcut de parcă-mi divulgase 
secretul comorii lui Decebal. 
Apropo că tot veni vorba de 
strămoşii noştri. Nu degeaba 
spuneau latinii: „in vino veri-
tas” (adevărul e în vin). Dacă 
moşul nu ar fi fost „abţiguit” 
nu aş fi aflat eu în veci secre-
tul cişmelelor fără mâner. Şi 
de fiecare dată când aş fi tre-
cut pe lângă vreuna mi-aş fi 
frământat mintea: ,,de ce au 
mai pus ăştia cişmele dom-le 
dacă nu au mânere şi nu poţi 
lua apă de la ele” ?  

    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.

Cine fi nanțează noua fabrica de BCA din Cine fi nanțează noua fabrica de BCA din 
Gorj. Investiție de 30 de milioane de euroGorj. Investiție de 30 de milioane de euro
Lucrările la noua fabrică de BCA din Târgu Cărbunești vor demara 
luna viitoare, investiția ridicându-se la circa 30 de milioane de euro.

Reparații și igienizări la spitalul din RovinariReparații și igienizări la spitalul din Rovinari

EximBank și CEC Bank au 
structurat un pachet financi-
ar în valoare totală de 139,2 

milioane de lei destinat finanțării noii 
unități de producție de BCA pe care 
compania Soceram o construiește în 
satul Cojani din Târgu Cărbunești.

Viitoarea fabrică va avea o capaci-
tate de producție de până la 1.500 de 
metri cubi pe zi și va fi dezvoltată pe 
baza ultimelor concepte din domeniu, 
cu tehnologie smart, aceasta fiind 
cea de-a treia unitate de producție de 
BCA a societății, alături de cea de la 
Doicești (Dâmbovița) și cea de la Cor-
dun (Neamț), pe care Soceram a inau-
gurat-o anul trecut.

„Ca susținători consacrați ai mediu-
lui de afaceri, suntem permanent ală-
turi de business-urile antreprenoriale 
cu viziune de dezvoltare, mai ales în 
sectorul producției care aduce un plus 
de valoare adăugată pentru economia 
românească. Credem că este important 
ca România să aibă producători locali 
puternici care să crească și să devină 
jucători importanți și la nivel regio-
nal și, de aceea, suntem încântați să 
susținem Soceram în implementarea 
acestui proiect de investiții greenfield, 
derulat într-o perioadă plină de provo-
cări pentru domeniul materialelor de 
construcții”, a declarat Traian Halalai, 
președintele executiv al EximBank.

Domeniul construcțiilor este unul 
dintre principalele motoare ale econo-
miei, susține CEC Bank. „Faptul că 
finanțarea unui proiect de investiții 
greenfield a fost structurată și aproba-
tă într-o perioadă plină de provocări la 
nivel economic, demonstrează angaja-
mentul nostru pentru susținerea me-
diului de afaceri românesc”, a decla-
rat Bogdan Neacșu, Director General 
CEC Bank.

Noi locuri de muncă

Soceram este o companie cu pes-
te 40 de ani de experiență în produ-
cerea și comercializarea materialelor 
de construcții. Compania și-a început 
activitatea în forma actuală după pri-
vatizarea din anul 2004, în prezent 
activitatea acesteia fiind concentrată 
pe dezvoltarea, producerea și vânza-
rea materialelor pentru zidărie – că-
rămidă, beton celular autoclavizat – 
BCA și adezivi folosiți în construcții.

„În contextul preocupărilor privind 
creșterea eficienței energetice, ne 
așteptăm la creșteri ale cererii pentru 
materiale de construcții performante, 
cu proprietăți de reducere a pierderi-
lor de energie. 

Construcția noii fabrici de BCA de 
la Târgu Cărbunești răspunde aces-

tei nevoi din piață și, în același timp, 
va avea un efect pozitiv de angrenare 
a economiei la nivel local, prin crea-
rea de locuri de muncă și dezvoltarea 
ecosistemului logistic. Ne bucurăm 
că două bănci cu capital românesc 
au ales să ne fie parteneri în acest 
efort”, a declarat Mihai Anastasescu, 
acționarul majoritar al Soceram SA.

Societatea a înregistrat anul tre-
cut o cifră de afaceri de aproape 246 
de milioane de lei, în creștere cu 46% 
față de 2020.

Potrivit autorităților locale, în 
noua fabrică vor lucra peste 100 de 
oameni.

I.I.

Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” din 
Rovinari se află într-un amplu proces de 
reabilitare și igienizare a corpului C. Lu-
crările includ înlocuirea instalațiilor sa-
nitare, a ferestrelor și ușilor, aplicarea de 
linoleum antibacterian în saloane, dar și 
reparații la nivelul secțiilor și comparti-
mentelor.

„Ne pare rău pentru disconfortul creat, 
dar ne dorim un spital modern, cu stan-
darde înalte din toate punctele de vedere. 
Suntem conștienți că doar printr-un efort 
constant, trecând prin diverse etape, putem 
ajunge la obiectivul propus, și anume un 
grad ridicat al calității serviciilor medicale 
oferite cetățenilor”, anunță unitatea sani-
tară. În ultimii ani, spitalul a fost dotat 
cu aparatură medicală performantă și a 
reușit să atragă noi specialiști.

I.I.
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Asociația culturală Tătărescu, Asociația 
cultural-istorică „Dumitru și Maria Ple-
niceanu” și OFA UGIR Gorj vă invită să 

participați la evenimentul ce va avea loc în Parcul 
Coloanei fără Sfârșit, joi, 27 octombrie 2022, înce-
pând cu orele 11.00, cu ocazia împlinirii a 84 de ani 
de la inaugurarea Ansamblului Monumental „Calea 
Eroilor”, realizat de Constantin Brâncuși la Târgu-
Jiu.

Expoziția de fotografie documentară și de arhivă 
„Ștefan Georgescu Gorjan, constructorul Coloanei 
fără Sfârșit” este un omagiu adus lui Constantin 
Brâncuși, cu ocazia împlinirii a 84 de ani de la in-
agurarea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” 
și un semn de adânca prețuire pentru Stefan Geor-
gescu Gorjan, constructorul Coloanei fără Sfârșit, 
au declarat organizatorii evenimentului.

Expoziția de fotografie documentară și de arhivă 
cuprinde 21 de fotografii ce fac parte din Arhiva Fa-
miliei Gorjan și surprinde în principal momente din 
timpul ridicării Coloanei fără Sfârșit, din anii 1937-
1938. Proiectul este realizat cu sprijinul doamnei 
Sorana Georgescu Gorjan, personalitate marcantă 
în cercetarea operei brâncușiene, dar și fiica ingi-
nerului Ștefan Georgescu-Gorjan, cel care a făcut 
posibilă punerea în operă a Coloanei fără Sfârșit la 
Târgu-Jiu.

A.S.

Expoziție de fotografi e documentară și de arhivă 
în Parcul Coloanei fără Sfârșit, la Târgu-Jiu

Sâmbătă, 29 octombrie, de 
la ora 12, va avea loc la Teatrul 
Dramatic ,,Elvira Godeanu” 
din Târgu-Jiu lansarea de car-

Filosofi a Fotbalului, cartea antrenorului 
Aurel Țicleanu, lansată la Târgu-Jiu

te Filosofia Fotbalului, semna-
tă de gorjeanul Aurel Țicelanu, 
antrenor, lector la Școala de 

Antrenori și Vicepreședinte al 
Comisiei Tehnice a Federației 
Române de Fotbal, fost com-
ponent al echipei naționale de 

fotbal a României și al echi-
pei Universitatea Craiova, su-
pranumită Craiova Maxima. 

Evenimentul va fi moderat de 
jurnaliștii sportivi Marius Mi-
tran și Daniel Nanu și se va 
bucura de prezența legendelor 
Craiovei Maxima, cea mai iubi-

tă echipă de fotbal a Olteniei, 
alături de Silviu Bogdan (fost 
arbitru internațional) și de ju-
niorii Craiovei Maxima, Cris-
ti Albeanu, Dan Marinescu, 

Narcis Mohora și Silvian Cris-
tescu. Accesul la eveniment 
este gratuit în limita locurilor 
disponibile.

A.S.
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Consiliul Județean Gorj aniversează 158 Consiliul Județean Gorj aniversează 158 
de ani de la înfi ințarede ani de la înfi ințare

Post vacant la Post vacant la 
liceul din Saduliceul din Sadu

Vineri, 28 octombrie, ora 
10.00, în Sala Maură a Pa-
latului Administrativ din 

Târgu-Jiu, în debutul ședinței  lunare 

Consiliul Județean Gorj sărbătorește împlinirea a 158 de ani de 
existență. Cu acest prilej, autoritatea județeană organizează două 
evenimente festive, în semn de recunoaștere a personalităților și va-
lorilor gorjenești, precum și ca reamintire a momentelor de început 
ale administrației județene, care se întâmplau în urmă cu peste un 
secol și jumătate. 

a forului legislativ județean, va avea 
loc festivitatea de decernare a titlului 
„Gorjeanul Anului 2021”. Distincția 
va fi înmânată lui Alexandru Ion Bură, 

antrenor-ma-
estru atletism 
la Clubul Spor-
tiv „Pandurii” 
Târgu-Jiu.

În cursul 
aceleiași zile, 
începând cu 
ora 17.00, la 
Sala Sporturi-
lor din Târgu 
Jiu, va avea 
loc conferința 
tematică „Gor-
jul, cetate a 
nemuririi. Re-
pere pentru o 
istorie în Hris-
tos”.  

„Astfel, ne 
dorim să adu-
cem mai aproa-
pe de inimile 
gorjenilor cul-
tura, tradițiile 
și istoria loca-
lă, prin cuvin-
tele preotului 
profesor Con-
stantin Necula, 
invitat special 
al evenimen-

tului. Manifestarea va beneficia de 
transmisie în direct pe posturi locale și 
online, asigurată de partenerii media 
Accent TV și Emi TV și este organiza-
tă prin Ansamblul Artistic Profesionist 
«Doina Gorjului», cu sprijinul Primă-
riei Municipiului Târgu Jiu, Muzeu-
lui Județean «Alexandru Ștefulescu», 
Școlii Populare de Artă «Constantin 
Brâncuși» din Târgu Jiu, Centrului 
Județean de Conservare și Promovare 
a Culturii Tradiționale Gorj și al Biblio-
tecii Județene «Christian Tell»”, anunță 
Consiliul Județean.

Primul președinte al CJ Gorj

Reperul istoric al administrației 
publice locale îl reprezintă Legea pen-
tru înființarea consiliilor județene, 

emisă în timpul domniei lui Alexan-
dru Ioan Cuza, la data de 31 martie 
1864.

Atestarea documentară a înființării 
instituției a avut loc în 26 octombrie 
1864, când a fost parafat primul pro-
tocol al Consiliului Județean Gorj în 
urma susținerii unei ședințe extraor-
dinare, a învestirii primilor consilieri 
județeni și alegerii primului președinte 
de Consiliu Județean. 

Primul birou al acestei sesiuni 
a fost format din Zamfir Părăianu 
– președinte, Constantin N. Moscu 
– vicepreședinte, Ioan Broșteanu și 
Constantin C. Săvoiu – secretari. 

Actualul Consiliu Județean 
este condus de Cosmin Popescu – 
președinte, Gheorghe Nichifor și Do-
rin Tașcău – vicepreședinți.

I.I.

Liceul „Mihai Viteazul” din 
Bumbești-Jiu organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea, pe perioa-
dă nedeterminată, a funcției vacante 
de îngrijitor, la Compartimentul ad-
ministrativ.

Candidații interesați de post tre-
buie să fi absolvit măcar 10 clase/
școală profesională. 

Nu se cere vechime, dar se solicită 
disponibilitate la program flexibil – lu-
crul pe timp de noapte, în intervalul 
23.00-07.00.

Concursul are loc la mijlocul lunii 
viitoare. Proba practică este progra-
mată pe data de 16 noiembrie, iar in-
terviul, două zile mai târziu.

I.I.
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Verdict final al magistraților pentru un gorjean 
care, în primăvara anului trecut, a înjunghiat o 
persoană care a avut nevoie ulterior de zeci de 
zile de îngrijiri medicale, dar care, pe parcursul 
procesului, a renunțat la orice pretenție față de 
inculpat, cei doi împăcându-se. 

Curtea de Apel Craiova a decis marți să respingă 
contestațiile pe care atât inculpatul cât și procurorii le 
depuseseră la sentința dată în decembrie anul trecut 
de Tribunalul Gorj, sentință care, astfel, devine definiti-
vă. „Admite cererea inculpatului Gogu Titu zis Daniel, de 
soluționare a prezentei cauze potrivit procedurii în cazul 
recunoașterii învinuirii.(…) Condamnă inculpatul, Gogu 
Titu zis Daniel, la 2 ani și 11 luni închisoare(…) condam-
nă inculpatul la pedeapsa de 3 luni închisoare. (…)Aplică 
inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 11 luni în-
chisoare, la care adaugă un spor de 1 lună, reprezentând 
1/3 din cealaltă pedeapsă, rezultând astfel o pedeapsă 
de 3 ani închisoare(…). Dispune suspendarea execută-
rii pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de 
supraveghere de 4 ani”, a decis Tribunalul Gorj, decizia 
de suspendare a executării pedepsei fiind luată în baza 
mai multor argumente, printre care și acela care face 
trimitere la faptul că inculpatul „are un comportament 
general adecvat normelor de convieţuire socială”. 

Inculpatul a fost oblicat să presteze 120 de zile de 
muncă în folosul comunității la Primăria Bumbești Jiu 
sau la școala din localitate. Inculpatul a fost reținut și 
arestat preventiv în perioada 21 martie 2021 – 3 decem-
brie 2021. 

La data reținerii sale, bărbatul de 36 de ani participa 
la negocierile pentru cumpărarea unei case în satul Te-
tila, casă pe care o râvnea și victima sa. 

Negocierile au fost destul de tensionate, iar pentru 
calmarea spiritelor a avut loc și o judecată țigănească, 
numai că scandalul tot nu a putut fi evitat, iar în cele 
din urmă s-a iscat o încăierare din care au rezultat mai 
mulți răniți. Gogu Titu s- a folosit însă de un briceag 
pentru a fi mai „convingător”, pe care l-a și aruncat 
după ce și-a înjunghiat victima, ulterior el urcându-se 
în mașină și fungind spre Novaci. 

Aici a fost prins de polițiști, cărora le-a și arătat locul 
unde a aruncat briceagul, după care a recunoscut fap-
tele de care a fost acuzat.

 GELU IONESCU

A scăpat de 
închisoare după ce 
a înjunghiat un om!
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De asemenea, sindi-
catele au solicitat 
pentru salariați și 

economia făcută de companie 
la fondul de salarii în 2022 
dar și ajustări ale salariilor 
pentru o anumită categorie 

Au început negocierile în CEO pentru majorarea Au început negocierile în CEO pentru majorarea 
salariilor. Mandatele unor directori expiră mâinesalariilor. Mandatele unor directori expiră mâine
Negocierile pentru creșterea salariilor în Complexul Energe-
tic Oltenia au început la cererea sindicatelor. Astfel, majo-
rările ar putea avea loc începând cu data de 3 ianuarie 2023, 
dacă administrația și sindicatele vor ajunge la o înțelegere. 

de muncitori din carierele și 
termocentralele companiei.

În altă ordine de idei, 
mandatele a doi membri din 
Directoratul CE Oltenia expi-
ră vineri, 28 octombrie. Este 
vorba despre directorii Gigel 

Jianu și Cosmin Mitrică. 
Consiliul de Supraveghere 

va decide dacă le va prelungi 
mandatele cu încă patru luni 
sau va numi alți membri în 
Directoratul CEO.

M.C.H.

CSAT: Cărbunele, utilizat 
pe termen scurt

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a analizat şi apro-
bat, în şedinţa de marţi, propunerile Ministerului Energiei privind 
îmbunătăţirea rezilienţei energetice a României, astfel încât popula-
ţia să fie protejată şi să fie asigurată continuitatea în aprovizionare 
cu energie electrică şi cu gaze naturale, în condiţiile unor preţuri 
care să nu-i împovăreze pe cetăţeni, potrivit unui comunicat al Ad-
ministraţiei Prezidenţiale.

Evaluarea oportunităţilor de conectivitate din regiune în secto-
rul energetic şi în cel al transporturilor a fost unul dintre punctele 
de pe ordinea de zi a CSAT.

În cadrul şedinţei au fost abordate şi stimularea investiţiilor pe 
termen scurt şi mediu în dezvoltarea producţiei de gaze naturale, 
atât onshore, cât şi offshore, utilizarea, pe termen scurt, a tutu-
ror resurselor energetice pe bază de cărbune pentru a traver-
sa această criză energetică, creşterea capacităţii de extracţie din 
depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, precum 
şi concretizarea dialogului cu partenerii externi pentru a asigura 
accesul la surse alternative de gaze naturale din Azerbaidjan, Emi-
ratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii şi Arabia Saudită.

M.C.H.

Un tânăr de 20 de ani, din 
Lelești a făcut scandal în fa-
milie, în urmă cu două zile, 
lovindu-și tatăl cu un lemn, 
provocându-i mai multe lezi-
uni. Agresorul a fost reținut 
de polițiști.

IPJ Gorj a comunicat fap-
tul că  la data de 25 octom-

Un tânăr din Lelești și-a bătut tatăl. 
S-a emis ordin de protecție

brie, Secția 1 Poliție Rurală 
Târgu-Jiu a fost sesizată di-
rect de către o femeie, despre 
faptul că în familia surorii 
sale din localitatea Lelești are 
loc un conflict.

Polițiștii s-au deplasat la 
fața locului, stabilind că un 
bărbat de 50 de ani, din co-

muna Lelești, pe fondul unei 
stări conflictuale existente, ar 
fi fost lovit de fiul său, de 20 
de ani, cu un obiect conton-
dent, provocându-i leziuni.

A fost întocmit formular de 
evaluare a riscului, fiind emis 
ordin de protecție provizoriu 
față de tânărul de 20 de ani.

În urma administrării pro-
batoriului, la aceeași dată, 
polițiștii l-au reținut pentru 
24 de ore și introdus în Cen-
trul de Reținere și Aresta-
re Preventivă al IPJ Gorj, pe 
tânărul bănuit de săvârșirea 
infracțiunii de violență în fa-
milie. În cursul acestei zile, 
bănuitul va fi prezentat Par-
chetului de pe lângă Judecă-
toria Târgu-Jiu, cu propuneri 
legale.

M.C.H.
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă! - Spre neuitarea învăţătorului 
Ioan I. Popescu (1855-1929) din Bărbăteştii Gorjului (I)

,,Să-l facem şi noi cunoscut pe învăţătorul Ioan Popescu în localitatea 
noastră! Suntem toţi mulţumiţi că am reuşit să-l aducem în neuitare”! 
În ziua de joi, 20 octombrie 2022, Comuna Băr-

băteşti, din judeţul Gorj, s-a aflat la ceas de 
sărbătoare, prin dezvelirea bustului ilustrului 

învăţător Ioan I. Popescu (1855-1929), o legendă a 
învăţământului din Gorj, personalitate emblematică 
a localităţii de pe malul Gilortului, în cadrul unui 
ciclu de manifestări consacrate celei mai mari per-
sonalităţi autohtone din prima jumătatea a secolu-
lui al XX-lea. Strălucitul dascăl al învăţământului 
primar din Gorj a excelat prin activitatea la clasă, 
prin prestigiul său în rândul comunităţii, prin sfa-
turile şi îndrumările de suflet, motiv pentru care a 
fost sărbătorit şi acum prin demersurile doctorului 
Cornel Munteanu, cel care s-a inspirat dintr-o lu-
crare a profesorului Petre Rădulea, despre istoricul 
învăţătorimii gorjene, pentru că simţul datoriei l-a 
determinat pe marele iubitor de cultură şi medic de 
înaltă valoare, dr. Cornel Munteanu, să realizeze cu 
sprijinul Primarului Adrian Mangu şi al Consiliu-
lui local al comunei Bărbăteşti un bust din bronz, 
amplasat în curtea şcolii care îi poartă numele edu-
catorului. Aşadar, în miezul zilei de 20 octombrie, 
la mormântul învăţătorului a fost oficiată slujba de 
pomenire de către preotul paroh Stanca Ştefan şi 
s-a făcut parastasul Învăţătorului Ioan I. Popescu, 
prin contribuţia doamnei judecător Maria Rogojea-
nu, strănepoata învăţătorului şi a doamnei Violeta 
Motorgeanu, rudă apropiată, după care a fost sfin-
ţită Crucea ridicată prin strădania doctorului Cor-
nel Munteanu în faţa Bisericii de Parohie cu hramul 
«Sf. Cuvioasă Parascheva», spre cinstirea memoriei 
eroilor neamului din această localitate. În cele din 
urmă, toţi participanţii la ciclul de manifestări au 
mers cu inima plină de emoţie în faţa Şcolii gimna-
ziale «Învăţător Ioan I. Popescu (1855-1929)», pen-
tru festivitatea dezvelirii bustului şi pentru evocarea 
spre neuitare a personalităţii unui dascăl drag!

,,I-am dat şcolii numele lui Ioan Popescu, l-am 
monumentalizat, l-am făcut să trăiască şi după 
moarte”! 

Aşa cum era şi firesc, primul care a luat cuvân-
tul, încântând auditoriul, a fost domnul dr. Mun-
teanu Cornel, care a început prin a spune: ,,Vă 
mulţumesc din inimă că aţi ales ca în această zi 
mare, în care am reuşit, am izbutit ca să sărbătorim 
împreună şi să-l scoatem din uitare pe învăţătorul 
Ioan Popescu, personalitatea cea mai importantă a 
satului, a comunei, a zonei, de la începutul veacu-
lui trecut! I-am dat şcolii numele lui Ioan Popes-
cu, l-am monumentalizat, l-am făcut să trăiască şi 
după moarte! Ştiam despre dânsul din copilărie, de 
la tatăl meu şi de la săteni! Prin comportamentul şi 
prin legătura sa cu oamenii, prin rezultatele obţinu-
te la clasă, şi-a atras respectul profund al săteni-
lor, al comunei şi putem spune că a devenit o mică 
legendă a acestei localităţi! Anii curg, generaţiile 
se petrec, aşa că după o sută de ani, foarte puţini 
dintre locuitorii satului mai ştiu de învăţătorul Ion 
Popescu, iar, despre mormântul lui, nici atât! Dar, 
am avut noroc, pentru că în urma unui consult me-
dical făcut lui Gheorghe Gorun, fostul director al 
Colegiului «Spiru Haret» din Târgu-Jiu, mi-a oferit o 
carte intitulată «Învăţătorimea gorjeană», scrisă de 
către profesorul Petre Rădulea, iar, acolo am găsit 
testamentul lui Ioan I. Popescu, în care spunea aşa: 

«Pentru ceea ce am făcut pentru şcoală şi pentru 
săteni, doresc să mi se pună un tablou fotografic în 
una din clase, directorul să se intereseze de starea 
tabloului, iar inspectorii să consemneze în procesul-
verbal situaţia tabloului!». Atunci, mi-a «scăpărat» 
ideea să-i dăm şcolii numele lui Ioan Popescu! Şi 
împreună cu strănepotul lui, Nelu Motorgeanu, am 
strâns materialele, am făcut un dosar pe care l-am 
dus la primărie pentru şedinţa de consiliu local şi 
toată lumea a fost de acord, primarul, viceprimarul 
şi consilierii. Când ies de acolo mulţumit de rezul-
tat, îmi spune o salariată a primăriei: nu se face 
nimic, domnule doctor! Cum aşa? Că toată lumea a 
fost de acord! O să vedeţi că nu se face nimic! Din 
păcate, a avut dreptate, pentru că la şase luni, când 
am trecut pe la primărie ca să văd care mai este 
situaţia în privinţa demersului meu, mi s-a spus 
că s-a pierdut dosarul!! Am făcut un dosar nou pe 
care i l-am dat în mână noului primar, Mangu Adri-
an, şi cu spijinul primăriei, am reuşit să dăm şcolii 
numele «Ioan Popescu», iar, la festivitatea aceea, ca 
lucrurile să fie bine făcute, am hotărât să-i facem 
învăţătorului şi un bust, pentru care toată lumea a 
fost de acord! Cineva din familie a promis că va face 
bustul, dar, până la urmă, pe baza unei bune cola-
borări cu domnul primar, am ajuns la concluzia că 
primăria poate să plătească acest bust! Am găsit la 
Târgu-Jiu un sculptor care a făcut mulajul, acesta 
a fost adus de către domnul primar! Am întârziat 
puţin cu soclul din cauza pandemiei, dar, până la 
urmă, uite că l-am făcut şi suntem mândri că am 
reuşit ceea ce ne-am propus! Acum, să vedem cine 
a fost învăţătorul Ioan Popescu? Fiu al unui ţăran, 
tot cu numele de Ioan Popescu, din satul acesta, 
care a absolvit Şcoala normală şi a funcţionat o pe-
rioadă la Tunşi (Ţicleni), la Petreşti şi apoi a venit 
la Bărbăteşti. Aici, la Bărbăteşti, a dovedit o mare 
stăruinţă în pregătirea elevilor, pentru că era învă-
ţător la cinci clase, că aşa se făceau atunci, cinci 
clase, clasele trei, patru şi cinci erau de dimineaţă, 
iar clasa întâi şi clasa a doua erau după masă! Exa-
menele de sfârşit de şcoală se dădeau la centrele 
de comună, câte 4-5 şcoli pe comună! La exame-
nele acestea, elevii învăţătorului Ioan Popescu ie-
şeau primii, aveau cele mai bune rezultate! Şcoala 
se desfăşura peste drum, unde erau două clădiri 
particulare. S-a gândit să construiască o şcoală şi 
a cumpărat pământ cu banii lui, a construit şcoala 
cu banii lui şi ai sătenilor. În felul acesta, a devenit 
cunoscut în sat şi în împrejurimi, pentru că a fost 
cooptat în delegaţia gorjeană care a mers la dezveli-
rea statuii Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de la 
Iaşi. Acolo, Ioan Popescu, învăţătorul «din coastă» a 
avut cinstea, a avut onoarea să deschidă manifesta-
rea naţională pentru că a luat primul cuvântul! Un 
cuvânt cu «miez», cu substanţă, un cuvânt patrio-
tic, aşa cum se «purta» atunci. Pentru rezultatele la 
învăţătură ale copiilor şi pentru diversele şi deose-
bitele preocupări sociale, a fost decorat cu medalia 
«Răsplata Muncii» clasa I, care se acorda pe vremea 
aceea cadrelor didactice. A fost contemporan cu Mi-
hai Busuioc, alias Domnu Trandafir, învăţătorul lui 
Sadoveanu, pentru că au fost amândoi medaliaţi 
şi au avut aceleaşi preocupări sociale, aşa că ne-
am gândit, dacă Sadoveanu l-a făcut cunoscut pe 
Domnu Trandafir în toată ţara, hai să-l facem şi noi 
cunoscut pe învăţătorul Ioan Popescu în localitatea 
noastră! Suntem toţi mulţumiţi că am reuşit să-l 
aducem în neuitare! Având în vedere relaţia bună 
cu domnul primar, printr-o colaborare extraordina-
ră, de aceea, v-aş ruga în două cuvinte să vă expun 
şi un eşec al meu, printr-o relaţie slabă şi neinspi-
rată cu un şef al domnului primar! A existat în Gorj 
doctorul Nicolae Hasnaş, mare doctor, dar, a fost şi 
un mare politician, a fost prefect, a construit şcoli 
unde să înveţe copiii şi a contribuit cel mai mult la 
reînfiinţarea Şcolii Normale din Târgu-Jiu, de unde 
ieşeau învăţători! A fost şi un om cu «dare de mână», 
cu suflet bun, pentru că a construit la Târgu-Jiu 
baia comunală cu banii lui, a construit un nou pavi-
lion la Spitalul vechi, la «pasarelă», a acordat cinci-
sprezece burse, cinci la Şcoala de meserii, cinci la 
Liceul «Tudor Vladimirescu» şi cinci la Liceul comer-
cial, copiilor stăruitori, buni la carte şi săraci! Fap-
tul că l-am avut mereu în minte ca model, în clasa I, 
când am venit la şcoală, taică-miu mi-a spus: dacă 
înveţi carte, te trimit să faci medicina la Cluj, ca să 

ajungi doctor ca Hasnaş! Clujul era «numărul unu» 
în medicină la vremea aceea şi am făcut medicina la 
Cluj, dar, doctor ca Hasnaş, n-am ajuns şi nici nu 
poate să ajungă nimeni! Dar, m-am gândit să dăm 
Spitalului judeţean numele lui Nicolae Hasnaş. Am 
făcut propunerea într-o zi de sărbătorire a Spita-
lului de la Târgu-Cărbuneşti, unde am fost multă 
vreme doctor şi chiar director de spital, iar, la pro-
punerea mea, toată lumea a fost de acord”, iar, cu 
aceasta, ne oprim aici cu…eşecul doctorului Cornel 
Munteanu, pentru că menirea evenimentului de la 
Bărbăteşti era aceea de a-l sărbători cu profunde 
trăiri emoţionale pe Învăţătorul Ioan I. Popescu! 

,,Copii, să vă notaţi ziua aceasta în agendele 
voastre, iar, peste cincizeci de ani să vă uitaţi în 
fotografi ile pe care le faceţi, ca să-i vedeţi pe 
aceia care astăzi au reuşit să facă posibil acest 
eveniment”! 

Iar, acest lucru l-a făcut cu multă pasiune şi cu 
mare dăruire profesională doamna prof. dr. Marcela 
Mrejeru, Inspector şcolar general, profesor de istorie 
cunoscut, cu doctorat în specialitate la Universita-
tea București, autoare a unor cărți bine primite de 
către iubitorii de istorie. Doamna inspector şcolar 
general este profesor de istorie la CNTV și membru 
în conducerea filialei județene a «Societății de Științe 
Istorice din România», care a început prin a spune: 
,,Am constatat că nu peste tot există astfel de mo-
numente şi că uitarea este într-adevăr, duşmanul 
nostru, al neamului românesc, dar, dacă nu ştim 
să-i scoatem din uitare pe eroi, înseamnă că avem 
o «problemă», pentru că se vorbea aici despre patri-
otism şi ar trebui să nu ne fie ruşine să spunem că 
suntem români, să nu ne fie ruşine că suntem gor-
jeni, că suntem din Bărbăteşti, să ne cunoaştem fie-
care dintre noi istoria locului din care venim, pentru 
că numai atunci, dacă ne cunoaştem cu adevărat 
«rădăcinile», moşii şi strămoşii noştri şi îi cinstim 
aşa cum se cuvine, numai aşa, neamul acesta va 
continua să existe pentru totdeauna! E un eveni-
ment important, este o zi istorică pentru copiii aces-
tei şcoli care ar trebui să reţină acest lucru! Dar, 
ei sunt mici şi nu realizează ce zi importantă este 
ca să-şi aducă aminte mai târziu! Este important, 
copii, să vă notaţi ziua aceasta în agendele voastre, 
iar, peste cincizeci de ani să vă uitaţi în fotografiile 
pe care le faceţi cu telefoanele, este adevărat, ca să-i 
vedeţi pe aceia care astăzi au reuşit să facă posibil 
acest eveniment! Mă simt onorată, mă înclin în faţa 
dumneavoastră pentru tot efortul pe care l-aţi de-
pus, mă înclin în faţa familiei, a primarului care a 
colaborat foarte bine şi a directorului şi a cadrelor 
didactice care s-au implicat şi au susţinut, aşa cum 
au putut dumnealor, acest eveniment! Vă mulţu-
mesc, vă doresc tuturor multă sănătate, şi să dea 
Dumnezeu să participăm la cât mai multe eveni-
mente de acest fel, care, aşa cum spunea domnul 
doctor, să scoatem oamenii valoroşi din uitare şi să 
«producem» neuitarea pentru oamenii care au fost 
cândva pe aceste locuri şi în toate locurile din care 
noi provenim! Vă mulţumesc şi vă doresc numai 
bine”, a încheiat inspectoarea generală! (VA URMA)  

Profesor dr. VASILE GOGONEA



colaboratoricolaboratori www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1111Joi, 27 Octombrie 2022Joi, 27 Octombrie 2022

Notă de protest față de condițiile generate de criza energetică și 
infl ație privind scăderea nivelului de trai al pensionarilor români

Delegația alcătuită din: 
Col. (r.) Cristian GĂDĂU, 
Vicepreședintele LADPM Fi-

liala Gorj, Col. (rtr.) Vasile MUNTEA-
NU, Președinte SCMD Filiala Gorj, Col.
(rtr.) dr. ing. Walter LOGA, Președinte 
ANCE „Regina Maria” Filiala Gorj și 
col. (rtr.) Gheorghe BUȘE, Secretar 
Executiv ANCE „Regina Maria” Filiala 
Gorj, a fost primită de către domnul 
Nicolae (Ninel) MUJA, Subprefectul 
județului Gorj. Timp de o jumătate de 
oră, s-au discutat motivele din Nota de 
protest și căile de rezolvare a lor pro-
puse de reprezentanții pensionarilor 
militari gorjeni. 

„Este începutul unui DEMERS RE-
VENDICATIV NAȚIONAL, în scopul 
întăririi reale a capacității de apărare 
a României în fața pericolului extern 
evident, în scopul descurajării oricărui 
agresor, indiferent de direcția din care 
ar putea acționa și ar atenta la știrbirea 
integrității teritoriale a României. TRA-
GEM,  PUTERNIC, UN NOU SEMNAL 
DE ALARMĂ, referitor la faptul că, în 
perioada de timp care a trecut de la în-
ceperea conflictului militar din Ucrai-
na, populația României  nu a fost pre-
gătită să facă față pentru a acționa în 
mod eficient în vederea protejării vieții 
și bunurilor personale, în pofida repe-
tatelor avertizări pe care LADPM le-a 
adresat ministerelor de resort înce-
pând chiar cu luna februarie a acestui 
an, 2022” a precizat domnul Col. (r.) 
Cristian GĂDĂU, Vicepreședintele LA-
DPM Filiala Gorj, când a înaintat nota 
de protest domnului Subprefect Ninel 
MUJA, pe care l-a rugat să o înmâneze 
conducerilor partidelor din coaliția de 
guvernare, Guvernului, Parlamentului 
și Președinției României. 

Col. (rtr.) Vasile MUNTEANU, 
Președintele SCMD Filiala Gorj, a pre-
zentat următoarele propuneri pentru 
Premierul Nicolae Ciucă:

• Aplicarea, în integralitatea 
sa, în forma promulgată, a Legii nr. 
223/2015  și abrogarea amendamen-
telor aduse ulterior prin OUG-uri, 
respectarea raportului dintre cel mai 
mare și mai mic salariu așa cum este 

Luni, 24 octombrie 2022, începând cu ora 10:15, în ajunul sărbătoririi 
Zilei Armatei României, o delegație a pensionarilor militari gorjeni, 
a depus o „NOTĂ DE PROTEST” la Prefectura Gorj prin care se ma-
nifestă dezacordul față de incapacitatea Guvernului României de a 
lua măsurile adecvate în vederea protejării teritoriului național și al 
populație în fața pericolului evident generat de războiul din Ucraina, 
criza energetică și de inflația galopantă.

Pălărierul e singur azi, își des-
tramă privirile de sticlă, în sus, că-
tre brazi, zdrențuită îi e și haina. De 
jos, dinspre apă, unde căprioarele se 

prevăzut de lege și eliminarea discrimi-
nărilor prin abrogarea OUG 59/2017 
în care magistrații și personalul auxi-
liar din justiție nu au fost incluși prin 
urmare calculul pensiilor acestora nu 
a fost plafonat și beneficiază de actu-
alizarea pensiilor odată cu creșterea 
salariului celor aflați în activitate;

• Stoparea măririlor salariale 
pentru categoriile de bugetari căro-
ra li s-a aplicat în totalitate Legea nr. 
153/2017, până la aplicarea integral a 
legii  pentru toate categoriile de buge-
tari.

• Aplicarea, în integralitatea 
sa, în forma promulgată, a Legii nr. 
l 27/2019 cu respectarea raportului 
dintre cea mai mare și cea mai mică 
pensie;

• Eliminarea discriminării prin 
aplicarea valorii sectoriale de referință 
(VRS) unice, pentru toate categorii-
le de bugetari, actualmente discrimi-
nate față de magistrați (militarilor și 
polițiștilor li se aplică un VRS în va-
loare de 197,33 lei, nemărit/actualizat 
din anul 2009, iar la magistrați, de 
mai mulți ani, un VRS de 463 lei, iar 
de curând ...600 lei ! );

• Scoaterea rezerviștilor și 
pensionarilor militari din sfera de 
competență a ministerelor Muncii, 
Finanțelor Publice și a comisiilor de 
muncă parlamentare, deoarece nu 
au avut contracte de muncă norma-
te, ci de prestare a activității la ordin, 
aceștia au fost și sunt plătiți din cota 
rezervată, conform tratatului de ade-
rare la NATO;

• Modificarea prin amendamen-
te a legilor nr. 153/2017 și 127/2019 
in sensul recunoașterii - în salarizare 
și calculul pensiei, a obligațiilor, riscu-
rilor și privațiunilor - personalului ci-
vil/ contractual angajat în structurile 
militare. 

La rândul său, Col.(rtr.) dr. ing. 
Walter LOGA, Președinte ANCE „Regi-
na Maria” Filiala Gorj a prezentat ur-
mătoarele propuneri pentru Ministrul 
Apărării Naționale, Vasile Dîncu: 

• Întreprinderea  tuturor de-
mersurilor necesare înlăturării 

nedreptăților legislative și discrimină-
rilor flagrante existente astăzi și care 
afectează grav drepturile salariale și de 
pensie ale militarilor activi, în rezervă 
și în retragere. Înlăturarea în PRIMĂ 
URGENȚĂ a efectelor grave ale OUG 
urilor 57, 59, și 114 referitoare la pen-
sionarii militari;

• Luarea în considerare a creării 
instituției Avocatul Militarilor și a Sin-
dicatului Militarilor Activi, la fel ca și 
în celelalte armate NATO;

• Declasificarea și darea 
publicității documentelor din Actul de 
Aderare la NATO, referitoare la salari-
zarea și pensionarea militarilor;

• Conform concepției „NATO 
este necesar dar nu suficient” solici-
tăm MApN să urgenteze, până nu va fi 
prea târziu, proiectarea și constituirea 
unei noi categorii de forțe de APĂRA-
RE TERITORIALĂ, destinate, în exclu-
sivitate pentru apărarea teritoriului 
național. Direcțiile de resort din cadrul 
MApN să pregătească argumentația 
necesară pentru a fi prezentată în ca-
drul CSAȚ, cu determinare și curaj 
chiar dacă acest lucru înseamnă, în 
mod sigur, contrabalansarea Bugetu-
lui Național către EFORTUL DE APĂ-
RARE NAȚIONALĂ;

• Punerea în aplicare URGENTĂ 
a măsurilor specifice pentru pregăti-
rea populației, economiei și teritoriului 
național în vederea prevenirii, diminu-
ării și înlăturării efectelor armelor cu 
efect devastator în apropierea sau pe 
teritoriul național.

În încheiere, domnul  Col. (r.) Cris-
tian GĂDĂU a concluzionat: „Militarii 
în rezervă și în retragere, din toate 

structurile de apărare, ordine publică 
și securitate națională, consideră ca fi-
ind IMPERATIVĂ schimbarea atitudinii 
Președintelui României, a ministerelor 
de resort și a Parlamentului în ceea 
ce înseamnă DREPTUL FUNDAMEN-
TAL LA APĂRARE NAȚIONALĂ, atât în 
relațiile externe dar și în ceea ce în-
seamnă SIGURANȚA CETĂȚEANULUI 
în plan intern și nu mai acceptă să fie 
marginalizați iar intervențiile lor pri-
vind colaborarea și contribuția lor la 
pregătirea Țării pentru apărare să fie 
desconsiderate! Privim cu justifica-
tă îngrijorare gravitatea situației prin 
care trece întreaga lume și, în mod de-
osebit, Europa și nu putem accepta ca 
populației să i se ascundă gravitatea 
reală a acestei situații care, coroborată 
cu NEGLIJENȚA GUVERNANȚILOR, ne 
poate conduce în starea de DISOLUȚIE 
NAȚIONALĂ!”. Deasemenea, îl infor-
mează pe domnul subprefect, că mâi-
ne, de Ziua Armatei României, pensio-
narii militari vor protesta la București, 
la Ministerul Apărării Naționale și la 
Guvern. „Ne doare sufletul că nimeni 
nu ne mai bagă în seamă. Că suntem 
ai nimănui!”, a încheiat intervenția sa 
domnul Col. (r.) Cristian GĂDĂU. 

Domnul Nicolae Muja ne-a asigurat 
de tot sprijinul său și că Nota de pro-
test v-a ajunge la destinatari. Ne-am 
bucura tare mult să fie așa. 

Când am ieșit de la Prefectură, deja 
am aflat că domnul Vasile Dîncu și-a 
dat demisia din funcția de  ministru 
al Apărării Naționale, iar mâine, pe 25 
octombrie este convocat și CSAT. Noi 
rămânem încă optimiști. 

Col. (rtr.) GIGI BUȘE

ORATORIUL PENTRU PACEA MONDIALĂ - Pălărierul din Ucraina
adapă, pe un scaun papal, tăcut, un 
papagal, într-o colivie de sârmă ghim-
pată, scârmă într-un rest de lut, căci 
Ucraina pare a fi paradisul pierdut.

Pălărierul îngână o șansonetă  spe-
rând să-i rămână drept moștenire mi-
liarde de lire.

De fiecare dată găsește în ea o vo-
luptate secretă.

Pe fereastră vor intra cât de curând 
greierii în lacrimi să-mi relateze ce s-a 
întâmplat în ultima noapte în Ucrai-
na.

Odăile de grâu cu grinzile împletite 
din cicori s-au năruit, bombardate de 
rușii lui Putin (dementul avatar al al-
tuia: Rasputin).

Garoafele-și prelungesc craii invizi-
bili peste zăpezi.

Pietrele grăiesc că și taurii sunt 
umbre uneori toamna.

Eroii Ucrainei își ascund chipul 
torturat de cenușa secundelor spulbe-
rate de rachete; cu gloria cărora o să 
se îmbete mârșavul dictator.

Când fragedă carne se face seni-

nul în burta gravidă a tinerelor soții, 
tații viitorilor copii luptă sacrificiali pe 
front, unde dronele ucid strălucirea 
pietrei și pacea ierbii și drapelul do-
goritor.

Orele cad în privirile lor pândite de 
primejdii nucleare.

Plutirea le înspre lucrurile frumoa-
se e ca liniștea altui tărâm, unde și-ar 
scălda trupurile cufundate-n absurd, 
oglindindu-și forma de lebădă ori de 
condor, într-o nouă posibilitate a cân-
tecului izbăvitor.

Istoviți de-ar fi, ar adormi din nou 
pe mese (de miri și mirese). Apoi cei 
credincioși în spuma păpădiilor (în 
sporii lor și-ai neînfloritelor iubiri) ar 
ridica noi orașe sub un soare de pier-
sici, în locul celor spulberate.

Unde femeile coase-vor cu migală 
și concentrare aresică fețele de pernă 
ale destinelor.

În receptor se aude curgerea unui 
râu.

Pădurea se clatină ca un râs stra-
niu.

Chipul lui Putin e de uraniu.
„Războiul său sfânt” e ucigaș; iar 

rusul-i laș, foarte laș, în orice oraș.
Bolșevismul lor e criminal cu pre-

meditare.
Un submarin se ascunde – sub 

mare.
Poporul sovietic e-n mobilizare și-i 

pregătit să-și lichideze frații, surorile, 
din regiunile anexate.

Estimp, în palate, oligarhii lui Pu-
tin stau precum struții cu capu-n ni-
sip.

Miliardele lor sunt nenumărate 
c-au tot înnodat tertip cu tertip.

Morții din Ucraina mă fac să țip.
Eu vreau pace, Ucraina vrea pace.
NATO vrea pace.
ONU vrea pace.
Planeta vrea o pace decentă.
Ei, drace,
Atunci cine
Nu vrea?
Vreo lichea dementă?

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

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

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

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

Telefon: 0761645595. 

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

Telefon 0721.242667.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

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

Telefon: 0772902003.

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

Telefon: 0766.535351.

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

Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea fos-
tului Salon Naldis. Telefon:  
0721914681, 0744698059. 

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

Telefon 0731019896.
 Închiriez apartament 

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

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

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada Mărgă-

ritarului. Locuința se află la 

etajul 3 și are două terase în-

chise, centrală termică, aer 

condiționat, parchet din lemn 

masiv de stejar. Se poate vin-

de mobilat sau nemobilat, 

preț 69 de mii de euro. Tele-

fon: 0762 664435. Locuința 

are și loc de parcare înclus în 

preț!

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

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

 Vând teren intravilan 

împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-

tier Iezureni, suprafață 3000 

mp, deschidere 30 m, parce-

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

Relații la 0757 517 000. 
Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-

mercial 49 m2 dotat cu toa-

te utilitățile pe termen lung 

situat în Bulevardul Eca-

terina Teodoroiu în spatele 

statuii Ecaterina Teodoroiu. 

0786768301.

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

Telefon: 0739352688.

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

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

Telefon: 0769213005

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

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

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. 

Oferim salariu atractiv 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 înca-
drat consilier. Se oferă salariu 
atractiv și bonuri de masă. CV-
urile (în format Europass) se 
pot depune la adresa de e-mail 
agentiaec@gmail.com. Relații 
la telefon: 0734 517 000 (luni-
vineri, între orele 9.00 -15.00)

DiverseDiverse
Execut și repar urmă-

toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. Telefon: 0761890450.
 Repar și/sau schimb 

componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 0731984506.

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. 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.
 Vând casă și toa-

tă averea pe care o posed 
în comuna Dănești, satul 
Trocani, județul Gorj. Sunt 
pensionar, fără familie. Tel.: 
0766870282.

 S.C. NOVARA T IM-

PEX  S.R.L. angajează:  

- fierari- betoniști;                                          

- dulgheri; 

- zugravi;                                                    

- zidari ;                                                                    

-  lăcătuși;                                           

- faianțari;  

- rigipsari;   

- tâmplari lemn și PVC; 

- instalatori sanitari;

- electricieni;

- muncitori necalificați.

- șoferi profesioniști ca-

tegoria B, C, D.

Telefon contact: 

0737735151; 0720541700; 

0720547887

E-mail:  novaramarket-

ing@yahoo.com

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

SC CLINIC LIFE BDS - SRLSC CLINIC LIFE BDS - SRL
Dr.Dragoș ŞOROP
Telefoane: 0744-42.77.84 sau 0765-32.88.99

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS

TÂRGU JIU: Str.23 August nr.1B 
MOTRU: Str.Minerului nr.7, Cabinet 31 
ROVINARI: Str.Jiului nr.6, Cabinet 14Puncte de lucru:Puncte de lucru:

aa

icic

le în partenariat cule în partenariat cu

1B

arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeearrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

cc

e în partenariat cuîn partenariat cu

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

MUNTEANU LAURENȚIU – GHEORGHE și SANDA GA-
BRIEL, cu domiciliul în COMUNA BUSTUCHIN, STR. PRIN-
CIPALĂ, NR. 71 anunţă elaborarea primei versiuni a PUZ 
,,INTRODUCERE TEREN  ÎN INTRAVILAN PENTRU CON-
STRUIRE LOCUINȚE, MUNICIPIUL TG.-JIU, STR. FRĂ-
SINET, JUDEȚUL GORJ” din MUNICIPIUL TG.-JIU, STR. 
FRĂSINET, JUDEȚUL GORJ şi declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de mediu. 

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza 
la APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu, zilnic între orele 
09.00 – 15.00 în termen de 15 zile calendaristice de la data 
prezentului anunţ.

IANCU ELENA-CRISTINA ÎNTRPRINDERE INDIVIDUA-
LĂ, cu sediul în loc. Prigoria, sat Bucșana, nr. 343, județ 
Gorj, anunță publicul interesat că a depus la A.P.M Gorj 
documentația tehnică pentru obținerea autorizației de me-
diu pentru desfășurarea activităților Cod CAEN 5630 – Ba-
ruri și alte activități de servire a băuturilor, 6820 – În-
chirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate și 9329 – Alte activități recreative și dis-
tractive n.c.a. pe amplasamentul din loc. Prigoria, sat 
Bucșana, nr. 419, județ Gorj. 

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris 
la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str 
Unirii , nr. 76, tel: 0253215384, fax: 0253212892, e-mail: 
office@apmgj.anpm.ro  
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Lansarea volumului și vernisajul expoziției personale de 
caricatură, ,,Niște Olteni” - autor prof. Grigore Haidău
La sfârșitul săptămâ-

nii trecute, a avut loc 
vernisajul expoziției 

de caricatură ”Niște Olteni”, 
însoțită și de lansarea volu-
mului cu aceeași denumire, 
ale scriitorului, caricaturistu-
lui și graficianului prof. Gri-
gore Haidău.

Evenimentul s-a 
desfășurat în deschiderea ce-
lei de-a XXX-a ediții a  Fes-
tivalului de Umor ”Ion Că-
năvoiu”, festival organizat 
de Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Gorj, în 
parteneriat cu Consiliul Local 
și Primăria Runcu și cu Cena-
clul ”Hohote”. La evenimen-
tul desfășurat în Sala ”Florin 
Isuf“ a Centrului Județean 
pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiționale 
Gorj a participat un numeros 
public, oameni de cultură și 
admiratori ai operei prof. Gri-
gore Haidău.

În expoziția și volumul 
său, Grigore Haidău ne pre-
zintă o galerie de portrete ale  
unor oameni de cultură dar și 
politici din Oltenia, cu accent 
pe cei din județul Gorj sau cu 
origini gorjenești.

Așa cum subliniază artistul 
vizual, prof. Cătălin Negrea, 
prin lucrările sale, maestrul 
Grigore Haidău ”portretizează 
în poziții statice, psihologia, 
gestul, ideea, adăugând atent 
doza de umor, folosind linia 
ca element de limbaj plastic”, 
iar personajele autorului sunt 
”cotidiene, suntem noi cei de 
lângă artist, suntem cei care 
prin atitudine îl inspirăm”, 
iar dacă prof. Grigore Haidău 
”te-a luat în seamă și te-a 
desenat” înseamnă că ”ești, 
ori începi dă devii important 
pentru societate”.

Scriitorul și artistul plas-
tic prof. Grigore Haidău este 
o personalitate bine cunos-
cută publicului târgujian, 
fiind, așa cum subliniază 
prof. dr. Gheorghe Nichifor, o 
”prezență permanentă în viața 
cotidiană a ‹‹Gorjului istoric și 

pitoresc››”, ”...un plastician de 
valoare, director al publicației 
de divertisment și umor 
‹‹Ocheade››, jovial, volubil, 
disponibil pentru  conversații 
spumoase, ‹‹Nea Gore›› este 
un susținător și iubitor frec-
vent al meleagului natal, pe 
care-l iubește cu patimă și nu 
încetează să-l cânte în inedite 
formule artistice”.

Câteva informații despre 
autorul volumului şi expo-
ziţiei ”Nişte Olteni”. Profeso-
rul, graficianul și scriitorul 
Grigore Haidău s-a născut la 
1 aprilie 1945 în Bălănești, 
județul Gorj, fiind al doilea 
copil al lui Grigore și al Aure-
liei Haidău.

Urmează cursurile Școlii 
primare din satul natal  după 
care pe cele ale Școlii Pedago-
gice de șase ani din Craiova. 
Pasionat de artele plastice 
urmează și cursurile Școlii 
de Arte Plastice (secția pic-
tură-grafică) din Craiova – 
promoția 1963.

A lucrat ca învățător și 
profesor de desen la Lipova 
și Petriș din județul Arad iar 
apoi revine în Gorjul natal ca 
învățător la Școala primară 
din Curtișoara, profesor de 
desen la Casa Pionierilor Târ-
gu-Jiu și Școala Generală nr. 
3 Târgu-Jiu, care ulterior a 
luat numele fiului său -  ero-
ul  sublocotenent post-mor-
tem „Cătălin Grigore Haidău”, 
căzut la datorie în evenimen-
tele din decembrie 1989 la 
Brașov.

Cu calități deosebite în 
arta grafică și caricatură, 
în perioada 1968-1972 s-a 
exprimat public prin gaze-
ta umoristică de stradă ”În 
obiectiv”, amplasată în cen-
trul municipiului Târgu-Jiu, 
iar până în 1980 a publicat 
frecvent caricaturii în ”Gazeta 
Gorjului”.

Prof. Grigore Haidău a fon-
dat revista ”Fana-Coțofana” 
destinată elevilor și revista de 
grafică umoristică ”Ocheade”, 
fiind în același timp autorul 
a zeci de coperte de cărți ale 

autorilor gorjeni. De aseme-
nea este editorul mai multor 
albume tematice cu desene 
ale elevilor săi.

Cu un deosebit talent, prof. 
Grigore Haidău a realizat por-
tretele a numeroși scriitori, 
oameni de cultură și politici-
eni gorjeni, având mai multe 
expoziții ale operelor sale  și 
fiind deținătorul a mai multor 
premii pentru grafică.

De subliniat faptul că prof. 
Grigore Haidău a avut nume-
roase expoziții de caricatură, 
foarte bine primite și aprecia-
te, îndeosebi cu prilejul festi-
valurilor de umor ”Al. C. Ca-
lotescu-Neicu” de la Turceni 
și ”Ion Cănăvoiu” de la Târgu-
Jiu, Expoziția Internațională 
a Tineretului de la Costinești, 
Expoziția Națională de carica-
tură de la Bistrița Năsăud și 
Festivalul „Amza Pellea” de la 
Băilești. 

Debutul publicistic al 
prof. Grigore Haidău se pro-
duce în septembrie 1968, 
în publicația locală ”Gazeta 
Gorjului”, în care publică ani 
de-a rândul caricatură și cro-
nici plastice.

De-a lungul anilor, prof. 
Grigore Haidău a colabo-
rat cu numeroase publicații, 
dintre care amintim: ”Ga-
zeta Gorjului”, ”Cutezăto-
rii” (revistă națională pentru 
elevi), ”Luminița”,  ”Urzica”, 
”Scânteia tineretului”, ”Ager” 
(redactor), ”Ideea”, ”Revista 
învățătorimii gorjene” (re-
dactor), ”Fana-Coțofana” (di-
rector fondator, publicația 
pentru copii, primul număr 
apărând în anul 1991, cu 
apariție îndelungată), ”Hoho-
te” – revistă de umor (redac-
tor), ”Fluidul roditor” (redac-
tor șef-adjunct), ”Ocheade” 
(director fondator, publicație 
de umor care apare din 1992), 
”Informația Gorjului”, ”Pole-
mika”, ”Spicon”, ș.a.

Prof. Grigore Haidău de-
butează editorial în anul 
1977, publicând de-a lungul 
anilor numeroase volume, 
dintre care amintim: ”Sun-

tem aici de peste 2000 de 
ani”, album metodic de artă 
plastică (1977); ”Culorile co-
pilăriei”, album cu desene ale 
copiilor, (1978); ”Glasul cur-
cubeului, în amintirea fiului 
meu Cătălin”(1993); ”Curcu-
beului”, carte de spiritualita-
te românească (1995); ”Stropi 
de lumină”, culegere (1995); 
”Ziurel de ziuă” (1995); ”A, 
B, C-ul desenului și lucru-
lui manual”,  coautor alături 
de Ana-Daria Haidău (1997); 
Cu pastramă și cu must”, al-
bum de caricaturi (ed. a I-a, 
1998; ediția a II-a, 2001); ”... 
de toamnă/Aduceri aminte”, 
proză (2001); ”Pro-memoria 
– Erou sublocotenent Hai-
dău Grigore-Cătălin” (2003); 
”Aritmetică și jocuri distracti-
ve”, ”Se plimbă noaptea prin 
grădini” (2007); ”De Drago-
bete” (2008); ”Vremile anu-
lui” (2008); ”Trecut istoric al 
comunei Bălănești”, coautor 
alături de  Ion Popa Matei 
(2009); ”... de toamnă – adu-
ceri aminte” (2010); ”Baladă 
pentru Cătălin”, împreună cu 
Elena-Doina Haidău (2007, 
2011); ”De necrezuta poveste 
a lui Ionuț, căpitan de oaste” 
(2012); ”Frunză verde de de-
mult; aduceri aminte”, în trei 
ediții (2013, 2104); ”Îndepăr-
tate vremuri” (2018); ”Solda-
tul român în sfântul război 
1916-1919” (2018); Albumul 
„Tudor Vladimirescu” (2021).

De subliniat faptul că prof. 
Grigore Haidău s-a îngrijit de 
publicarea postum a volume-
lor fiului său, eroul subloco-
tenent Cătălin-Grigore dece-
dat în timpul evenimentelor 

din decembrie 1989, respec-
tiv: ”Condiția umană”, cule-
gere, (Editura ”Gorjeanul”, 
Târgu-Jiu, 1990) și ”Lumea 
viitorului” (Editura ”Ramuri”, 
Craiova, 1990);

Totodată menționăm fap-
tul că prof. Grigore Haidău a 
realizat ilustrarea și grafica 
unui mare număr de volume 
de carte precum și a revistei 
”Hohote”.

Apariția volumului ”Niște 
Olteni” așa cum i-a văzut Gri-
gore Haidău, a fost sprijinită 
de către domnii Viorel David 
– director general al SC Ar-
tego SA Târgu-Jiu, Dumitru 
Cinciulescu – director al Ti-
pografiei ProdCom Târgu-Jiu 
care s-a ocupat de tipărirea 
lucrării în condiții grafice de-
osebite,  Daniel Gureanu care 
s-a ocupat de tehnoredactare 
și nu în ultimul rând nepotul 
autorului, Adrian Cătălin Io-
nescu.

Subliniem  și faptul că 
prof. Grigore Haidău este 
membru al Asociației Cerce-
tătorilor și Autorilor de Carte 
Gorjeni ”A. Doru Șerban” din 
Târgu-Jiu, căruia dorim să-i 
adresăm și pe această cale fe-
licitări deosebite și în același 
timp aprecierile noastre atât 
pentru această expoziție și 
apariție inedită cât și pentru 
întreaga sa munca întreprin-
să de-a lungul anilor în do-
meniul culturii gorjene. 

dr. VICTOR TROACĂ
Președinte, Asociația 

Cercetătorilor și Autorilor 
de Carte Gorjeni ”Al. D. 
Șerban” Târgu-Jiu
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Antrenorul de la Viitorul 
2 Târgu Jiu, Constantin  
Andriucă, a vorbit despre 
parcursul echipei sale după 
turul sezonului regulat. 
Experimentatul tehnician 
a explicat cum s-a format 
actuala formație și ce 
dificultăți întâmpină în 
fruntea ,,satelitului”.

,,Am aflat că jucăm la Liga 
3 cu o săptămână înainte de 
începerea campionatului, nu 
eram pregătiți.  Am început 
bine, am făcut două egaluri, 
la Filiași și Lupac, care anul 
trecut au fost în play-off. Am 
avut și jucătorii pe care prima 
echipă a putut să ni-i dea, dar 
și junorii de la republicani, Un-
der 19, care mai au încă doi 
ani de juniorat. A trebuit să 
formăm o echipă, pentru că 
scopul este să promovezi jucă-

Constantin Andriucă, despre obiectivul de la 
Viitorul 2: Copiii au șansa să se afi rme

tori, să creștem copii. Peste un 
an sau doi, ei trebuie să facă 
față la Liga 2. Într-adevăr, re-
zultatele nu sunt cele care ar 
trebui, dar când jucăm numai 
cu copii în teren nu putem să 
facem față la toate jocurile”, a 
declarat Andriucă.

În ultima rundă, Viitorul a 
fost învinsă pe teren propriu 
de Viitorul Șimian, scor 2-5. 
A fost un meci în care gorjenii 
au avut șapte juniori în teren. 
Totuși, principalul echipei 
spune că tinerii componenți 
ai lotului fac progrese.

,,Am început cu Geantă 
portar, care a venit de la echi-
pa mare. Are experiență, este 
un portar bun, care își face tot 
timpul treaba. Chelariu a acu-
zat dureri și amețeală înainte 
de joc, și a trebuit să-l înlo-
cuiesc cu un junior născut în 

2005. Dacă vă uitați pe raport, 
am evoluat cu trei fotbaliști 
născuți în 2000, iar în rest 
numai cu juniori. Cu echipa 
mare, avem o listă comună cu 
jucători care pot evolua pentru 
ambele formații, pentru că unii 
nu au drept de joc la Liga 3. 
Primim de aici întăriri și com-
pletăm cu juniori, pentru că 
nu avem, efectiv, o echipă de 
Liga 3. Ne bazăm cel mult pe 
juniori. Nu e o selecție făcută 
nici aici, din cei mai buni juni-
ori. Sunt copii crescuți de jos 
și cu ei ne facem treaba. E o 
șansă și pentru ei, au meciuri 
la Liga 3. Încet-încet, încep să 
crească, nu mai fac greșelile 
pe care le-au făcut la început. 
Le dăm credit, pentru că altă 
soluție nu avem”.

În această rundă, Viitorul 
va întâlni, tot acasă, liderul 

CSO Filiași. Meciul se va dis-
puta vineri, de la ora 15.00.

,,Noi ne gândim să facem 
un joc cât mai bun, să stăm 
bine în teren și să punem pro-
bleme liderului. E greu, nor-
mal, dar în funcțe de jucătorii 
care vin și de la echipa mare, 
putem să ne gândim să fa-
cem un rezultat bun. Copiii 
aleragă, muncesc, dar sunt 
necopți, nu au experiență față 
de un senior. La Filiași, poate 
sunt fotbaliști plătiți cu 2.000- 
3.000 de lei pe lună. La noi, 
singura motivație este că joa-
că la Liga 3 și pot să progre-
seze. Încercăm să scoatem un 
rezultat pozitiv, dar trebuie să 
vedem ce jucători ne vin de la 
echipa mare și să găsim soluții 
să completăm lotul”.

Constantin Andriucă a 
declarat că echipa trebuie să 

rămână în eșalonul terț, pen-
tru că juniorii trebuie să aibă 
continuitate. 

,,Dacă am alinia toți jucă-
torii aflată pe lista comună, 
putem să ne măsurăm forțele 
cu orice echipă, chiar și Deva 
sau Filiași. Nu e problema de 
retrogradare, cu acești jucători 
nu pot mulți să te bată. Scopul 
este să câștigăm punctele cu 
echipele mai slab cotate. Nu 
se știe dacă vom mai prinde 
loc la Liga 3, așa că nimeni 
nu vrea să retrogradeze. E în 
beneficiul copiilor să aibă con-
tinuitate”, a conchis antreno-
rul.

Viitorul 2 este pe locul 7 în 
serie. Elevii lui Andriucă au 
două victorii, două egaluri și 
cinci înfrângeri, una la ,,masa 
verde” cu CSM Deva.

CĂTĂLIN PASĂRE

CLASAMENT DIVIZIA A – SERIA C 

Pos. Echipa    Juc V      E     P GM GP GDif Pts
1. CSM Reșița      6 5       0     1 206 160   46 15
2. SCM Politehnica Timișoara DivA   6 5       0     1 226 191   35 15
3. CS UCB  Târgu Jiu    6 4       0     2 179 184    -5 12
4. ACS Unirea Sânnicolau Mare   6 3       0     3 186 191    -5    9
5. CS Universitatea Craiova         6 2       0     4 196 205    -9   6
6. CSM Oradea DivA     6 2       0     4 183 211  -28   6
7. AHC Drobeta     0 0       0     0    0   0    0   0 
8. CSU Politehnica Timișoara    6 0       0     6 169 203  -34    0

UCB Târgu Jiu și Uni-
versitatea Craiova se 
întâlnesc duminică, 

30 octombrie, în Sala Sportu-
rilor din municipiu. Jocul este 
foarte important pentru gorjeni, 
care au un avans important 
față de trupa din Bănie. Prime-
le două locuri din serie ajung în 
play-off, iar echipele secunde 
ale formațiilor din Liga Zimbri-
lor nu au dreptul să evolueze în 
faza superioară a competiției. 
Gorjenii sunt ușor favoriți în 
această confruntare, crede di-
rectorul clubului, Virgil Popo-
vici, care vrea cât mai mulți 
suporteri la sală în meciul din 

UCB vrea succesul cu Craiova: Ne așteptăm UCB vrea succesul cu Craiova: Ne așteptăm 
la o replică dârzăla o replică dârză

weekend. În tur, UCB s-a im-
pus la un gol diferență.

,,Pornim cu un mic ascendent, 
și datorită victoriei de pe terenul 
lor. În mod clar, ne așteptăm la 
o replică dârză, pentru că este 
ultima șansă a lor de a prinde 
play-off-ul. Noi sperăm să ne 
impunem, avem o stare de spirit 
bună, iar șansele sunt undeva 
la 51% - 49%. Suntem favoriți, 
dar va fi un meci foarte disputat 
și de aceea mi-aș dori să fie cât 
mai mulți spectatori în tribune, 
pentru că sportivul se simte al-
tfel atunci când este încurajat”, 
a declarat Popovici. Directorul 
clubului a mai spus că dezide-

ratul său este pătrunderea în 

Liga Zimbrilor. Promovarea nu 

este obiectivul stabilit pentru 
acest sezon, dar Popovici a de-
clarat că ,,universitarii” nu se 
vor da la o parte dacă vor avea 
această oportunitate. Pe viitor, 
conducătorul clubului trage nă-
dejde că sponsorii și autoritățile 
se vor alătura proiectului UCB. 
,,Ne ducem să ne jucăm șansa. 
Dacă sorții și rezultatele, acum 
în retur și, eventual, în play-off-
ul de promovare, sunt cele care 
ne conferă dreptul de promova-
re, nu vom ezita. Ar fi nedrept, 

dacă tot am ajunge acolo. Evi-
dent, misiunea va fi tot pe ume-
rii mei să asigur acest buget. Cei 
care doresc să sprijine din nou 
handbalul masculin au șansa 
să se convingă de seriozitatea 
proiectului și de drumul pe care 
ne-am înscris, cel puțin de doi 
ani și jumătate, de când sunt la 
club”, a precizat Popovici. Me-
ciul dintre CSM Târgu Jiu și CS 
Universitatea Craiova începe la 
ora 14.00.

CĂTĂLIN PASĂRE
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CSA Steaua București 
a învins-o pe Oțelul 
Galați în uvertura 

etapei a 11-a, iar trupa din 
Ghencea a redevenit lider în 
liga secundă. 

Băieții lui Daniel Oprița 
vin, așadar, cu un moral bun 
la Târgu-Jiu, acolo unde vor 
întâlni, sâmbătă, o formație 
care ia bătaie de patru etape. 
Bucureștenii au acumulat 26 
de puncte, în timp ce Viitorul 
are 12 puncte și este pe locul 
15. ,,Nu știu dacă e cea mai 

Steaua vine la Târgu-Jiu Steaua vine la Târgu-Jiu 
de pe primul locde pe primul loc

importantă victorie, toate sunt 
importante, dar a fost, poate, 
cea mai grea. Am întâlnit o 
echipă bună. Am jucat la re-
zultat. Nu știu, nu cred că a 
fost un meci frumos, dar, până 
la urmă, ne-am atins scopul. 
Am luat cele trei puncte”, a de-
clarat antrenorul militarilor 
după joc. 

Meciul de la Târgu-Jiu 
se dispută începând cu ora 
12.00 și va fi transmis de că-
tre televiziunile naționale.

CĂTĂLIN PASĂRE

CS Ocna Mureș va găzdui 
partida din Cupa României cu 
Universitatea Craiova. Con-

CS Ocna Mureș – Universitatea Craiova, la Zlatna sau în Bănie!
fruntarea va avea loc miercuri,  
9 noiembrie, de la ora 17.00, 
însă nu a fost stabilită și are-

na pe care se va juca. Oficialii 
formației de eșalon terț au ad-
mis că există și posibilitatea ca 

meciul să se dispute în Bănie.  
„Pe arena din Ocna Mureș nu 
se poate juca, pentru că nu 
avem o nocturnă omologată. 
Nu se poate omologa, pentru că 
nu este făcută pentru astfel de 
meciuri la un nivel de Cupa Ro-
mâniei. Vrem să jucăm la Zlat-
na, dar sunt anumite probleme, 
pe care trebuie să le rezolvăm. 
Dacă nu le vom putea rezolva, 
trebuie să căutam altă varian-
tă. Există posibilitatea să se 
joace pe „Ion Oblemenco”, dar 
până nu ajungem la Zlatna să 
vedem care este situația, nu 
există această variantă”, a de-
clarat Ioan Paul, președintele 
grupării din Alba Iulia, pentru 
Fanatik. Stadionul din Zlatna 
este singurul cu instalație de 
nocturnă din județ. Arena are 
o capacitate de 2.600 de locuri 
și se află în apropierea orașului 
Ocna Mureș. Autoritățile de 

acolo și-ar fi dat acordul de 
principiu pentru ca meciul să 
fie organizat. ,,Mai trebuie doar 
ca cei responsabili să accepte 
propunerea noastră și să veri-
fice puterea instalației de noc-
turnă. Existau și alte variante, 
dar aceasta este cea mai «OK» 
pentru noi și fotbalul din Alba. 
La urma urmei suntem o echi-
pă din eșalonul terț, cu jucători 
care muncesc, iar deplasarea 
până la Craiova, cu două zile pe 
drum, dus-întors, ar reprezenta 
o problemă majoră în privința 
recuperării”, a mai spus Ioan 
Paul. Ambele echipe au trei 
puncte în clasament înainte de 
duelul direct. În prima etapă a 
grupelor, Universitatea Cra-
iova s-a impus cu 2-0 în fața 
celor de la FC Hermannstadt, 
iar albaiulienii au învins-o pe 
Chindia Târgoviște, scor 1-0.
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