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Noaptea min. 90C

Ce alcoolemie a avut Ce alcoolemie a avut 
un șofer după ce a un șofer după ce a 

băut 15 litri de bere?băut 15 litri de bere?

Salariații de la Minprest Serv au tichete Salariații de la Minprest Serv au tichete 
de masă pentru doar pentru două luni de de masă pentru doar pentru două luni de 
zile! Cine rezolva problema pentru 2023?!
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Director CEO: Director CEO: 

Suntem în impasSuntem în impas

Trei ani cu suspendare și muncă în folosul Trei ani cu suspendare și muncă în folosul 
comunității pentru autorul tentativei de omor comunității pentru autorul tentativei de omor 
din Clubul Babylon!din Clubul Babylon!

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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Pădurar condamnat Pădurar condamnat 
pentru falspentru fals

Un pădurar de la Ocolul Silvic 
Cărbunești a fost condamnat la 1 an 
și 2 luni de închisoare cu suspendare 
pentru fals intelectual și uz de fals, am-
bele infracțiuni în formă continuată. 

PULSUL ZILEI/ PAG. 11PULSUL ZILEI/ PAG. 11

Condamnat după ce a fost Condamnat după ce a fost 
prins conducând băut de prins conducând băut de 
două ori în aceiași zi!două ori în aceiași zi!

Un șofer din județul Hunedoara a 
ajuns să aibă probleme în cazier după 
ce s-a urcat băut la volanul autotu-
rismului său și a fost tras de două ori 
într-o zi pe dreapta de agenții rutieri 
din Bumbești Jiu. »3»3
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,,Copilaria es te locul de refugiu al problemelor insolubile." - Marin Preda,,Copilaria es te locul de refugiu al problemelor insolubile." - Marin Preda
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic
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farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9237  +0,0007
Dolarul SUA        5,0045  -0,0389 
Gramul de aur                        265,0073  +1,4828 
Francul elveţian                         4,9941 +0,0045  
100 Yeni japonezi                     3,3493  +0,0085
Lira sterlină       5,6661  +0,0580 
Leva bulgărească      2,5124  +0,0004 
Leul moldovenesc                     0,2599  +0,0018     
100 Forinţi maghiari     1,1879  -0,0037

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

†) Sfinții doctori †) Sfinții doctori 
fără de arginți fără de arginți 
Cosma și DamianCosma și Damian
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Războaiele din coaliție continuă!

Mai mult ca plăcerea
Pe insulă am ajuns eu
și cu cartea la care scriuvecinul 
locuiește și el sus
soarele e acum la apus
îmi amintesc mai e autostradă
florile ruginite au început să cadă
nuferii parcă se plimbă pe râu
vorbesc între ei e târziu
dar mie nu-mi pasă
visele niciunul nu mă lasă
pe drum într-un taxi încă o dată
se sărută un băiat cu o fată
un avion pe aeroport
nu ne așteaptă
păcat că nu mai pot
să te sărut ca odată
să te rog în genunchi să-mi dai mâna
înainte de a ieși luna
și luceafărul ca ăntotdeauna
altfel spus
să-și fiu toată viața supus
eu și toată strada
mai înainte de a cădea zăpada
peste pomi
și tu lângă mine s-adormi
fără frică fără vină
că vor cădea peste noi foc și grindină
din Noua Zeelandă
sau din uitata Canadă
                                                       ION CĂPRUCIU 

SE MAI TREZEȘTE, OARE, 
ASTĂ PLEBE?
Obișnuiți cu viața grea și tristă,
Și ști’nd că șandramaua e-n cădere,
Îmbrobodiți de ultimul pe listă,
Am mers la vot, ca mielul la tăiere.

Deși știam, -cum prin hrisoave scrie-,
Că milenari ca neam suntem pe-aici,
De-o vreme-ncoa, mânați de-ai din pustie,
Încet, încet, ajuns-am venetici.

La cârma turmei, -nație sau plebe-,
Și din păcate nicidecum nu-i glumă,
Răsar mereu, ca după ploaie, ghebe,
Și-nțelenesc iluștri fără nume.

Așa cum știm, și-ntreaga lume știe,
Nenorocirea nu a r fi prea mare,
Și n-am ajunge-o marfă-n veresie,
De s-ar trezi plebeii din visare.

Știind cum sunt școliți acești samsari,
Și ce ușor, c-un șnaps se pune botul,
Pălmașii țării, -crâșmei emisari-,
Înghit cinzeaca și le-acordă votul.

Și uite-așa, aproape-n pas grăbit,
Riscând ca brava-i viță să apună,
La fel ca mielul dus la jupuit,
Ajunge plebea-mpinsă-n văgăună.

GEO FILIȘ

Motto: „Coaliția este arta de 
a mângâia partenerul cu un cac-
tus.” - Carlo Franchi

Aproape că nu este zi de 
la Dumnezeu în care 
coaliția de guvernare să 

nu ofere prilejul măcar al unei 
sămânțe de scandal. 

„TROMPETELE” PRETINSU-
LUI PNL! Alții, mai duri, vorbesc 
despre războaie peste războaie în-
tre „trompetele” PNL, așa cum le 
numește președintele Partidului 
Social Democrat, și liderii social-
democrați, ce par a fi ajuns la 
exasperare din pricina acuzelor 
aproape zilnice de la așa-zisele 
„trompete”!

OUG PE ENERGIE, STRÂM-
BĂ! Se tot vorbește despre 
Ordonanța de Urgență care să 
rezolve spinoasa problemă a cri-
zei facturilor la energie. Au exis-
tat trei variante ale unei aseme-
nea ordonanțe de urgență până 
acum și au fost declarate ca fiind 
una mai proastă decât preceden-
ta. Din pricină că s-au scăpat 
hățurile încă de pe când tembe-
lul ministru al Energiei, liberalul 
Virgil Popescu, a comis o libera-
lizare haotică. Conul Virgilică ne 
aburea că facturile vor scădea, 
numai că, de atunci, ele tot urcă! 
Iar lui nici că-i pasă! Și-a luat doi 
experți în energie și o droaie de 
peneliști – 12 în total - și bate 
Statele Unite ale Americii de la 
un capăt la altul. Cei din țară, cu 
facturi ce nu mai pot fi plătite, să 
se descurce cum pot.

Este cert că Ordonanța de 
Urgență pe Energie este strâmbă 
rău, dar PSD nu are cu cine să 
se-nțeleagă.  Această OUG nu-i 
onestă, e bazată pe consumurile 
la energie înregistrate anul trecut. 
Sunt numeroși oameni vulnera-
bili, cu venituri extrem de mici, 
iar statul încearcă să plătească 
costurile plafonării – care trebuia 
făcută la producători și nu la la-
comii furnizori! - așa că suntem în 
situația în care suntem!

Bine zicea cineva că ANRE s-a 
comportat cu consumatorii pre-
cum Rusia care lovește cu tot fe-
lul de rachete vechi, existente încă de 
pe vremea fostei URSS, infrastructura 
energetică a Ucrainei. În vremea asta, 
oamenii primesc oferte de 4-5 lei/
KWh. Bugetul statului va fi în conti-
nuare afectat. Plafonul de consum la 
energie dispare și social-democrații 
solicită un preț fix și unic pentru toți 
consumatorii.

PROPUNEREA PSD, SINGURA 
SALVATOARE! Sătul să tot audă jig-
niri spuse de tot felul de Nea Ion de 
la raion, președintele Partidului So-
cial Democrat, cum spuneam, acuză 
„trompetele” pretinsului PNL. 

Excepția din ceea ce numeam a fi 
tot felul de Nea Ion de la raion, este 
deputata PNL, Raluca Turcan, o țață 
oarecare din Sibiul care-a dat un 
președinte de țară, mai bine de nu 
l-ar fi dat. Ea își permite să-l facă pe 
Ministrul Muncii, Marius Budăi, poa-
te cel mai serios și component mem-
bru al Guvernului, drept „plângă-
cios”. Și își mai permite să-l acuze că 
nu crește pensiile cu 25%. Păi de ce 

nu le-a crescut Madam Raluca Tur-
can când a condus prost ministerul 
Muncii, fără să existe criza economi-
că de acum și nici război la graniță!

ION PREDOȘANU
  
P.S. MARCEL CIOLACU, VIZIO-

NAR. Calm, președintele PSD, Mar-
cel Ciolacu, își vede de treabă și nu 
bagă în seamă „trompetele” Pretin-
sului PNL. Are cei mai competenți 
miniștri din Guvernul Ciucă și este 
liniștit: „Eu sunt ferm convins că, 
împreună în echipă, vom depăși 40% 
în 2024 (la alegerile parlamentare d 
se referă, n.m. I.P.), chiar dacă ne-
am implicat la guvernare”. Când în-
chei aceste rânduri, Consiliul Politic 
Național al PSD nu anunțase încă 
nominalizarea pentru portofoliul de 
ministru al Apărării, dar se pare că 
acest nume va fi cel al lui Angel Tîl-
văr, parlamentar PSD din 2004, cu 3 
mandate de deputat și 2 de senator.
(Ion Predoșanu)
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Păraluță care a stat 
suficient după gra-
tii, inițial 24 de ore, 

Trei ani cu suspendare și muncă în folosul comunității Trei ani cu suspendare și muncă în folosul comunității 
pentru autorul tentativei de omor din Clubul Babylon!pentru autorul tentativei de omor din Clubul Babylon!
Un scandal sângeros avea loc la finalul lunii martie, în Clubul Babylon, din Țicleni. 
Au fost implicate două grupuri de petrecăreți, câțiva tineri din Târgu Cărbunești de 
etnie romă și doi frați din Țicleni. Unul dintre frați este înjunghiat cu un briceag, 
autorul fiind Florin Părăluță, din Târgu Cărbunești, care intervine astfel în favoarea 
prietenului său, Ghinea Alexandru, zis Jador. Victima, Mario Ghiță, ajunge pe masa 
de operație, la spital, dar nu se constituie parte civilă în acest dosar penal care a be-
neficiat, ieri, de prima sentință la fond. Din 20 marie până ieri, inculpatul Păralută 
a stat în arest preventiv. Restul celor implicați în comiterea faptei au primit amenzi 
administrative. 

apoi încă 30 de zile succesiv, 
până ieri, primește trei ani 
cu suspendare cu o perioadă 

de încercare de patru ani și 
muncă în folosul comunității. 
Este vorba despre 120 de zile 
de muncă la Primăria Târgu-
Jiu, Cărbunești sau la Școala 
Gimnazială. Păraluță nu are 
voie să pună mâna pe o armă 
de foc, timp de patru ani, ori 
să ocupe o funcție publică. 

Sentința Judecătoriei 
Târgu-Jiu, instanță de fond, 
nu este defi nitivă. 

Ghinea Alexandru, zis Ja-
dor, trebuie să achite 6.000 de 
lei, amendă administrativă, 
adică 120 de zile muncă în fo-
losul comunității. Respectivul 
a stat 24 de ore în arest așa 
că rămâne cu 119 zile muncă 
în folosul comunității.

Trei tineri, obligați la muncă 
în folosul comunității 

Varoagea Laurențiu Cris-
tian, prezent în acea seară la 
clubul din Țicleni, a primit 
și el o pedeapsă de 6.000 lei 
amendă penală, reprezentând 
120 zile amendă a 50 lei ziua. 
,,În baza art. 404 alin. 4 lit. 
a C.pr.pen. raportat la art.72 
alin.2 C. pen., deduce din pe-
deapsa astfel stabilită echiva-
lentul re?inerii de 24 de ore, de 
la 23.03.2022 la 24.03.2022, 
inculpatul urmând a executa 
5.950 lei amendă penală re-
prezentând 119 zile amendă a 
50 lei ziua. Atrage atenția in-

culpatului Varoagea Laurențiu 
Cristian asupra dispozițiilor 
art. 63 C.pen. 4. În baza art. 
371 C.pen.cu aplicarea art. 
396 alin. 10 C.pr.pen", se mai 
arată în sentință.

În același dosar mai este 
condamnat Barbu Leodor și 
Ghiță Lazăr Gheorghe, doar 
ultimul nefiind reținut în 
această cauză.

Instanța îl condamnă pe 
inculpatul Ghița Gheorghe 
Mario Dian, victima din acest 
dosar, la pedeapsa de 6.000 
lei amendă penală, reprezen-
tând 120 zile amendă a 50 lei 
ziua.

Păraluță a plătit deja 
spitalizarea lui Mario Ghiță

În cuprinsul sentinței date 
luni, instanța admite acţiu-
nea civilă formulată de partea 
civilă, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu Jiu, şi obligă 

inculpatul Părăluță Florin la 
plata sumei de 10.259,41 lei, 
cu dobânda legală aferentă 
până la data plăţii, reprezen-
tând contravaloarea cheltu-
ielilor de spitalizare ocazio-
nate cu internarea persoanei 
vătămate, Ghiță Gheorghe 
Mario Dian, în Secția Chi-
rurgie Generală II, în perioa-
da 20.03.2022-29.03.2022. 
Instanța mai constată că 
,,prejudiciul produs părții ci-
vile, Serviciul Județean de 
Ambulanță Gorj a fost acope-
rit. În baza art. 274 alin.1 C.pr.
pen. obligă inculpatul Părăluță 
Florin la plata cheltuielilor ju-
diciare către stat în cuantum 
de 2500 lei, din care suma de 
160 lei reprezintă cheltuielile 
judiciare ocazionate de efectu-
area urmăririi penale".

Sentința nu este definiti-
vă și poate fi atacată cu apel. 
Dosarul se mută la Tribuna-
lul Gorj. 

A.STOICA
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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

Pe data de 26 octombrie s-a semnat un act 
adițional la contractul colectiv de muncă 
pentru tichetele de masă, aferente salariaților 
Minprest, până la finalul anului 2022. Mai pre-
cis, pentru lunile noiembrie și decembrie, adi-
că salariații societății vor beneficia de aceste 
tichete doar pentru două luni de zile. Șocant 
este că această informație a fost ignorată de o 
parte dintre oamenii politici care s-au lăudat 
cu aceasta ,,performanță”, nespecificînd că, 
de fapt, au rezolvat problema pe ... perioadă 
determinată.

Angajații Minprest beneficiază de tichete 
de masă cu o valoare de 30 de lei pentru 
fiecare zi de muncă. Banii pentru tichete 

sunt un surplus al unității Minprest și nu provin 
din bugetul CE Oltenia. 

Contactat telefonic, liderul Sindicatul Liber Alfa 

Salariații de la Minprest Serv au tichete de masă pentru doar două luni! Salariații de la Minprest Serv au tichete de masă pentru doar două luni! 
Cine rezolva problema pentru 2023?!Cine rezolva problema pentru 2023?!

Minprest, Cosmin Bivolaru, a declarat că urmează 
discuții cu conducerea CE Oltenia și cu factorii po-
litici de la nivelul județului pentru menținerea aces-
tor facilități pentru salariați și pentru anul 2023. 
Președintele sindicatului din Minprest a subliniat 
că discuțiile vor fi comunicate salariaților societății 
pentru ca angajații să conștientizeze cine sunt cei 
care îi ajută cu adevărat și cine sunt cei care îi igno-

ră și nu îi ajută în această problemă delicată. 
Se cunoaște că s-au operat majorări substanțiale 

de prețuri la alimentele de bază și la utilități dar și 
la carburant iar aproape 60 la sută dintre angajații 
Minprest lucrează cu un minim pe economie, în 
aceleași condiții și în aceleași locuri cu angajații 
CEO. 

A.S.

Trecerile de pietoni din Trecerile de pietoni din 
Târgu-Jiu, iluminate modernTârgu-Jiu, iluminate modern

Primăria Târgu-Jiu instalează, în aceste zile 
sisteme de iluminat moderne pentru trecerile de 
pietoni. ,,Venim, astfel, în completarea sistemelor 
ce vor fi instalate prin proiectul INFOTRAFIC pe ar-
terele principale. Vă prezint un proiect - pilot din 
strada Castanilor. Este un sistem independent 
energetic, alimentat cu panouri fotovoltaice, dotat 
cu lămpi cu LED și care va oferi mai multă siguranță 
pe timpul nopții pentru pietoni", a anunțat prima-
rul Marcel Romanescu. 

De altfel, costurile instalării unui astfel de sis-
tem sunt foarte reduse și autoritatea locală dores-
te ca, într-un timp cât mai scurt,  proiectul să fie 
implementat în întreg orașul.

A.S.
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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.

Pădurar condamnat pentru falsPădurar condamnat pentru fals
Un pădurar de la Ocolul Silvic Cărbunești a fost condamnat la 1 an și 
2 luni de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual și uz de fals, 
ambele infracțiuni în formă continuată. Pădurarul este acuzat că în 
toamna anului 2020 a emis şi a introdus în aplicaţia informatică SU-
MAL mai multe avize de însoţire a materialului lemnos din cantonul 
silvic avut în administrare, în care a consemnat date nereale privind 
destinaţia şi provenienţa reală a materialului lemnos.

Privit anchetatorilor, la rubrica „destinatar”,  
pădurarul a consemnat în fals numele pro-
prietarilor, iar ca puncte de descărcare a 

masei lemnoase transportate, alte localităţi decât 
cele reale, ascunzând astfel destinaţia şi provenien-
ţa reală a materialului lemnos cu scopul efectuării 
transporturilor ilegale de material lemnos şi pentru 
a obţine un interes personal de natură patrimoni-
ală. 

Ulterior, a implementat avizele în aplicaţia SU-
MAL şi le-a folosit la Ocolul Silvic Cărbuneşti, în ve-
derea elaborării documentaţiei necesare închiderii 
partidelor de exploatare. 

De pildă, la data de 05.10.2020, pădurarul a 
întocmit în fals un aviz, consemnând în cuprinsul 
acestuia un transport de 3 metri cubi lemn de foc, 
din specia cer, către un proprietar de pe raza lo-
calităţii Țicleni. „În urma cercetărilor efectuate s-a 
stabilit că avizul nu a fost emis la solicitarea propri-
etarului sau a fiului său, cele două persoane nea-
vând cunoştinţă despre emiterea acestui aviz, acest 
document fiind întocmit în fals de către inculpat cu 
scopul de a efectua un transport de material lem-
nos aparent legal, către o altă persoană din loca-
litatea Ţicleni, menţionând ca mijloc de transport 
autoutilitara pe care o utilizează în mod frecvent”, 
potrivit rechizitoriului.

În total este vorba de nouă avize false, pentru o 
cantitate de 27 metri cubi de lemne.

Acord de recunoaștere a vinovăției respins de 
procuror

Pădurarul a recunoscut faptele și a solicitat în-
cheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei în 
cursul urmăririi penale, cererea sa fiind respinsă 
de către procuror. 

Pentru că nu are antecedente penale, pădurarul 
Purea a scăpat cu o condamnare cu suspendare.

„În temeiul art. 396 alin. 1, alin. 2 şi alin. 10 C. 
proc. pen. rap. la art. 321 alin. 1 C. pen. cu aplic. 
art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul Pu-
rea Constantin Octavian, la pedeapsa de 1 an în-
chisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals inte-
lectual. În temeiul art. 396 alin. 1, alin. 2 şi alin. 10 
C. proc. pen. rap. la art. 323 C. pen. cu aplic. art. 
35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul Purea 
Constantin Octavian la pedeapsa de 6 luni închi-
soare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals. 
În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., contopește 
pedepsele dispuse în prezenta cauză pentru infrac-
ţiunile concurente şi aplică inculpatului pedeap-
sa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare, la care 
adaugă sporul obligatoriu de o treime din cealaltă 
pedeapsă, anume 2 luni închisoare, urmând ca in-
culpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 
2 luni închisoare. În temeiul art. 91 C. pen., dispu-
ne suspendarea executării pedepsei rezultante de 1 
an şi 2 luni închisoare sub supraveghere pe durata 

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

unui termen de suprave-
ghere de 2 ani, calculat de 
la data rămânerii defini-
tive a prezentei hotărâri”, 
a decis, săptămâna tre-
cură, Judecătoria Târgu-
Cărbunești.

Pe durata termenului 
de supraveghere, pădura-
rul va trebui să frecvente-
ze unul dintre programele 
de reintegrare socială de-
rulate de către serviciul de 
probaţiune și să presteze o muncă neremunerată în 
folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile, în 
cadrul Primăriei Ţicleni sau Şcolii Gimnaziale nr. 1 

Ţicleni. În plus, instanța a dispus desfiinţarea tota-
lă a înscrisurilor falsificate. Sentința nu este defini-
tivă și poate fi atacată cu apel. 

I.I.
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Peste tot în lume apicultura este reglemen-
tată legislativ. La noi, ultima reglementare 
amănunțită în acest domeniu o face Legea 

nr. 383/2013 - Legea apiculturii, modificată prin le-
gile nr. 280/2015 și 79/2020, și alte acte normative 
emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 
de Guvernul României. Aceste documente pun pe un 
făgaș normal întreaga activitate de creștere și exploa-
tare a familiilor de albine și de comercializare a pro-
duselor acestora. Sunt prevăzute explicit drepturi și 
obligații specifice atât pentru apicultori, comercianți, 
organe administrative locale cât și pentru toți cetățenii 
României, vis-a-vis de aceste insecte atât de folositoare 
naturii și omului.    

Fără albine mai toate plantelor comestibile ar ră-
mâne sterpe, și cu siguranță ar pieri, căci se înmulțesc 
prin semințe, iar noi fără hrană, și dacă hrană nu e 
... nimic nu e! Pe lângă rostul ei de hrană puternic 
energogenă, 100 gr miere au peste 300 de kcal, mierea 
este și primul, și până azi cel mai puternic conservant 
natural, iar produ-sele auxiliare ale stupului, ceara, 
polenul, propolisul, lăptișorul de matcă, veninul, au 
puternice efecte medicinale. Ba chiar și moarte, albi-
nele, sunt utile omului, căci din corpul lor inert se pre-
pară medicamente de uz veterinar (vezi Apilarnilul etc). 
Oamenii primitivi recoltau mierea direct din cuiburile 
albinelor aflate în scorburile pomilor sau crăpăturile 
stâncilor, apoi au început să confecționeze ei cuiburi 
artificiale, practic să domesticească albinele. Mențiuni 
străvechi despre aceasta relevă desenele rupestre din 
Spania, făcute cu peste 6.000 de ani î.Hr. Ba chiar 
întro peșteră din Zimbabwe este imortalizată și utili-
zaarea fumului în activitatea de stupărit din aceeași 
perioadă. Mierea găsită de arheologi în mormintele fa-
raonilor, vechi de câteva mii de ani, era comestibilă și 
la acea dată. Pe un basorelief din templul egiptean al 
Soarelui, cu peste 2.500 de ani î.Hr, sunt gravate sce-
ne de apicultură avansată, iar primele mențiuni scri-
se despre apicultură au fost făcute cu peste 1.500 de 
ani î.Hr, în pachetul de Legi Hitite, scrise pe tăblițe de 
lut descoperite de arheologi în câmpia Anatoliei. Aces-
tea relevă și pedepsele ce se aplicau hoților de miere, 
stupi, roiuri sau familii de albine. În această zonă, și 
acum stupii  sunt de formă cilindrică, orizontali, ca 
acum 4 – 5 mii de ani. Grecul Aristotel (384 – 322 î.Hr), 
neștiind prea multe despre anatomia și fiziologia al-
binei, afirma că mai multe albine depun ouă în stup. 
În schimb romanii Cato, Varro, Columella, Paladius, 
remarcă în scrierile lor valoarea comercială a mierii, 
faptul că stupii erau făcuți pe atunci din lut, cărămizi, 
bălegar, bușteni, scânduri, tulpini de fenicul, nuiele 
împletite, arbori de plută, mică transparentă, orizon-
tali, de dimensiunile 30 x 30 x 90 cm și că unele po-
poare creșteau albina Melipona beechii – albina albă 
care nu înțeapă, în stupi orizontali asemănători celor 
de azi. Hipocrate – recomanda mierea pentru vinde-
carea afecțiunilor gastro-intestinale, renale, respi-
ratorii, a plăgilor, iar Tracii o socoteau drept „hrană 
vie”. Și eu, când eram copil, am găsit întro magazie a 
bunicilor mei un stup împletit din nuiele și altul sco-
bit în trunchiul unui copac (bunicii le spuneau uleie), 
pe care, om fiind, bineînțeles că i-am distrus căci ... 
erau prea vechi și inestetici. În anul 1682 grecii crează 
stupii cu rame mobile, desigur departe de forma celor 
de azi, dar este un important pas înainte în această 
tehnologie. Prima carte despre virtuțile mierii, „The 
virtues of honney in preventing many of the worst of 
disorders – Virtuțile mierii în prevenirea multora din-
tre cele mai rele disfuncții”  a fost scrisă în anul 1759 
de către John Hill. Apicultura începe să devină știință 
după anul 1800 AD, prin studierea anatomiei, fizio-
logiei și comportamentului albinelor. În anul 1851 J 
J Langstroth introduce pentru prima dată ramele în 
interiorul stupului, cu un spațiu, coridor, de 6 – 10 
mm între ele pentru a facilita circulația albinelor, din 
anul 1857 începe utilizarea foliei de ceară artificială 
pe noile rame, iar în anul 1865 italianul Francesco de 
Hruschka a inventat centrifuga pentru extras mierea 
de pe rame. 

Are un caracter atât de urât, încât niciun 
pictor n-a reușit să-i facă portretul. 

Ion VELICAN

Mierea – principalul produs al stupului, era inclu-
să în antichitate în peste 900 de rețete numai în Egip-
tul Antic, și se produce din nectarul a peste 2.000 de 
specii de plante. Azi în lume se produc anual peste 1,7 
milioane de to de miere, cei mai mari producători fiind: 
China cu 299.300 de to, Argentina – 93.420 to, Tur-

APICULTURA, între lege și fărădelegeAPICULTURA, între lege și fărădelege

cia – 83.340 to, SUA – 79.200 to, Ucraina – 71.460 to, 
Rusia – 52.330 to, India -  52.230 to, Mexic – 50.630 
to, Spania – 37.000 to și Canada – 36.110 to. În Euro-
pa după Ucraina, Rusia și Spania urmează Germania 
cu 21.230 de to și România cu 19.900 tone de miere. 
Consumul anual de miere este de deprte condus de 
China - cu  238 kg miere/locuitor, urmată de SUA cu 
163 kg, Germania cu 89 kg, Turcia cu 66 kg, Rusia cu 
54 kg, Ucraina - cu 52 kg, India - cu 45 kg, Spania - cu 
40 kg, Etiopia - cu 40 kg și Mexicul - cu 31 kg, iar noi, 
românii consumăm anual cam 10 kg de miere pe cap 
de locuitor.  

Mierea - conține: glucoză, fructoză, zaharoză, mal-
toză, trahaloză, melecitoză, pentazani, fructozani, su-
croză, fermenți, săruri minerale de fosfor, cupru, alu-
miniu, mangan, magneziu, clor, sulf, siliciu, beriliu, 
galiu, vanadiu, zirconiu, titan, nichel, stibiu, plumb, 
argint, fier, sodiu, potasiu, calciu, provitamina A, com-
plexul B: B1 = tiamina, B2 = riboflavina, B6 = pirido-
xina, B7 – rutină, B9 – acid folic, B12 = cianocobala-
mină, vit C = acid ascorbic, vit E = acid pantotenic, 
vit H = biotină, vit K = phytonadionă (vitamina pen-
tru coagulareaa sângelui), antioxidanți, antibiotice, 
conservanți, 315 kcal / 100 gr, fiind echivalentă ca va-
loare nutritivă cu 5 ouă, 700 gr morcovi, 1,4 kg cartofi, 
600 ml lapte, 2 banane sau 3 portocale. Are proprietăți 
antibacteriene, antibiotice, antioxidante, anti-carii 
(combate inclusiv Streptococcus mutans), antiinfla-
matorii, biostimulatoare, calmante, curative (vindecă 
unele afecțiuni), depurative, detoxifiante, emoliente, 
energizante, emulsionante ale unor grăsimi, factorul 
yin în Medicina Tradițională din China și India,  imu-
nostimulatoare, laxative, nutritive, regeneratoare, to-
nic – cardiace. Joacă rol benefic în tratarea afecțiunilor 
aparatului ORL, faringitei, antiinflamator al aparatului 
respirator, antibronșitic, antiastmatic, contra tusei, 
răcelii, rinitelor, TBC-ului, în tratarea afecțiunilor car-
dio-vasculare, contra anemiei, constipației, ulcerului 
gastro-duodenal, cirozei hepatice, afecțiunilor osteolo-
gice, ale articulațiilor, reumtismale, afecțiunilor ocula-
re, cataractei, afecțiunilor sistemului nervos, asteniei, 
neurasteniei, erizipelului, unor boli ale pielii, ale sâni-
lor, arsurilor, ulcerațiilor, eczemelor, furunculozei (ex-
trage puroiul), ulcerului varicos, reduce durerea etc. 
În afară de alimentație și medicină se mai folosește în 
cosmetică. Înainte de inventarea frigiderului era folosi-
tă la conservarea „sine die” a unor alimente, mai ales a 
cărnii - în butoaie pe corăbii. 

 Compoziția chimică a mierii, deci și însușirile și 
utilitățile ei, sunt variabile cu structura floristică din 
care albinele o fabrică., astfel că există mai multe sor-
timente de miere ale căror principale efecte sunt: 

- mierea de brad – are efect benefic asupra siste-
mului respirator, antitusiv, expectorant;  

- mierea de castan – are proprietăți cicatrizante și 
ameliorează circulați sanguină; 

- mierea de cimbrișor – are efecte antiseptice, to-
nice, calmante și expectorante; 

- mierea de coriandru – ajută la tratarea  ulcerelor 
și gastritelor; 

- mierea de floarea soarelui - are efect benefic în 
surmenaj, efortul fizic și intelectual, îmbunătățește 
circulația sângelui, stimulează sistemul imunitar; 

- mierea de mac – are efect sominfer;  
- mierea de mană - care conține de 12 – 20 de ori 

mai multe săruri minerale decât celelalte sortimente 
este benefică în anemii, astenii, debilitate, fragilitate, 
rahitism, osteoporoză, spasmofilie, viroze, are efect an-
tiinflamator al tubului digestiv, laxativ; 

- mierea de Manuca – este produsă din nectarul 
florilor arborilor Manuca aflați numai în insulele săl-
batice, nepopulate din Noua Zeelandă, are puternic 
efect antibacterian, , antifungic, putând distruge bac-
teriile E coli, Helicobacter sau Streptococus; 

- mierea de mentă – are efect calmant pentru sis-

temul gastrointestinal, este analgezică și combate ba-
lonarea; 

- mierea polifloră – este socotită cea mai comple-
xă și completă miere, cea mai benefică având efectele 
aproape ale tuturor celorlalte sortimente; 

- mierea de rapiță – este mai eficace în bolile gas-
troduodenale, osteoporoză, are puternic efect antibac-
terian; 

- mierea de salcâm - este cea mai bogată în vitami-
nele complexului B, ușor asimilbilă, energizaantă;

- mierea de tei – este valoroasă în protecția con-
tra răcelilor, tusei, insomniei, oboselii, stresului, 
afecțiunilor gâtului, crampelor, afecțiunilor renale; 

- mierea de trifoi – are efect diuretic, contribuie 
la eliminarea apei din țesuturi și la fixarea calciului în 
oase; întărește sănătatea oaselor;

- mierea de zmeură – ajută în buna funcționare a 
sistemului endocrin și în prevenirea osteoporozei.

Mierea contrafăcută – produsă din diferitele za-
haruri și siropuri introduse în stup 

nu este miere.

În alimentație este recomandată copiilor de pes-
te un an cam 2 – 3 lingurițe/zi, adulților cam 3 – 4 
lingurițe/zi și se interzice copiilor sub un an din ca-
uza riscului de a induce acestora botulism – conține 
uneori bacteria Clostridium botulinum. Consumată în 
sortimentul adecvat situației aceasta are efecte benefi-
ce cum niciun alt aliment nu are.   Există și miere to-
xică produsă din nectarul florilor de Atropa belladona 
– mătrăguna, Canabis sativa – cânepa, Datura inoxia, 
Datura stramonium – ciumăfaia, Hiosciamus niges – 
măselarița, Juncus effusus – rugina,  Rhododendron 
ponticum, Rhododendron luteum, Rhododendron 
groenlandinum, River corymbosa, Senecio jacobeae, 
Turbin corymbeae, ca să menționez doar pe cele mai 
importante plante melifere otrăvitoare din flora Euro-
pei. Această miere produce consumatorului scăderea 
tensiunii arteriale, amețeli, greață, leșin, tulburări de 
vedere, salivare abundentă, transpirație, vomă, pierde-
rea echilibrului, hiperexcitabilitate, atonie musculară, 
halucinații, convulsii care pot dura și câteva ore, și 
chiar decesul. Pentru prima oară în istorie s-a confrun-
tat cu o asemenea situație armata lui Alexandru Mace-
don în campania din India. Această miere are însă și 
o parte bună, căci poate fi folosită, cu prescripție me-
dicală desigur, și pentru tratarea hipertensiunii arte-
riale, tratarea bolilor de stomac, diabet, îmbunătățirea 
performanțelor sexuale, ca afrodiziac etc.

Recunoașterea mierii adevărate 
presupune unele proceduri la îndemâna oricui; 

cum ar fi:
Testul cu bula de aer - care presupune întoarce-

rea inversă a borcanului cu miere fluidă și dacă bula 
de aer de sub capac se ridică încet și întreagă prin 
miere este semn că aceasta este pură;

Testul cu apa - presupune cufundarea unei 
lingurițe de miere întrun pahar cu apă și dacă aceasta 
nu se dzolvă imediat este semn că mierea respectivă 
este pură;

Testul cu chibritul - constă în scufundarea în 
miere a capătului cu pastă nearsă al unui chibrit și 
dacă apoi acesta se aprinde ușor este semn că mierea 
este pură.

Testul cu cristalizarea – zaharisirea - are în 
vedere faptul că toată mierea pură cristalizează, mai 
puțin cea contrafăcută, mai repede sau mai târziu. 
Trebuie ținut cont de faptul că mierea de salcâm cris-
talizează după un timp mai îndelungat decât celelalte 
sortimente.  

„Ăsta sunt eu !” spunem ori de câte ori vrem 
să ascundem esențialul.   Ion VELICAN
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Cunoscând cele de mai sus despre miere cred că 
acum veți putea alege corect din piață sortimentul de 
miere adevărată și adecvat pretențiilor dumneavoas-
tră, dar mai important veți avea o atitudine măcar bi-
nevoitoare față de albine. 

Pe planeta noastră există o singură insectă care 
produce hrană pentru om, și asta cu o preocupare 
și corectitudine demne de a fi urmate și de om, spre 
lauda și măreția lui. Dar, ți-ai găsit! Din contră, în 
inconștiența lui, cauzată probabil de amețeala gene-
rată de cocoțarea sa în vârful piramidei trofice, omul 
de azi – împăunat cu dublă mențiune a epitetului de 
deștept – sapiens sapiens în denumirea științifică – dis-
truge totul în jurul său, chiar și aceste insecte care ne 
furnizează hrana cea de toate zilele atât în mod direct 
– prin mierea din stup, dar mai ales în mod indirect – 
prin polenizarea a peste 85% din plantele utile nouă, 
și făcând astfel ca acestea să dea roade. În actele nor-
mative sunt prevăzute obligații stricte ale apicultorilor, 
organelor administrative locale, dar și cetățenilor în le-
gătură cu comportamentul față de aceste ființe minu-
nate care, în treacăt fie spus, sunt atât de inteligente 
că știu că Pământul este rotund, sunt adevărate genii 
ale matenaticii putând calcula distanțe și unghiuri cu 
raportare la Soare, sunt exclusiv vegetariene și unica 
specie de pe Pământ care aduce mediului, și omului 
desigur, numai beneficii, fără a face rău altor specii de 
plante și animale de pe planetă. 

Multe personae fac ușor vorbire alarmantă la adresa 
acestora, fără să știe însă că pentru a provoca moartea 
unui om normal sunt necesare ca 1.100 de înțepături 
simultane de albine (can 3% din efectivul unui stup), 
ceea ce nu se cunoaște că s-ar fi întâmplat însă. De-
sigur fac excepție de la aceasta persoanele alergice la 
veninul de albină, care pot face șoc anafilactic și chiar 
muri dintro singură înțepătură de albină, dacă nu se 
intervine imediat cu măsuri de contracarare, la înde-
mâna oricui de altfel. 

Desigur că se îneacă în apă destule personae, chiar 
și buni înotători, dar nu am auzit să fi fost oprit se-
zonul estival, secate toate apele. De ce atunci să ne 
purtăm atât de dușmănos, chiar dacă doar și numai 
indiferenți, față de aceste insecte care ne sunt benefice 
în măsură cel puțin egală cu apa?

Sper că lectura acestui articol vă va face să 
priviți cu alți ochi apicultura în general și alninele 

în mod special.

Pentru explicații mult mai amănunțite și 
o mai bună înțelegere a acestor tehnologii 

consultați cartea mea  
  

Ghidul fermierilor mici și mijlocii: 
- vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumicole 

- ediția  2020,
- vol. 2 – Viticultură și vinificație - ediția  2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

Telefon: 0765 622 623 – luni - vineri între 
orele 08.30 – 16.00, 

     sau - 0764 471 206  -  permanent     

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 
de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai 
mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de 
peste 400 de milioane de ani pe pământ - deci cu 
mult mai vechi decât noi, oamenii, căci ele sunt 
cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, 
cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele 
dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea. 
Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un 
avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit 
să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoane 
în care mi se aduce la cunoștință despre masa-
crarea familiilor de albine de către posesorii de 
unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tra-
tamente chimice „după ureche” și în momente to-
tal nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și 
fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea 383 
/ 2013, cu modificările ulterioare a apiculturii 
prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli. 
Așadar, înainte de a efectua un tratament chi-
mic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați 
primăria de acest lucru, comunicând ziua trata-
mentului și produsele ce le veți folosi. 

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe api-
cultorii din zona respectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt poleni-
zate de insecte precum albinele.

 Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume 
și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

Dacă toate astea fi-vor respectate,
Bunăstarea vine către tine apoi ...

Ing. ION VELICI

*Acționarii CEO nu au aprobat asocierea 
cu Tinmar

Diectoratul CE Oltenia cere aprobarea 
acționarilor pentru reluarea procedurii, într-
un mod accelerat, pentru selectarea inves-
titorului în vederea constituirii societăților 
pe acțiuni pentru implementarea proiecte-
lor fotovoltaice și a unui bloc pe gaz natu-
ral, cuprinse în Planul de restructurare al 
societății, aprobat de Comisia Europeană, 
arată o publicație de profil. 

InvesTenergy: Investițiile noi la CE Oltenia 
se vor face în parteneriat cu OMV Petrom și 
Alro. S-a renunțat la Tinmar Energy. CE Ol-

tenia a comunicat că documentele tranzacției pri-
vind asocierea CE Oltenia cu Tinmar Energy nu au 
fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. 
În cadrul procesului desfășurat pentru selectarea 
investitorilor în vederea implementării celor opt 
parcuri fotovoltaice și a celor două centrale pe gaze 
naturale (CCGT) prevăzute în Planul de Restruc-
turare a CE Oltenia, Tinmar Energy SA fusese de-
semnat investitor selectat pentru patru parcuri fo-
tovoltaice de putere instalată maximă totală de 280 
MW și pentru CCGT Turceni, grup pe gaze naturale 
de 475 MW. 

Într-un interviu acordat InvesTenergy, Lăcră-
mioara Diaconu Pințea, membru în Directoratul 
CE Oltenia, a precizat: ,,Suntem într-un impas, 
deocamdată, cu privire la centrala de la Turceni și 
cele patru parcuri fotovoltaice, după ce documentele 
tranzacției privind asocierea CE Oltenia cu Tinmar 
Energy nu au fost aprobate de Adunarea Genera-

Director CEO: Suntem în impas

lă a Acționarilor CE Oltenia. Dacă aceasta va fi în 
continuare poziția actionarilor, nu ne rămâne decât 
să reluăm procesul de selecție și sper că vom primi 
noi oferte pentru acest proiect. Trebuie spus că, fără 
aceste proiecte – cele două centrale pe bază de gaze 
naturale, nici planul CEO nu se mai îndeplinește, 
nici România nu va avea capacitățile necesare pen-
tru a-și asigura securitatea energetică. Chiar dacă 
ținem cărbunele, cum am spus anterior, avem o li-
mitare fizică în a produce o anumită cantitate de 
cărbune. Nevoia de energie, vedem, este constantă 
sau chiar în creștere, capacitățile de producție sunt 
vechi – cele pe lignit cu atât mai mult, există o limi-
tare fizică a centralelor dar și a producției de cărbu-
ne”, a declarat aceasta pentru publicația citată.

M.C.H.

Situație extrem de revoltătoare! Un tânăr speci-
alizat nu a avut șansa angajării la CEO, fiindca nu 
cunoaște pe niciun lider de sindicat, nu e vreo rudă 
a vreunui director și nici nu e membru de partid. 
În plus, scrie și corect românește! Bineînțeles, nu 
a avut nicio șansă la angajare. Informația vine de 
la parlamentarul Radu Miruță: ,,Cu o gramatică im-
pecabilă, demnă de ministru, nu neapărat de sudor, 
sau de lăcătuș mecanic, un tânăr din Gorj îmi scrie 
că a depus și el două dosare de angajare la CE Olte-
nia. L-au întrebat cu cine a vorbit ca să fie angajat, a 
cui pila este. El a depus standard, aflând prin AJO-

Un tânăr nu a fost angajat la CEO pentru că nu are pile!Un tânăr nu a fost angajat la CEO pentru că nu are pile!
FM, fără fire scurte, dar evident că astfel nu l-a bagat 
nimeni în seamă, fiindcă la CEO nu este nevoie de 
oamenii nimanui. Orice post nou la CEO trebuie să 
le intoarcă voturi, trebuie sa fie favoare pentru vreun 
neisprăvit.

În poza de pe profilul de Whatsapp de pe care mi-a 
scris, apare cu o fetiță în brațe si probabil cu soția. 
Vorbește extrem de articulat, coerent și corect. Are 
experiență, dar și cursuri de calificare de sudor și de 
lăcătuș mecanic, dar a depus în zadar dosare pentru 
ambele calificari.

Ca sudor, poate pleca din țară pe un salariu mai 
bun, dar mai încearcă în Romania.

Dacă astfel de oameni foarte pricepuți, care au și 
calificare, de o inteligență peste medie (a scrie corect 
astazi este un lucru care dă bătăi de cap ministrilor), 
nu au loc de tocuri, de rujuri si de gene false, angajate 
ca ,,lăcătuș mecanic”, dar care stau pe la birouri, CEO 
rămâne același mastodont bolnav, căpușat politic.

Am întrebat și eu astazi printr-o adresa oficială 
transmisă conducerii CEO care au fost motivele pe 
care acest tânăr care mi-a scris nu le-a îndeplinit pen-
tru a fi angajat sudor, sau lăcătuș mecanic, precum și 
care au fost criteriile de selecție pentru cei angajați?”, 
a scris Radu Miruță pe Facebook.

M.C.H.
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Cornel Nistorescu: Mai vin și pe la noi prin țară? 
Vreau să te întreb, cum sunt primiți în România?

Marius Marian Şolea: Veteranii au încercat unele 
dialoguri cu politicieni de aici. Pentru partidele mari 
ei nici măcar nu există, au fost primiți de anumiți po-
liticieni, o singură dată m-au luat și pe mine la o ast-
fel de întâlnire. Lucruri zadarnice, nimeni nu poate 
face nimic, molusca decidentă nu mai poate decide 
nimic. Toți au stăpâni, nu mai pot hotărî nimic de 
capul lor. Știți bine, am venit cu ei și la o întâlnire 
cu dumneavoastră, înainte cu vreo lună de a începe 
războiul din Ucraina, doreau să informeze instituții 
și structuri de putere de la noi despre data și ora la 
care avea să înceapă acest conflict, doreau să anunţe 
pericolele şi riscurile pentru ţara lor dar şi pentru noi, 
doreau să ceară inclusiv un sprijin pentru un sistem 
de comunicații, cu câteva sute de unități, pentru aco-
perirea unui eventual front întru apărarea Basarabiei. 
Adică, tot ei, deşi acum nu mai sunt la prima tinereţe. 

Marius Marian Șolea: Pentru mine, inMarius Marian Șolea: Pentru mine, in
pentru că acolo, pe pământurile Barapentru că acolo, pe pământurile Bar
După 30 de ani de la declanșarea războiului din Transnistria, scriitorul Marius Marian Șolea 
a adus în atenția publică, într-un interviu acordat jurnalistului Cornel Nistorescu, director al 
publicației Cotidianul, fapte și evenimente așa cum nu au mai fost povestite până acum.  
Revenim cu ultima parte a interviului, reamintind că Marius Marian Șolea este singurul com-
batant din România, luptător voluntar în prima linie a războiului din Transnistria. În răspun-
surile scriitorului gorjean vedem poate și  urmările posibile ale acestui moment de cumpănă. 
De asemenea, Marius Marian Șolea ne-a arătat adâncimea celei mai periculoase crize în care 
ne regăsim astăzi: ”Şi ar fi preferabil cel puţin să ne mai mărim şi noi prețul atunci când ne 
vindem, să nu lăsam doar slugile să evolueze pe scena politică, cel puţin pentru credibilitate, 
să avem atitudine, spirit critic, nu mereu talentul acesta de a trăi în dorul lelii. Și, foarte im-
portant, ar trebui să avem conducători apți combatanți în astfel de momente, aduși în funcții 
de noi, nu de inamici și nici de aliați”.

Fragment interviu Partea I

Cornel Nistorescu: Aș putea să te taxez de o anume inconștiență. Ai merge încă o dată într-un 
asemenea război?
Marius Marian Şolea: Nu. Este exclus. Cu o singură excepție. Tot pentru Basarabia. Nu pentru ce se 
întâmplă acolo din punct de vedere politic, este un circ total, de altă natură, diferit de circul din dreap-
ta Prutului. Nici pentru că aș mai avea aceeași implicare afectivă, ci strict pentru ce mi-a oferit acel 
război. De fapt, acolo a fost un fel de naştere. Pentru mine, inclusiv Dumnezeu este basarabean, pen-
tru că acolo, pe pământurile Barabiei L-am întâlnit. Aşa cum, ulterior, am simţit datoria de a studia 
despre El, inclusiv să merg la Teologie, alegând o secţie de restaurare-conservare obiecte de artă, deşi 
nu aveam aptitudinile necesare pentru acest lucru. Încă mai resimt nostalgia Basarabiei, a acelor mo-
mente, sunt alte motive, dar mai am acest vag sentiment. Acolo, în mijlocul morții, am înțeles şi viața 
reală, rostul ei. Din acel moment, nu m-a mai interesat aproape nimic din ce au oamenii ca orizont de 
viață. Miracolul a devenit pentru mine un fapt obișnuit, iar relațiile dintre oameni în situații de limită 
sunt incomparabile cu tot ceea ce cunoaștem noi a fi prietenie. Trasnistria a fost pentru mine un loc al 
revelației și al formării. O situație limită și o alegere într-o secundă trăită în luptă maturizează cât sute 
de cărți și poate cât zeci de ani. Sunt alte percepții și alte trăiri. Sufletul și corpul trăiesc experiențe 
absolute diferite, poate că a coincis şi cu adolescenţa, nu ştiu”.

În caz de război, sistemele de comunicație reprezintă 
prima țintă, nu poate exista o acțiune militară validă 
fără asigurarea comunicațiilor. Veteranii din Transnis-
tria îi știu bine pe ruși, au informații din teren, sunt 
mai români decât oricare dintre cei cu care ar trebui 
să vorbească. Şi războiul chiar atunci a început, lu-
cru pe care l-ați scris, recunoscut, după un oarecare 
timp. https://www.cotidianul.ro/sprijiniti-romanii-
din-moldova/ Vă spun și aici, fără ei, Republica Mol-
dova nu va putea face rezistență la o acțiune militară 
a Rusiei. Ca și pe la noi, nici acolo nu prea mai are 
cine să lupte pentru cauzele naţionale, pur şi simplu 
nu mai are cine… Există şi acolo o depopulare masivă 
de oameni şi de caractere, chiar dacă ei se strâng mai 
repede ca noi, în caz de pericol. La noi, pericolul nici 
măcar nu mai este perceput, în societatea româneas-
că e doar o muţenie şi o orbire totale.

Cornel Nistorescu: Ce mai știi de Ilie Ilașcu?
Marius Marian Şolea: Nu mai știu foarte multe lu-

cruri, doar ce am mai văzut pe o rețea de socializare. 
Oricum, rezistența acelui grup a fost absolut fantasti-
că. Dovadă pentru ce am afirmat mai sus despre eroi. 
Este vreunul din acel grup care să aibă vreo funcție 
de decizie în Republica Moldova sau la noi, să poată 
vorbi românilor, să își dăruiască experiența? Nu, se 
așteaptă să moară pentru a le fi recunoscute meritele 
și pentru a le fi oferite distincții… Doar post-mortem. 
Cât sunt în viață ar putea să nu fie de acord cu aceia 
care le-ar oferi atenție şi nu dorește nimeni vizibilitate 
lor. 

Cornel Nistorescu: Cum arată armata Moldovei 
în această perioadă tensionată? 

Marius Marian Şolea: Armata Moldovei este ne-
semnificativă în contextul războiului din imediata ei 
vecinătate, au avut câteva parteneriate cu armata 
noastră, probabil există un început de colaborare și 
cu forțe din alianța occidentală, dar nu are cum să 
opună vreo rezistență reală. Fără România sau reacția 
NATO, nu are sens nici măcar să discutăm despre 
asta. În plus, comandanții unităților militare de peste 
Prut sunt foarte mulți fideli  Rusiei, câțiva chiar au 
fost înlocuiți tocmai pentru a fi aduși unii care să dea 
ordin de a rămâne în cazărmi în cazul unei invazii. 
Știu bine ce spun, iar în acest moment este o continuă 
operaţiune de fragilizare a conducerii de la Chişinău, 
tocmai pentru a nu putea fi exercitată o rezistenţă mi-
litară unitară, cu comandă unică.

Cornel Nistorescu: Ce știi, România o ajută cu 
ceva? 

Marius Marian Şolea: Cu siguranță, Armata Ro-

mână ar fi trebuit să detașeze în această perioadă tehnică 
militară peste Prut, acum nu mai este vorba doar de bifarea 
unui ajutor pentru rude, este vorba chiar de interesul unei 
alianțe militare. Este mult mai ușor să ai tehnică militară 
cât mai aproape de amplasamentele inamicului, adaptat 
puterii sale de foc, să nu pierzi timp cu transportul, care, 
în condițiile unui război modern, este foarte problematic în 
sine. Devine important însă unde va fi depozitată această 
tehnică militară și cine o va manevra. Deseori, într-un război 
de acest tip, poți avea mari surprize. Cred că la Chișinău 
există încă forțe antinaționale foarte bine organizate, mai 
ales în această perioadă, în care Rusia acționează militar în 
zonă și cu atât mai mult dacă acest conflict se va complica, 
prin implicarea Belarus, așa cum este și logic să se întâmple 
din punct de vedere militar, pentru anihilarea liniilor de li-
vrare cu armament pentru Ucraina, dinspre Vest, și pentru 
a face joncțiunea cu Transnistria la Nord și la Sud cu Penin-
sula Crimeea, în sudul Basarabiei fiind și alte zone cu statut 
separatist.

Cornel Nistorescu: Pot conta România și Moldova pe 
armata de dincolo de Prut? Are o forță, o dotare, o pre-
gătire?

Marius Marian Şolea: Acum, dotarea unei armate nu re-
prezintă ceva foarte complicat, mai grea este formarea oa-
menilor care să lucreze cu tehnica respectivă, mai ales în 
cazul unui război cu arme foarte perfecționate. În domeniul 
militar, perfecționarea nu aduce neapărat cu sine și simpli-
tatea utilizării tehnicii de luptă. Dominantă este preocuparea 
pentru precizie şi capacitate de distrugere. Nu știu însă dacă 
Armata Moldovei are un corp militar unit, nu cred. Acolo, 
Federația Rusă și-a făcut foarte bine treaba, a creat meca-
nisme financiare care au fabricat sau contaminat politicieni. 
Alții au fost pur și simplu racolați. Mai mult, la conducerea 
țării s-au perindat foarte mulți politicieni care erau proruși 
în mod natural, ca opțiune liberă, asumată. Poate că sunt 
mai mulţi chiar şi decât trădătorii. Mă îndoiesc ca acești oa-
meni să nu fi numit în funcții publice indivizi fideli lor şi, im-
plicit, Moscovei, sau să fi lăsat la întâmplare structurile mili-
tare, indiferent de armă. În situații de acest tip, oamenii sunt 
activați cu ordine specifice, cu coduri de alertă sau de luptă. 
Fiecare știe ce are de făcut, iar în acest tip de operațiuni, 
rușii sunt foarte buni.

Cornel Nistorescu: Anii aceia de război te-au obligat 
săi înțelegi pe ruși. Cum și încotro crezi că Putin și rușii 
vor duce acest război?

Marius Marian Şolea: Un asemenea conflict nu se 
desfășoară strict după cum vor unii sau alții, nici măcar nu 
poate fi întru totul previzionat, are un grad destul de impor-
tant de imprevizibil, în funcție de oamenii care decid la un 
moment dat, în funcție de acțiunile lor și chiar de erorile care 
se fac de ambele părți. Inclusiv depinde într-o mare măsură 
şi de acţiunile inamicului. Este, mai degrabă, o rezultantă a 
ceea ce se întâmplă şi a ceea ce se doreşte să se întâmple. 
Şi ar fi o naivitate să aștepți de la inamic să respecte reguli 
pe care tu însuţi nu le respecţi şi o şi mai mare naivitate să 
aştepţi să respecte reguli pe care tu însuţi le respecţi. Fie-
care încearcă prin orice mijloace să distrugă cât mai mult 
din capacitatea de luptă sau de rezistență a celuilalt. Rusia 
nu are în acest moment varianta unei cedări, a unei înfrân-
geri. Mai degrabă, chiar NATO ar trebui să îi ofere o variantă 
onorbilă de ieșire, în cazul în care s-ar întrezări înfrânge-
rea. Și mă refer strict la regimul teritoriului deja cucerit sau 
doar la Crimeea. De acord, Ucraina se apără, acesta este un 
avantaj real în teren, un avantaj de drept internațional, mo-
ral și inclusiv tactic, însă acel teritoriu este mai degrabă o 
cârpeală decât o moștenire istorică de secole, sunt teritorii 
luate de URSS de la mai multe țări, care au venit cu ames-
tecuri forţate de populații, sub teroarea stalinistă, cu drame 
și mari nedreptăți. Nu putem să ne prefacem că nu mai știm 
istorie doar de dragul propagandei penibile. Apoi, e destul 
de complicat să aduci un bloc militar la granițele europene 
ale Federației Ruse și apoi să aștepți încurajări și tratate de 
pace. Singurul lucru care m-a surprins de la începutul răz-
boiului este graba tuturor de a face ceea ce parcă au de fă-
cut, toată lumea se mișcă rapid, ca niciodată, toți se grăbesc 
undeva… În plus, nu doar Putin și rușii sunt responsabili de 
ceea ce se întâmplă, acesta este un adevăr care pur și simplu 
îi înnebunește pe comentatorii de serviciu, din ce în ce mai 
ridicoli, ale căror păreri mai şi fluctuează, în funcţie de situ-
aţia din teren. Sunt ca suporterii Craiovei, vin lângă echipă 
doar când au speranţe şi rezultate. Revenind, părțile impli-
cate, dar toți, nu doar cei care se văd în prim plan, pe linia 
frontului, ori vor sta la discuții, ori se vor bubuii unii pe alții 
fără limite, acesta este riscul. Însă, abia de aici încolo apare 
imprevizibilul. În timpul războiului este aproape imposibil 
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să umbli la stabilitatea politică și socială a adversarului, pe 
timp de pace este cu mult mai simplu să organizezi proteste, 
să produci evenimente şi destabilizare. O iei ușor, cu veganii 
supărați pe amprenta de carbon a fermelor, cu comunitățile 
diversității, cu fanii unor idei năstruşnice, în general. Apoi, 
treci la sprijinul adversarilor politici. Așa cum se întâmplă 
în teren, în acest moment, lucrurile chiar sunt bune pentru 
toți cei implicați, acum se poate fabrica o pace rezonabilă 
pentru fiecare. Situaţia seamănă foarte mult cu ce ceea ce 
se întâmpla în Transnistria pe la sfârşit de iulie, început de 
august, 1992. Bineînțeles, la o scară diferită și la un inte-
res politic diferit. Pentru integritatea teritorială a Republicii 
Moldova nu a sărit nimeni atunci. Ca situație istorică sau 
ca drept internațional era fix aceeași situație. Rusia dorea 
o zonă tampon în eventualitatea în care alianța militară ad-
versă se va apropia în timp de ei. Şi au avut dreptate, cum-
necum, așa s-a întâmplat. În satul străbunicilor mei era o 
vorbă: hoţul pe hoţ cunoaşte. Ca un detaliu nesemnificativ, 
ucrainienii au luptat în Transnistria de partea rușilor şi a 
cazacilor, au fost cel puțin două batalioane compacte şi mul-
ţi alţii veniţi pentru bani. Pesemne că nu li se dezvoltase atât 
de mult vocația asta a dreptății sau nu erau amelioraţi inte-
lectual cu ideea de dreptate din punct de vedere filosofic. În 
concluzie, acest război va fi dus exact acolo unde se dorește. 
Nu doar de Putin și de ruși, ci de toți cei implicați, văzuți și 
nevăzuți. În acest moment, nu este deloc complicată stabi-
lirea păcii, chiar dacă acest lucru înseamnă stabilirea unui 
echilibru în zonă şi a unor garanţii. Fiecare știe ceea ce vrea 
celălalt, asta este cel mai important lucru într-un conflict. 
Pare un dezavantaj, un factor de escaladare, dar nu este 
atunci când părţile sunt reprezentate de oameni inteligenţi. 
În plus, ceea ce iar este un mare avantaj, fiecare știe ceea ce 
poate face adversarul. Sunt toate motivele pentru a se așeza 
cu toții la negocieri, care ar trebui să fie desfășurate corect, 
fără tragerea preșului de sub picioare şi fără câștigarea de 
timp sau alte tâmpenii care se mai practică în asemenea 
situaţii, în istorie.

Cornel Nistorescu: Care este pasul următor?
Marius Marian Şolea: Repet, pacea este cel mai simplu 

de făcut. Mă voi limita la ceea ce s-ar putea întâmpla în sens 
invers, în cazul unei escaladări a războiului, doar lucruri 
logice ca strategie de război. Belarus a fost ținută în antu-
rajul Moscovei deja de zeci de ani de la fărâmițarea URSS, 
acolo au reușit să îi țină departe pe oameni de acest miraj al 
democrației. Cu siguranță, lucrurile au un cost pentru Bela-
rus, cu siguranță că Rusia a compensat de-a lungul timpu-
lui din neajunsurile politice şi economice ale unei astfel de 
situații. Deși este o țară extrem de vulnerabilă, în care in-
clusiv opoziția politică are un îndelungat exercițiu, intrarea 
Belarus în acest război ar fi un factor extrem de complicat 
pentru Ucraina. Kiev-ul este foarte aproape și nu asta este 
cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla, ci secționarea 
teritoriului ucrainean de la nord spre sud, înspre Crime-
ea, exact prin Transnistria, unde, în cazul unei joncțiuni, 
deja ar fi un câștig de 400 de km, lungimea aproximativă 
a teritoriului în care Federaţia Rusă ţine de 30 de ani una 
dintre armatele sale. Apoi, sunt regiunile autonome din su-
dul Basarabiei, un teritoriu foarte ușor de dobândit, în care 
autoritatea statală a Republici Moldova este exact aceea pe 
care o are statul român la Tușnad, când vine Victor Orban 
să se îmbete cu apă minerală. Într-o asemenea situație, cu 
întreruperea posibilității de alimentare a armatei ucrainene, 
care în marea ei parte luptă acum în est, cu infrastructura 
țării distrusă, lucru care este o certitudine în proporție de 
70% în acest moment, devine foarte ușor să rezolvi militar 
sudul Ucrainei. În ceea ce privește Rusia, mai rămâne doar 
să nu lase pe teren unități izolate, pasibile de încercuiri, cu 
toate că astfel de operațiuni sunt pur și simplu lipsite de 
eficiență, mișcări sinucigașe, în condițiile de mai sus. După 
care cea mai eficientă şi uşor de apărat graniţă este cursului 
fluviului Nipru. Toată operațiunea, dacă este făcută în forță, 
poate dura între două și patru săptămâni. Abia aceasta va fi 
perioada cea mai dificilă a războiului, cea mai riscantă. În-

tr-o atare situație, ar fi momentul și cauzele şi pentru 
ceea ce nu ar trebui să se întâmple vreodată, intrarea 
în discuţie, ca ipoteză posibilă, a armelor atomice, fie 
acestea și tactice, adică intensitate și suprafață teri-
torială de acţiune reduse. Săptămâna 7-14 a lunii no-
iembrie va fi una decisivă, aşa cum înţeleg eu că stau 
lucrurile, nu din comentarii, ci din teren. La începutul 
războiul, comentariile de la televiziunile noastre erau 
pentru mine mai mult divertisment, acum şi-au mai 
revenit, s-au mai rânduit şi generalii, dar toţi au se-
tările la zi. Mai aud predicții și supoziții, inclusiv din 
partea unor servicii secrete străine onorabile, cum că 
ar exista posibilitatea unei detonări demonstrative a 
unei asemnea încărcături nucleare în Marea Neagră. 
Este exclus, există doar posibilitatea unei detonări 
accidentale în Marea Neagră, în urma unei intercep-
tări sau a unei erori de navigație. Rusia nu este Co-
reea de Nord, care consumă însemnate energii pentru 
demonstrații de tot felul, este la cu totul alt nivel, nu 
are nevoie de această demonstrație, care ar fi, pe de 
altă parte, și total fără de sens. Putin nu e interesat 
să distrugă cu valuri de tip tsunami faleza de la Eforie 
Nord sau Pescăria lui Matei de la Agigea și nici plaje-
le lărgite de olandezi la Mamaia. Poate ataca însă un 
țărm al Mării Negre, pentru început, dar nu în apă, 
să moară peștii și să îi sară activiștii de mediu în cap. 
Pentru a putea prevedea mişcările unui inamic, tre-
buie îndeplinite mai multe condiţii, nu doar ce credem 
noi că s-ar putea întâmpla.

Cornel Nistorescu: Ce pericol ne paște?
Marius Marian Şolea: Noi, ca ţară, am avut o ge-

ografie avantajoasă, am reprezentat interes, pămân-
turi bune, resurse. Acum, nici migratori nu mai sunt, 
doar dacă se dorește, iar statele s-au consolidat, sun-
tem într-o alianță militară și într-o familie europeană. 
Excepțional, nu mai suntem singuri, ca altădată, nu 
mai putem fi lăsați de izbeliște, precum după 1945. 
Vă voi răspunde scurt: pericolul este ca toate aces-
te lucruri să se transforme, într-un anumit context, 
din avantaje în motive pentru pedepsirea noastră, să 
plătim că dăm din aripi fără aer, că ne încordăm fără 
mușchi și că trădăm continuu, inclusiv pe noi înșine. 
Și avem aceast talent incredibil de a repeta ce spun 
alții și de a vorbi numai ce trebuie. Aceste două false 
abilități duc la imbecilitate și muțenie. Și mai este un 
pericol uriaș: să nu se acţioneze şi să nu se tragă spre 
Rusia de la noi. N-o să putem argumenta la nesfârşit 
cu semnarea tratatelor și cu vocația noastră democra-
tică… La noi, a fost pus premier un militar, deşi mili-
tarii fuseseră alungaţi cu mult timp înainte din zona 
decizională, civilii sunt porumbeii democraţiei şi civi-
lizaţiei moderne. În regulă, putem înţelege că avea să 
urmeze un război şi că românii au în sondaje încrede-
re în Armată şi Biserică, putem înţelege şi pornirea de 
dragoste nebună dintre PNL şi PSD, după ce alegerile 
din Germania fuseseră câştigate de social democraţi, 
însă nu am putea înţelege ca toate aceste avantaje să 
aducă, în cele din urmă, doar o catastrofă…

Cornel Nistorescu: Găsești că este posibil ca 
Rusia să câștige noi și noi aliați?

Marius Marian Şolea: Rusia este izolată, nu poate 
câștiga aliați în afara Iranului, Chinei, Coreei de Nord 
și Belarus, a câtorva ţări africane, poate conjunctural 

să fie Siria, Serbia și chiar Turcia, în anumite situații 
de balansare a puterii. Însă câteva din aceste țări sunt 
puteri nucleare și acest lucru este de ajuns. Mai cred 
că Germania și Franța nu se vor întrebuința foarte 
mult în acest conflict, nu vor ieşi la intercepţie şi nici 
nu se vor demarca în adâncime pentru a primi pase 
decisive. Nu dezvolt aici, problemele sunt ceva mai 
complexe decât spaţiul unui interviu. Iar într-un răz-
boi de durată, și SUA pot rămâne singure, nu doar 
Federația Rusă. Ei, între ei, acolo, în Alaska, nu se vor 
ataca niciodată, tocmai pentru că sunt ecologiști.

Cornel Nistorescu: Unde greșește România în  
abordarea acestui război?

Marius Marian Şolea: Suntem într-o alianță mili-
tară, aceasta este o certitudine, o realitate care trebuie 
respectată, însă mai putem gândi și cu capul nostru, 
mai putem să spunem și nu, ar trebui să mai anali-
zăm și singuri consecințele, avantaje și dezavantaje, 
ar trebui să mai contribuim și noi la propria agendă, 
naţională, în caz că mai există această idee sau con-
cept. În caz că nu avem în vedere să rămânem slugi 
până la sfârşitul lumii. Dar e posibil să nici nu fim 
în stare, să se ştie acest lucru și să aibă și oamenii 
aștia dreptate, să trebuiască să facă ei totul în locul 
nostru. Şi ar fi preferabil cel puţin să ne mai mărim şi 
noi prețul atunci când ne vindem, să nu lăsam doar 
slugile să evolueze pe scena politică, cel puţin pentru 
credibilitate, să avem atitudine, spirit critic, nu mereu 
talentul acesta de a trăi în dorul lelii. Și, foarte impor-
tant, ar trebui să avem conducători apți combatanți 
în astfel de momente, aduși în funcții de noi, nu de 
inamici și nici de aliați. România suntem noi și aici 
greșește în primul rând România, iar de aici se pot 
naște problemele catastrofale. Cine le spune români-
lor adevărul, spuneți-mi cine?! Adevărul, totuși, exis-
tă, în natura lui este etern. Părem că evoluăm în ade-
văr ca națiune?

Cornel Nistorescu: Cititorii cotidianul.ro au mai 
avut ocazia să citească articole semnate de tine pe 
platforma noastră, cred însă că ar trebi să adaugi 
și titlurile cărților tale de literatură, dacă mai sunt 
sau nu în librării, epuizate sau cel puţin de găsit în  
bibliotecile importante.

Marius Marian Şolea: Mulțumesc pentru posibili-
tatea de a favoriza accesul pentru potențialii cititori și 
la cărți, însă cărțile au devenit o margine a societății, 
aproape că nu mai contează pentru nimeni, se va 
ajunge la un moment dat să se răsfoiască doar scriito-
rii între ei, doar de curiozitate. 

Numai ultimele trei cărți se mai găsesc pe piață, 
librării și internet. Acestea din urmă au apărut la Edi-
tura Cartex, București: „Am fost martor la fabricarea 
zeului din omul comun”, „Profet mut cu manuscris 
rusesc”, „Pentru tineri, banalităţi esenţiale, în şapte 
mii de semne”. Probabil, următoarele vor fi la Gru-
pul Libris, Brașov. Însă mai toate cărţile se pot găsi 
pe un site făcut cu mult timp în urmă de un amic 
(www.solea.ro), dar nu au legătură cu subiectele de 
mai sus, cu excepţia acelui roman, sunt cărți de lite-
ratură sau sunt un fel de cronici de luptă cu corupția 
din administrația centrală, alt cancer care mănâncă 
România de vie.

Material preluat din Cotidianul.ro
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Ce alcoolemie a avut un șofer după ce a băut 
15 litri de bere?
Un gorjean a fost condamnat 

de instanța de judecată pen-
tru că s-a urcat băut la vo-

lanul mașinii sale, înainte de a pune 
cheia în contact el consumând circa 
15 litri de bere, după cum reiese din 
documentele de la dosar. 

Bărbatul, de loc din Godinești, 
a vrut să plece cu mașina de acasă 
pentru că avea de gând să mai cum-
pere băutură, doar că autoturismul 
nu a pornit la prima cheie. Atunci a 
chemat un vecin să îl împingă, doar 
că mașina era în marșarier, iar după 
ce motorul a funcționat autoturismul 
s-a deplasat zeci de metri cu spatele, 
ieșind într-un drum județean. Aici a 
lovit un alt autoturism, al cărui pro-
prietar a anunțat autoritățile, polițiștii 
veniți la fața locului testându-l pe 
șofer în privința alcoolemiei pe care o 
avea. Datele oficiale arată că inculpa-
tul avea o îmbibație alcoolică de 2,75 
g/l alcool pur în sânge. La procesul 
care a urmat la Judecătoria Târgu Jiu 
șoferul băut a recunoscut acuzațiile ce 
îi sunt aduse, cerând să fie judecat în 

baza probelor strânse de anchetatori. 
La pronunțarea sentinței magistratul 
de caz a constatat însă că inculpatul 
Cojocaru Vasile Bebe mai avea și alte 
condamnări la activ, inclusiv pentru 
nerespectarea unui ordin de protecție. 
Toate pedepsele pronunțate împotriva 
acestuia au fost contopite într-una 
singura, care, deocamdată, nu îl tri-
mite în spatele gratiilor pe inculpat, 
ci la muncă în folosul comunității. 
„Condamnă inculpatul C.V.B.,, la pe-
deapsa de 1 an închisoare, pentru 
savarsirea infractiunii de conducerea 
unui vehicul sub influența alcoolului.
(…)Dispune anularea amânării apli-
carii pedepsei privind pedeapsa de 2 
luni inchisoare (…)pentru săvârşirea 
infracţiunii de încălcarea ordinului 
de protecție (…) și aplică inculpatului 
C.V.B. pedeapsa de 2 luni inchisoa-
re pentru săvârşirea infracţiunii de 
încălcarea ordinului de protecție (…)
Contopește pedepsele determinate 
anterior, respectiv aplica pedeapsa 
cea mai grea de 1 an inchisoare, la 
care adaugă un spor de o treime din 

cealaltă pedeapsă (…) respectiv 20 de 
zile închisoare, inculpatul urmând sa 
execute în final o pedeapsa rezultan-
tă de 1 an si 20 de zile închisoare. În 
baza art. 91 C.pen. dispune suspen-
darea executării pedepsei rezultante 
de 1 an si 20 de zile închisoare sub 
supraveghere pe un termen de 2 ani.
(…)Pe parcursul termenului de supra-
veghere, s-a dispus ca inculpatul să 

presteze o muncă neremunerata în 
folosul comunitatii, în cadrul Primariei 
comunei Godinești, jud. Gorj, sau în 
cadrul Şcolii Gimnaziale Godineşti,pe 
o perioada de 60 de zile”, a decis Ju-
decătoria Târgu Jiu. Inculpatul a fost 
obligat și la plata a 600 de lei cheltu-
ieli judiciare către stat, verdictul nefi-
ind definitiv.

GELU IONESCU

Condamnat după ce a fost prins conducând 
băut de două ori în aceiași zi!

Un șofer din județul Hunedoara a 
ajuns să aibă probleme în cazier după 
ce s-a urcat băut la volanul autotu-
rismului său și a fost tras de două ori 
într-o zi pe dreapta de agenții rutieri 

din Bumbești Jiu. 
S-a întâmplat pe 9 martie anului 

trecut, în ziua în care tradiția „obli-
gă” bărbații să bea 40 de pahare de 
vin. Petre Buică a respectat măcar o 

parte din acest obicei, așa că atunci 
când a fost pus să sufle în fiolă a aflat 
că are o alcoolemie de 1,21 mg/l alco-
ol în aerul expirat. A refuzat să îi fie 
recoltate probe biologice, dar asta nu 
i-a împiedicat pe polițiști să îi rețină 
permisul pe loc, fără dreptul de a mai 
conduce. După circa două ore băr-
batul a fost depistat din nou în trafic 
de către agenții rutieri. El nu a mai 
fost tras pe dreapta de data aceasta 
pentru că a oprit mașina brusc în fața 
polițiștilor. Nu a mai vrut nici să fie 
testat în privința alcoolemiei, spu-
nând doar că dorea să se deplaseze 
pe o distanță scurtă. La instanță el a 
recunoscut faptele și a cerut să fie ju-
decat în procedură simplificată, fiind 
găsit de comiterea a două infracțiuni 
de refuz de recoltare de probe biolo-
gice, precum și a uneia de conducere 
fără permis. „Contopește pedepsele 
aplicate inculpatului B. P., respectiv 
aplica pedeapsa cea mai grea de 8 
luni închisoare aplicată pentru savar-
sirea unei infractiunii de refuz sau 

sustragerea de la prelevarea de mos-
tre biologice, prev. de art. 337 C.pen., 
la care adaugă un spor de patru luni 
închisoare, reprezentând treime din to-
talul celorlalte două pedepse de 8 luni 
și de 4 luni aplicată pentru săvârşirea 
unei alte infractiuni de refuz sau sus-
tragerea de la prelevarea de mostre 
biologice (…)inculpatul B.P.,urmând să 
execute în final o pedeapsa rezultantă 
de un an închisoare. 

În baza art. 91 C.pen. dispune sus-
pendarea executarii pedepsei rezultan-
te de 1 an închisoare sub supraveghere 
pe un termen de 2 ani(…) Pe parcursul 
termenului de supraveghere, dispune 
ca inculpatul sa presteze o muncă ne-
remunerată în folosul comunității, în 
cadrul Primariei Vulcan sau în cadrul 
Școlii Gimnaziale Vulcan, județul Hu-
nedoara, pe o perioada de 60 de zile”, 
a decis instanța, șoferul având de su-
portat și 500 de lei cheltuieli judiciare 
către statul român.

GELU IONESCU

Accident grav la Târgu Jiu! Lovit de mașină 
pe trecerea de pietoni

Un om a fost lovit ieri 
dimineață, de o mașină, în timp 
ce traversa pe trecerea de pie-
toni. Accidentul s-a produs pe 
Calea Severinului din Târgu Jiu. 
Martorii au spus că după im-
pact, bărbatul a rămas întins pe 
șosea, rănit grav. El a fost trans-
portat la spital dar, apoi, starea 
bărbatului în vârstă de 45 de 
ani, s-a agravat, fiind necesară 
transferarea lui urgentă la secția 
Neurochirurgie, la SJU Craiova. 
”A fost solicitată intervenția eli-
copterului SMURD”, a comuni-
cat purtătorul de cuvânt al Spi-
talului Județean de Urgență din 
Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu.

Cel care a produs accidentul este un 
tânăr de doar 19 ani.

IPJ Gorj arată într-un comunicat îm-
prejurările în care a avut loc acest acci-
dent: La data de 31 octombrie a.c., ora 
08:06, Poliția Municipiului Târgu-Jiu 
a fost sesizată cu privire la producerea 
unui eveniment rutier, pe Calea Severi-
nului, din municipiul Târgu-Jiu.

Din primele cercetări, polițiștii ruti-
eri au stabilit că un tânăr, de 19 ani, 
din comuna Bălești, în timp ce condu-
cea un autoturism pe Calea Severinu-
lui, din direcția Bălești-strada Unirii, a 
acroșat un pieton care se angajase în 
traversarea regulamentară a străzii prin 

loc permis, marcat 
și semnalizat co-
respunzător.

Pietonul a fost 
rănit grav, fiind pre-
luat de un echipaj 
medical și trans-
portat la spital. 

Conducătorul 
auto a fost testat 
cu aparatul etilo-
test, rezultatul fi-
ind negativ.

În cauză, 
polițiștii conti-
nuă cercetările, sub aspectul comiterii 
infracțiunii de vătămare corporală din 
culpă, în vederea stabilirii cauzelor și 

condițiilor în care a avut loc eveni-
mentul rutier.

M.C.H.
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CEO caută utilaj pentru deszăpezirea 
DJ Roșia Jiu – Negomir

OBȘTEA DE MOȘNENI MÂNDRA ȘI ȚĂPUȘORU anunță elaborarea pri-
mei versiuni a planului ,,AMENAJAMENT SILVIC, PROPRIETATE PRIVATĂ 
APARȚINÂND OBȘTII DE MOȘNENI MÂNDRA ȘI ȚĂPUȘORU CU AMPLASA-
MENT ÎN COMUNA SĂCELU, EXTRAVILAN” și declanșarea etapei de încadra-
re pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM Gorj, stra-
da Unirii, nr. 76, Tg-Jiu, zilnic între orele 09:00 – 15:00 în termen de 18 zile 
calendaristice de la data prezentului anunț.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

S.C. WILD GROUP S.R.L, titular al proiectului CONSTRUIRE PUŢ FO-
RAT DE MARE ADÂNCIME, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE PUŢ FORAT DE 
MARE ADÂNCIME, propus a fi amplasat în municipiul Tg.Jiu, strada Crân-
gului, nr. 47, jud Gorj.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr. 76, 
judeţul Gorj, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 - 14.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina 
de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107 / 1996, cu modificările 
şi completările ulterioare, Primăria Comunei Stejari, judeţul Gorj intenţio-
nează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova, Sistemul 
de Gospodărire a Apelor Gorj emiterea Avizului de gospodărire a apelor 
pentru investiţia ’’Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în sa-
tele Baloşani, Băceşti şi Stejari, comuna Stejari, judeţul Gorj”

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la 
investiţia mai sus menţionată, pot solicita informaţii de la Primăria Comunei 
Stejari, judeţul Gorj sau de la Sistemul de Gospoădire a Apelor Gorj, Bule-
vardul Ecaterina Teodoroiu, nr.99, Târgu Jiu, timp de 30 de zile începând 
cu data de 31.10.2022

Amendă de 50.000 de lei aplicată de DSV Gorj
Inspectorii Direcției Sanitar Ve-

terinare Gorj au aplicat, săp-
tămâna trecută, trei amenzi în 

cuantum de 62.000 lei, unor opera-
tori și persoane fizice din Bâlteni, Te-
leşti și Târgu-Jiu.

Cea mai mare amendă a fost 50.000 
de lei și a fost aplicată proprietarului 
unei exploatații de animale „pentru 
refuzul efectuării de către medicul 
veterinar a acţiunilor sanitare-veteri-
nare obligatorii pentru animalele din 
exploataţie”.

Cu 10.000 de lei a fost amendat 
un magazin alimentar, întrucât per-
soana care deservea unitatea la data 

controlului nu deţinea echipament 
de protecție şi nici fişă de aptitudini, 
pentru a face dovada verificării medi-
cale periodice la o unitate medicală 
specializată.

A mai fost dată o sancțiune de 
2.000 de lei unei farmacii veterina-
re, pentru distribuirea unor produse 
medicinale veterinare unor farmacii 
neautorizate să comercializeze aceste 
produse.

Inspectorii DSV Gorj au efectuat 
95 de controale în județ, în domeniile 
alimentar și al sănătății și bunăstării 
animalelor.

I.I.

Complexul Energetic Ol-
tenia se pregătește de iarnă. 
Societatea vrea să închirieze o 
autospecială pentru deszăpe-
zire și combaterea poleiului, 
cu deservent. 

Utilajul va fi utilizat pen-
tru deszăpezirea drumului 
județean 674B Roșia de Jiu 
– Negomir. Drumul are o lun-
gime de circa șase kilometri și 
se află în administrarea Cari-
erei Roșia. 

Serviciile de deszăpezire se 
vor presta pe o perioadă de 4 
luni. Contractul are o valoare 
de circa 100.000 de lei. Fir-
mele interesate pot depune 
oferte până pe data de 11 no-
iembrie.

I.I.

Un liceu din Gorj caută 
administrator de patrimoniu

Liceul Tehnologic Bîlteni organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției 
contractuale, de execuție, vacante, de administrator patri-
moniu, grad I.

Persoanele interesate trebuie să aibă studii superioare – 
inginer/subinginer, economist și vechime în muncă de cel 
puțin 10 ani. Nu se solicită vechime în specialitatea studiilor. 
Candidații trebuie să aibă cunoștințe de operare calculator, 
atestate prin adeverință, certificat sau atestat. Concursul 
are loc la finele lunii noiembrie. Proba scrisă a fost stabilită 
pentru data de 21 noiembrie, iar interviul, a doua zi.

I.I.
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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 sala-
riu 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, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.
Vând 3 porci în greuta-

te de 100-120 kg. 
Telefon: 0761890450.
 Vând 2 vițele Angus, 

vârstă 5 – 9 luni, preț 6500 lei 
ambele. 0722814556.
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:  nova-
ramarketing@yahoo.com

CumpărăriCumpărări
 Cumpăr 5 capre rasa 

Carpatină, de bună calita-
te. Ofer preț rezonabil. Tel.: 
0764415812

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

Vând teren în sat, îm-
prejmuit pentru creșterea a 
1000 rațe sau 600 – 700 gâște, 
sau 500 – 700 curci/curcani, 
posiblitate de a fi crescute în 
spații protejate, dețin apă și 
material pentru construirea 
halelor. Tel.: 0765363066, 
0720450404. 

S.C. TRASIACOM EX UTIL S.R.L., titular al proiectului, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de în-
cadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire stație de 
sortare agregate mobilă cu spălare, cântar, container tip 
modular”, propus a fi amplasat în comuna Bărbătești, sat 
Musculești, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din  mun. Tg. 
Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 
9 - 14, precum și la următoarea adresă de internet http://
apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a autorității com-
petente pentru protecția mediului.

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară cursuri ori-
ce meserie, minim 450 lei, rate, diplome recunoscute, 
sprijin angajare. Căutăm colaboratori, 2000 lei /clasa. 
Telefon:   0751855929; secretariatsnm@yahoo.com
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă! - Spre neuitarea învăţătorului 
Ioan I. Popescu (1855-1929) din Bărbăteştii Gorjului (II)

«Domnilor, Cuza Vodă, salvatorul poporului român, e viu printre «Domnilor, Cuza Vodă, salvatorul poporului român, e viu printre 
noi cât va fi  neamul românesc! Ceea ce a rămas neterminat de la noi cât va fi  neamul românesc! Ceea ce a rămas neterminat de la 
Tudor Vladimirescu s-a terminat sub Cuza Vodă»!Tudor Vladimirescu s-a terminat sub Cuza Vodă»!
Amintim cu legitimă achiziţie teoretică şi meto-

dologică de factură publicistică, faptul că în 
ziua de joi, 20 octombrie 2022, Comuna Băr-

băteşti, din judeţul Gorj, s-a aflat la ceas de sărbătoa-
re, 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 cuprinzător ciclu de manifes-
tări consacrate celei mai mari personalităţi autohtone 
din prima jumătatea a secolului al XX-lea, care a des-
făşurat o vie şi prodigioasă activitate la clasă, în rândul 
comunităţii sale, prin înţelepciunea îndrumărilor sale, 
numele său fiind pus în evidenţă prin iniţiativele doc-
torului Cornel Munteanu, un mare iubitor de cultură 
şi medic de înaltă valoare, care a reuşit să amplaseze, 
cu sprijinul Primarului Adrian Mangu şi al Consiliului 
local al comunei Bărbăteşti, un bust din bronz în faţa 
şcolii care îi poartă numele renumitului educator. Chiar 
dacă a trecut o bună bucată de vreme de la publicarea 
primei părţi a materialului, cu scuzele de rigoare, iată, 
după ce am redat cu o exactitate jurnalistică alocuţiu-
nea doctorului Cornel Munteanu şi pledoaria patetică 
şi plină de emoţie a doamnei inspector şcolar general, 
Marcela Mrejeru, redăm în cele ce urmează cuvântul in-
teresant şi plin de conţinut al profesorului Gheorghe Ni-
chifor, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Gorj care 
a spus printre altele: 

,,Sunt şi eu foarte bucuros că particip la 
acest eveniment important din viaţa localităţii 
dumneavoastră”! 

În acest fel, vorbitorul a pornit de la faptul că: ,,Băr-
băteştiul este un loc cu foarte multă istorie! Norocul 
dumneavoastră, al celor de aici, este acela că sunt oa-
meni importanţi care nu uită lucrul acesta şi care fac să 
individualizeze acest spaţiu mai profund decât în alte 
părţi! Din punct de vedere geografic, Bărbăteştiul este 
format din mai multe localităţi care au fost comune de 
sine stătătoare, pentru că ne gândim şi la personalită-
ţile care au plecat de aici, dar, vreau să mă întorc şi eu 
la obiectivul pe care l-am avut în vedere, când am ve-
nit aici, anume, dezvelirea acestui bust al învăţătorului 
Ioan I. Popescu, pentru care îi felicit pe toţi cei care au 
contribuit la acest lucru! Într-adevăr, dascălul Ioan Po-
pescu, pe care şi eu l-am întâlnit în cercetările mele în 
momente importante, pentru că domnul doctor (Cornel 
Munteanu n.n.) a spus aici despre activitatea didacti-
că a eroului nostru, realmente importantă pentru acest 
spaţiu, iar, el a fost şi alături de cei mulţi, pentru că 
l-am întâlnit la 1907, când i-a apărat şi i-a susţinut pe 
ţăranii care erau ameninţaţi să fie împuşcaţi de către 
forţele de opresiune, dar, a fost şi momentul 1912, pen-
tru că nu ştiam despre participarea învăţătorului Ioan 
Popescu la festivitatea de la Iaşi, cu toate că am întâlnit 
un locuitor din Scoarţa, care a relatat evenimentul de 
la Iaşi, când a fost dezvelită statuia lui Alexandru Ioan 
Cuza. Acest cetăţean din Scoarţa, îmi vorbea despre un 
gorjean care a luat cuvântul acolo, dar, fără a-i menţio-
na numele, dar, acum, iată, aflu cu surprindere că este 
vorba despre ilustrul dascăl de aici din Bărbăteştii Gor-

jului! Sunt oameni şi locuri care îşi pun pecetea asupra 
spiritualităţii oltene şi implicit, asupra spiritualităţii ro-
mâneşti. Cu cât vom şti să-i scoatem în faţă mai bine, 
cu atât neamul acesta se va păstra în «valul uriaş» pe 
care îl reprezintă Uniunea Europeană! Şi Ioan I. Popes-
cu este una dintre asemenea personalităţi! Apoi, dacă 
ne gândim şi la Testamentul său, pentru că se spunea 
aici foarte frumos, că elevii trebuie să ţină minte acest 
moment, faptul că ilustrul dascăl a ţinut foarte mult ca 
portretul său să fie luat în calcul de fiecare dată când 
se încheia anul şcolar sau ca elevii să fie premiaţi la 
mormântul său, iar, lucrul acesta, nu trebuie neapărat 
înţeles că l-ar fi făcut dintr-un egoism individualizat, ci, 
pur şi simplu, pentru a le readuce aminte celor tineri, 
celor mici, că şcoala este cea mai importantă instituţie 
din viaţa lor! Şi acest lucru l-a reuşit, fie şi numai dacă 
ne gândim la ceea ce se întâmplă acum! Vorbea aici, 
domnul doctor Munteanu, despre cuvântarea sa de la 
Iaşi, dar, eu am reţinut două vorbe, de atunci, din mai 
1912: «Domnilor, Cuza Vodă, salvatorul poporului ro-
mân e viu printre noi, cât va fi neamul românesc! Ceea 
ce a rămas neterminat de la Tudor Vladimirescu s-a ter-
minat sub Cuza Vodă!». Minunat mesaj, cu trimitere la 
ceea ce a rămas Ioan I. Popescu pentru aceste locuri! 
Pentru că am fost cumva vizat aici, domnul doctor, Nico-
lae Hasnaş nu este nici al socialiştilor, nici al liberalilor, 
ci, este al nostru al tuturor, drept care unul care a fost 
şi comunist, subsemnatul, a scris o carte voluminoasă 
despre doctorul Hasnaş, în două volume, o carte foarte 
apreciată şi care este contribuţia noastră, deoacamdată, 
la ceea ce a însemnat doctorul Nicolae Hasnaş! Ştiu po-
vestea, personal, iar, eu mă simt oarecum neputincios 
şi supărat pentru că nu se întâmplă ceea ce aţi propus 
dumneavoastră, dar, nişte elemente, din ceea ce ştiu 
eu, care ţin de metodologia acceptării banilor europeni, 
nu ne lasă, deocamdată, ca să acordăm denumire unei 
instituţii de sănătate, pentru că astfel s-ar întrerupe 
acest flux financiar! Ca să glumim puţin, în ceea ce mă 
priveşte, eu aş vrea să ne întâlnim în momentul acela 
când spitalul, fie cel de la «Pasarelă», măcar, să poarte 
numele doctorului Nicolae Hasnaş, şi voi continua, aşa 
cum am făcut în toţi aceşti ani, să fac demersurile nece-
sare, pentru că, repet, am scris această carte cu truda 
unor ani de zile şi am descoperit un personaj fabulos 
care a fost nu numai medicul oamenilor mulţi, dar, a 
fost şi om de ştiinţă, a fost un om politic excepţional 
aflat în preajma lui Gheorghe Tătărăscu şi implicit a 
unor mari personalităţi! Este datoria noastră să facem 
în aşa fel încât să nu uităm asemenea oameni! În ceea 
ce mă priveşte, pe «Aleea Nemuritorilo» este propunea-
rea celui care vă vorbeşte, pentru «steaua» de acolo care 
există! Mai sunt, într-adevăr, şi alţi paşi de făcut, pen-
tru că şi în «Poiana lui Mihai Viteazul» se află o cruce a 
doctorului Hasnaş, acolo, între cei doi Apostoli, ceea ce 
înseamnă că nu l-am uitat pe doctorul Nicolae Hasnaş! 
Sigur, dumneavoastră ştiţi mai multe pentru că i-aţi 
urmat şi în breaslă, iar, eu ştiu că am cercetat, cu deo-
sebire, despre activitatea sa politică, aici în Gorj! Ca să 
nu fiţi supărat în nici un fel pe cel care vă vorbeşte, vă 
asigur, încă o dată, că o să fac tot ceea ce este posibil 
ca să vă vedeţi visul acesta împlinit! Vă mulţumesc”! 
Acestea fiind spuse şi prin aceste referiri, Gheorghe Ni-
chifor, autor de carte, s-a dovedit un susţinător fervent 
şi un admirator al învăţătorului Ioan I. Popescu, dar 
şi al doctorului Nicolae Hasnaş, mai ales, pentru a nu 
intra într-o discuţie nedorită cu doctorul Cornel Mun-
teanu, cel care şi-a consacrat o bună parte din eforturile 
întreprinse pentru a scoate dintr-o obscuritate patinată 
a vremii imaginea doctorului Nicolae Hasnaş!

,,Nu spun tot ceea ce ar trebui, dar, spun ceva, 
totuşi”!

Aşadar, venind la microfon, reputatul medic şi iubi-
tor de cultură, Cornel Munteanu a ţinut să menţioneze 
şi să completeze următoarele: ,,Nu spun tot ceea ce ar 
trebui, dar, spun ceva, totuşi! Domnul profesor Nichifor 
a scris o carte în două volume, pe care am citit-o şi în 
care vorbeşte aşa de frumos despre doctorul Hasnaş, de 
parcă ar fi fost un liberal desăvârşit şi vreau să vă mai 
spun că al doilea volum se termină cu o propunere pe 
care a făcut-o domnul Nichifor, cam în felul următor: 
«Propun, pentru ceea ce a făcut doctorul Hasnaş pentru 
Gorj şi consider că ar fi bine ca Spitalul de la Pasarelă să 
poarte numele lui Hasnaş», pentru că aşa aţi scris dum-
neavoatră, domnule professor, cu mâna dumneavoastră 
în 2012! Nu ştiu ce se mai poate face, dar, se mai poate 

face ceva! Dacă nu a mers cu spitalul cel mare, poate 
merge cu spitalul de la Pasarelă, pentru că este prima 
propunere în 1937, când Hasnaş s-a pensionat şi când 
directorul spitalului a propus ca spitalul acela să poarte 
numele lui Hasnaş, dar, Hasnaş a refuzat! Acum, poate 
că nu e momentul să povestesc ceea ce s-a întmplat cu 
domnul Cosmin Popescu, care mi-a promis că demarea-
ză acţiunea după două luni, cu toate că ştia treburile cu 
contractele şi cu nu ştiu ce, dar, ştiu că în primul an, 
n-a vorbit despre contracte, după aceea a vorbit! Dar, 
merită să spun că la Valea Sadului s-a făcut o faptă 
bună, pentru că s-a dat spitalului de acolo numele doc-
torului Constantinescu, pe vremea când era în viaţă! 
Pot spune că am avut o relaţie foarte bună cu el! Mi se 
pare că a murit! Dar, dacă s-a putut la Valea Sadului 
pentru doctorul Constantinescu, care a avut o valoare 
de chirurg regional, poate va merge la spitalul de la Pa-
sarelă pentru un doctor de valoare naţională (sic!!)! În 
anul 1907, când a venit la Spitalul de la Pasarelă, erau 
douăzeci de paturi şi treisprezece salariaţi, inclusiv por-
tarul! A dezvoltat spitalul foarte mult, era un chirurg de 
mare valoare şi a făcut acolo şi un pavilion. Poate că aşa 
cum s-a rezolvat problema cu doctorul Constantinescu, 
în viitor, cu sprijinul domnului vicepreşedinte, prof. dr. 
Gheorghe Nichifor, poate se va reuşi, dar, nu ştiu cine 
va mai face propunerea! Poate ne spune dumnealui în 
particular! Mulţumesc”! Acestea fiind spuse, poate că în 
dialogul dintre un profesor doctor în istorie şi un doctor 
care este şi doctor în medicină, spre ceea ce unii consi-
deră că ar fi efectul de contrast apărut şi care ar putea 
fi interpretat diferit, se poate analiza, deoarece, amorsaţi 
fiind cu un eveniment important, cei care asistă pot să 
vadă evenimentul chiar mai frumos decât a fost el în 
realitate, evaluând momentul prezent ca fiind interesant 
şi mai puţin satisfăcător prin contrast, deoarece ascul-
tătorii şi participanţii la eveniment, vor percepe un per-
sonaj de legendă, aşa cum a fost învăţătorul Ioan I. Po-
pescu şi în mod indiscutabil, doctorul Nicolae Hasnaş, 
sub semnul confuziei sau al nesiguranţei, protagoniştii 
dialogului văzându-se, tot prin contrast, mai stabili, mai 
maturi şi evaluându-şi cu argumente viaţa actuală, mai 
ales că orice explicaţii sunt mai mult intuitive, mergând 
mai ales pe ideea identităţii de sine, prin asumarea unui 
nou statut şi prin integrarea lui în imaginea de sine! 
Pentru a nu trezi un fel de orgoliu care îl sileşte pe una 
dintre persoane să apară în postura de victimă colate-
rală, în încheierea celei de-a doua părţi a materialului 
despre neuitarea învăţătorului Ioan I. Popescu (1855-
1929) din Bărbăteştii Gorjului, ne vom orienta asupra 
spuselor doctorului Cornel Munteanu, pentru a explica 
faptul că unele diferenţe semnificative de cercetare şi de 
explicitare a rezultatelor alimentează condiţia  de stare 
afectivă prezentă şi cu semnificaţie pozitivă, pentru că 
reputatul medic are o experienţă de viaţă şi mai ales o 
experienţă a dialogului cu oamenii prin care ne arată că 
indivizii aflaţi într-o dispoziţie afectivă pozitivă sunt mai 
flexibili din punct de vedere cognitiv şi emoţional, mai 
ales dacă şi procesează informaţiile mai superficial, fiind 
mai deconectaţi în raport cu starea afectivă, comparativ 
cu cei aflaţi într-o dispoziţie afectivă presupus negativă! 
Mergând pe linia concluziilor, auditoriul, mai exact, cei 
prezenţi în faţa Şcolii gimnaziale din Bărbăteşti, la eve-
nimentul din ziua de 20 octombrie 2022, pot deveni ei 
înşişi mai mult decât subiecţi care într-o stare afectivă 
pozitivă pot fi influenţaţi, dacă sunt mai puţin concen-
traţi, prelucrând informaţiile şi valenţele afective legate 
de evenimentul respectiv, de ceea ce a însemnat într-o 
zi însorită de toamnă, dezvelirea bustului învăţătorului 
Ioan I. Popescu din Bărbăteştii Gorjului! (VA URMA)  

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Echipa de baschet a Clu-
bului Sportiv Municipal Târ-
gu-Jiu va aduce încă un pi-
vot. Este vorba despre grecul 
Thomas Kottas (26 de ani). 
Acesta s-a înțeles cu gruparea 
gorjeană și urmează să efec-
tueze vizita medicală. Înalt de 
2.06 metri, Kottas a evoluat 
ultima oară la ASK Kardit-
sa, formație nou promovată 
în primul eșalon din Grecia. 
De altfel, centrul elen a ju-
cat până acum numai în țara 
natală. De-a lungul carierei, 
a trecut pe la PAOK Salonic, 
Rethymno Cretan Kings, Ho-
largos, Ionikos, Larisa și Aris 
Salonic. Thomas a bifat două 
apariții în acest sezon, având 
3.0 puncte, 2.5 recuperări și 
5.5 la eficiență în 15 minute 
pe partidă. Rămâne de vă-
zut dacă ucrianeanul Andriy 
Agafonov va rămâne la echi-
pă, după un start nefast de 

CSM Târgu Jiu se întărește sub panou
sezon. CSM Târgu Jiu a pier-
dut toate meciurile oficiale de 
până acum, iar Porter Troupe 
a devenit antrenorul principal 
al formației înainte de eșecul 
cu CSM Ploiești, scor 92-86. 

„Sunt foarte mulțumit de 
efortul pe care l-au depus ju-
cătorii. Apreciez foarte mult 

că am jucat tare și nu am 
renunțat, asta ne arată ca 
dorința este acolo. Trebuie 
însă să reducem numă-
rul mare de greșeli și de 
îndată ce vom face asta 
cu siguranta ne vom 
atinge și obiectivele”, 
a precizat americanul 

după duelul cu prahovenii.
Următorul joc pentru CSM 

Târgu Jiu va avea loc pe 19 

noiembrie, pe terenul campi-
oanei U-BT Cluj Napoca.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 4, Etapa 8
AS Minerul II Mătăsari 1 – 1 CS Internațional Bălești 

FC Petrolul Țicleni 0 – 0 CSO Turceni 
CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 1 – 2 CS Unirea Țînțăreni 

AS Petrolul Stoina 1 – 1 CS Jiul Rovinari 2016 
CS Minerul Motru 2008 4 – 1 AS Jupânești 

CS Vulturii Fărcășești – CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu nu s-a jucat
AS Viitorul Negomir a stat

CLASAMENT LIGA 4

# Echipa     M      V       E      I GM GP  P
1. CS Jiul Rovinari 2016    8 7       1      0  40   8 22p
2. CSO Turceni     8 7       1      0  32   2 22p
3. CS Unirea Țînțăreni    7 5       1      1  11   4 16p
4. CS Vulturii Fărcășești    6 3       1      2  15   8 10p
5. AS Petrolul Stoina     7 3       1      3  13 11 10p
6. CS Minerul Motru 2008    7 3       1      3  12 10 10p
7. FC Petrolul Ticleni     7 2       2      3    9 15   8p
8. CS Internațional Bălești    6 2       1      3  12 10   7p
9. AS Minerul II Mătăsari    7 2       1      4    7 17   7p
10. CS Gil. 2 Tg. Cărbunești    7 1       0      6    9 25   3p
11. AS Viitorul Negomir    6 0       1      5    5 25   1p
12. AS Jupânești      6 0       1      5    2 32   1p

Liga 5 – Seria 1, Etapa 7
AS Unirea Dragotești 0 – 3 AS Viitorul Plopșoru 

AS Știința Godinești 5 – 2 AS Pandurii Padeș 2019 
AS Viitorul Brănești 2 – 0 AS Triumful Borăscu 
CS Dumbrava Câlnic 2 – 3 AS Unirea Bolboși 

AS Energetica Tismana 5 – 3 AS Foresta Văgiulești 
AS Viitorul Cătunele a stat

CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 1

# Echipa   M      V       E    I GM GP  P
1. AS Știința Godinești  7       7      0    0  41 10 21p
2. AS Unirea Bolboși   7       4      2    1  17 17 14p
3. AS Energetica Tismana       6       3       2    1  14   9 11p
4. AS Viitorul Brănești   7       3      1    3  12 18 10p
5. AS Triumful Borăscu  6       2      2    2  20 15   8p
6. AS Viitorul Cătunele  6       2      2    2  15 18   8p
7. AS Pandurii Padeș 2019      6       2      1    3  16 22   7p
8. CS Dumbrava Câlnic  6       2      0    4  18 17   6p
9. AS Unirea Dragotești  6       1      2    3    8 19   5p
10. AS Viitorul Plopșoru  6       1      1    4  14 20   4p
11. AS Foresta Văgiulești        7       1      1    5  19 29   4p

Liga 5 – Seria 2, Etapa 7
AS Scoarța 3 – 1 CS Știința Drăguțești 

AS Dinamo Inter Stănești 3 – 1 AS Bradul Polovragi 
AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 3 – 0 AS Viitorul Logrești 

AS 7 Noiembrie Costești 1 – 1 AS Gilortul Bengești 
AS Prigoria 2 – 3 AS Știința Popmond Plopșoru 

CSC Dănești a stat

CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 2

# Echipa   M     V      E     I GM GP  P
1. CSC Dănești  6       5      0     1  22   5 15p
2. AS Gilortul Bengești 7       4      1     2  14   8 13p
3. AS Viitorul Logrești  7       4      0     3   31 19 12p
4. Flacăra Roșia de Amaradia 6       4      0     2   17 14 12p
5. AS Scoarța   6       4      0     2   14 11 12p
6. CS Știința Drăguțești 6       3      1     2     9   9 10p
7. AS Șt. Popmond Plopșoru 6       3      0     3   11 14   9p
8. AS 7 Noiembrie Costești 6       2      1     3   19 22   7p
9. AS Bradul Polovragi 6       2      0     4   10 14   6p
10. AS Dinamo Inter Stănești 7       2      0     5     9 21   6p
11. AS Prigoria  7       0      1     6   11 30   1p

Doar golaverajul le separă 
pe formațiile din Rovinari 
și Turceni în fruntea Ligii 

a patra. Ocupantele primelor două 

Primele remize pentru Rovinari 
și Turceni

poziții au rămas neînvinse și după 
rundă a opta, dar ambele au înregis-
trat primele remize din actualul se-
zon. Echipa lui Ion Lițoiu a făcut egal 

la Stoina, iar elevii lui Viorel Cojocaru 
au fost ținuți în șah la Țicleni. 

La ,,Onoare”, Ştiința Godinești ră-

mâne singura echipa neînvinsă din 
cele două serii.

CĂTĂLIN PASĂRE
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UCB Târgu Jiu a reușit un succes prețios în 
cursa pentru play-off. Handbaliștii gorjeni 
au depășit-o, duminică, pe CS Univerersi-

tatea Craiova, scor 36-32. Gazdele au revenit de la 
13-17 la pauză, după o partidă extrem de antrenan-
tă, presărată cu foarte multe evenimente. Au fost 
eliminări pe bandă rulantă, iar trei reprezentanți ai 
celor două formații au fost trimiș în tribună. Este 
vorba despre căpitanul amfitrionilor, Alin Manole, 
de antrenorul oaspeților, Costin Dumitrescu, dar 
și de jucătorul Mihai Păun, ultimul cu cartonaș al-
bastru. Tot din tribună a văzut meciul și directorul 
clubului gorjean, Virgil Popovici, ca principal lider 
de galerie. Oficialul ,,universitarilor” a bătut toba 
cu folos, fiind un factor în revirimentul din partea a 
doua. Manole și Predan au terminat jocul cu câte 9 
goluri, Constantinescu, Drugă și Bondoc cu câte 5, 
Mladin a punctat de două ori, iar Mazilu o dată.

Antrenorul de la UCB, Adrian Gorun, a admis că 
se gândește acum la confruntările tari din play-off.

UCB a câștigat derbiul cu Craiova!UCB a câștigat derbiul cu Craiova!

,,Era un meci capital, mai ales pentru echipa din 
Craiova. Faptul că le-am administrat această înfrân-
gere, i-a scos din cursă pentru play-off. Ne bucurăm 
că avem un adversar mai puțin. Ar mai fi Sânnicolau 
Mare. Avem o serie de meciuri grele, dar deja am 
luat avans și trebuie să gestionăm bine jocurile de 
acasă. Am fost conduși în prima repriză pe fondul 
unor ratări incredibile. 

Până la urmă, în repriza a doua, am reușit să ne 
capacităm și să trecem peste echipa din Craiova. Re-
priza a doua a fost a celor tineri. Sergiu Predan, un 
tânăr de numai 16 ani, a marcat toate loviturile de la 
7 metri pe care le-a executat.  A fost o tensiune foarte 
mare, așa sunt frumoase jocurile, cu tensiune și cu 
miză. Poarta a făcut din nou diferență, Rădulescu 

ne-a câștigat și jocul de la Craiova. Ne gândim să 
luăm fiecare joc în parte, să jucăm la victorie, dacă 
iese mai mult e foarte bine. Ne dorim să ajungem în 
play-off, poate fi o rampă de lansare pentru mulți, 
chiar dacă noi, la Târgu Jiu, nu avem un buget pen-
tru Liga Zimbrilor. Ei pot fi văzuți și pot face pasul 

spre echipe mari”, a precizat Gorun.
Căpitanul Alin Manole a fost nevoit să-și pri-

vească coechipierii din tribună în ultimul sfert de 
oră. Chiar și așa, interul gorjenilor nu s-a îndoit de 
succes.

,,Ne-am montat după pauză. Am început să ne 
apărăm mai tare, să facem combinații și i-am băgăt 
și pe ei într-un joc moale. Asta ne-a dus în fața lor. 
În a doua repriză s-a schimbat atitudinea și devota-
mentul față de joc, fiindcă era un meci foarte impor-
tant. 

Ştiam ce ne așteaptă, este o rampă de lansare 
spre play-off. Acolo, sunt meciuri mult mai tari, e o 
diferență. Toată lumea își dorește promovarea, dar 
vor fi meciuri foarte grele. Noi vom da tot ce putem, 
toate jocurile vor fi ca o finală. A fost foarte frustrant 
că am privit finalul meciului din tribune. Nu știu ce a 
văzut acolo arbitru, dar asta a fost, nu mai comen-
tez. Am avut foarte mari emoții pe bancă, nu am avut 
stare, dar eram convins că vom câștiga”, a declarat 
Manole.

UCB a contabilizat cinci victorii și două înfrân-
geri în acest sezon. Gorjenii revin pe parchet abia 
pe 20 noiembrie, când joacă la CSM Oradea Diva.
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