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Condamnat după ce a fost Condamnat după ce a fost 
prins ducând droguri de prins ducând droguri de 
la Târgu-Jiu în Norvegiala Târgu-Jiu în Norvegia

Ordonanța decarbonizării a devenit Ordonanța decarbonizării a devenit 
lege. PSD vrea să-l ducă pe Virgil lege. PSD vrea să-l ducă pe Virgil 
Popescu, CU FORȚA,  la BruxellesPopescu, CU FORȚA,  la Bruxelles

Ziua max. 16Ziua max. 1600CC CC

»3»3
Angajatorii din Gorj, Angajatorii din Gorj, 

amendați cu sute de mii de leiamendați cu sute de mii de lei
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EXCLUSIV! Nume misterios, între cele 11 persoane EXCLUSIV! Nume misterios, între cele 11 persoane 
incluse în sondajul PSD! Dintre ei va fi  desemnat incluse în sondajul PSD! Dintre ei va fi  desemnat 
candidatul la Primăria Târgu-Jiu!  

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

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

Locul 1 - 4 masaje,

Locul 2 - 2 masaje,

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

plină de premii!plină de premii!

Regulamentul de Regulamentul de 
participare participare 
în pag. în pag. »5»5

PULSUL ZILEI/ PAG. 5PULSUL ZILEI/ PAG. 5

Spitalul 700, reabilitat termic Spitalul 700, reabilitat termic 
prin PNRR. Licitație pentru prin PNRR. Licitație pentru 
desemnarea constructoruluidesemnarea constructorului

Spitalul Județean de Urgență din Târ-
gu-Jiu va fi reabilitat energetic prin-
tr-un proiect finanțat cu peste 20 de 
milioane de lei prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență. 

SOCIETATE/ PAG. 7SOCIETATE/ PAG. 7

Concurs reluat pentru un Concurs reluat pentru un 
post de directorpost de director

Spitalul Orășenesc de Urgență Târgu 
Cărbunești reia concursul pentru ocu-
parea postului de director financiar-
contabil. Postul este pe perioadă deter-
minată, de 4 ani.
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„Crezându-te că eș ti ceea ce nu eș ti, nu vei înainta niciodată spre ceea ce îţi închipui că eș ti.” - Nicolae Iorga„Crezându-te că eș ti ceea ce nu eș ti, nu vei înainta niciodată spre ceea ce îţi închipui că eș ti.” - Nicolae Iorga
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Creştin ortodox

Romano catolic

† Sfințirea Bazilicii 
din Laterandin Lateran

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           4,9113  +0,0021
Dolarul SUA        4,9624  +0,0154 
Gramul de aur                        264,0270  +1,3483 
Francul elveţian                         4,9941 +0,0045  
100 Yeni japonezi                     3,3493  +0,0085
Lira sterlină       5,6661  +0,0580 
Leva bulgărească      2,5124  +0,0004 
Leul moldovenesc                     0,2599  +0,0018     
100 Forinţi maghiari     1,1879  -0,0037

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

†) Sfântul Nectarie †) Sfântul Nectarie 
Taumaturgul, Taumaturgul, 
vindecătorul de vindecătorul de 
cancercancer
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Criza alimentară, criza zilei 
de mâine!

Motto: „//Țăran român, Mă-
ria-Ta,/ Să nu lași câmpul tău 
să moară,/ Ți-au dat strămoșii 
ce lucra,/ Cu mâinile-au făcut o 
țară.//”

Adrian Păunescu

Nu doar România este în 
pericol să se confrunte 
în viitor cu o criză ali-

mentară. Dacă anul acesta, cu 
toată seceta și temperaturile ri-
dicate inclusiv în această toam-
nă, de bine de rău vom avea ce 
mânca, ei bine, trebuie să ne 
gândim serios și la ziua de mâine. 
Avem șansa ca la cârma ministe-
rului Agriculturii să fie iarăși un 
om dăruit cu harul de a se ocu-
pa cum se cuvine de problemele, 
nu puține, cu care se confruntă 
țăranul român și fermierii aces-
tei țări – inginerul agronom Petre 
Daea.

Acela care-a mai fost în fruntea 
Agriculturii României, și căruia i 
se potrivește această demnitate, 
ilustrând perfect proverbul româ-
nesc: „Omul bun după fapte se 
cunoaște.” În precedentul man-
dat ca ministru al Agriculturii se 
înhămase la un amplu proiect de 
irigații Siret-Bărăgan, încăput mai 
apoi pe mâna unor nepricepuți ai 

guvernelor de dreapta. Care au și 
blocat proiectul.

Ba, la un moment dat, 
 unul total incompetent, nu doar 
rău voitor, a încropit, pe șest, 
un Plan Național de Redresare și 
Reziliență(PNRR) în care nu exis-
tă nici măcar un rânduleț referitor 
la inverstiții în sistemele de irigații 
atât de necesare viitorului agricul-
turii românești. Condiții în care, 
dacă nu se vor lua măsuri urgente, 
cândva mănosul pământ al Dobrogei 
se va deșertifica în vreo zece ani, la fel 
cum este în pericol și sudul Olteniei.

Cum spuneam, șansa noastră 
pentru revitalizarea agriculturii poară 
un nume – ing. Petre Daea. El bate 
țara-n lung și-n lat, discută cu țăranii 
și cu fermierii căutând totdeauna 
soluții majore pentru rezolvarea crizei 
din agricultură. S-a deplasat urgent 
la Bruxelles, și a vorbit cu Comisarul 
European pentru Agricultură, nego-
ciind schimbarea Planului național 
de Redresare și Reziliență (PNRR), în 
sensul introducerii unor mari pro-
iecte de investiții – cu bani europeni 
– special pentru sistemele de irigații, 
fără de care am intra și noi, românii, 
în criza alimentară ce bântuie acum 
prin Europa, țările sărace din Africa 
de Nord și cele din Orientul Mijlociu. 
Ce-i drept, pe valorosul ministru al 

Agriculturii, Petre Daea, îl susține și 
Marcel Boloș, ministrul Investițiilor 
și al Proiectelor Europene.

Din păcate, satul românesc 
îmbătrânește iar noi exportăm forță 
de muncă, și, în aceste condiții, exis-
tă riscul închiderii unor ferme. 

Crizele energiei și ale creșterii 
aberante a prețurilor la combusti-
bili, precum și războiul de la graniță 
sunt motive în plus de îngrijorare cu 
privire la posibila mare criză a zilei 
de mâine.

ION PREDOȘANU

P.S. La inteervenția a doi euro-
parlamentari români, PNRR va fi su-
plimentat cu 1,4 miliarde de  euro 
pentru investiții în energie, în con-
textul crizei actuale. Traversăm un 
an agricol tensionat de secetă și de 
război. O întrebare fără răspuns ar 
fi aceea dacă a mai rămas rentabilă 
agricultura. (Ion Predoșanu)

Aurul se stropește cu vin
în ziua când morții mai vin 
prin Pădurea albastră

Ca floarea de mărgăritar
primită în dar
să nu obosească
purtat în salbe de femei
și atârnat în cercei

Cu miros sălbatic de bujori
și de lalele în trei culori
până în zori

Cu mai frumosul de acasă
din Scoarța de mama aleasă

Altfel aurul se preface-n rugină
ca acela ce nu crede, în tină.

ION CĂPRUCIU

Miracolul aurului Am să scriu...
Am să scriu pe roua nopții, 
Pe speranțele din soare,
Am să scriu pe umbra porții,
Și pe-azurul cald din mare...

Am să scriu în podul palmei 
Cu peniță de mătase,
Pe frunzișul roș’ al toamnei 
Și pe bob de tămâioasă...

Am să scriu pe firul ierbii
Ce tânjește spre lumină,
Unde boncăluiesc cerbii,
Pe cărări cu rouă fină...

Am să scriu pe lac de-aramă 
Când apusul scântei cerne,
Pe iubirea ce mă cheamă
Pe cărări de dor, eterne...

Am să scriu pe fila cărții,
O poveste nesfârșită,
Despre dansul trist al sorții,
Despre dor, despre ispită...

Despre ură și trădare,
Despre oarba răutate,
Despre gândul care doare,
Despre patimă, păcate...

Voi mai scrie despre-o floare 
Rătăcită-n amintire,
Despre lacrima ce moare 
Pe obrazul de hârtie...

Cât mai sunt pași pe cărare,
Zâmbete prin iasomie,
Vis prin stele căzătoare,
Dor prin frunze...eu voi scrie!

FLORENTINA CUTEANU
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Deputatul Claudiu 
Manta deschide 
lista posibililor 

contracandidați ai primarului 
liberal Marcel Romanescu. 

Secretarul de stat în Mi-
nisterul Energiei, Constantin 
Ștefan, face și el parte dintre 
cei pe care partidul i-ar arun-
ca în ,,bătălia electorală”. 
Subprefectul Ninel Muja și 
vicepreședintele Consiliului 
Județean Gorj, Dorin Tașcău, 
se numără printre opțiunile 
PSD la Primăria Târgu-Jiu. 
Tașcău și-a dorit și în 2008 
postul de primar și a candi-
dat din partea PNL, însă a 
fost votat de 2.092 de târgu-
jieni (6,48%).

În sondaj au fost incluse 
și șefele organizațiilor de fe-
mei, adică Anca Bordușanu, 
președinta OFSD Gorj, consi-
lier județean și director exe-
cutive al Medserv Min SA, 

EXCLUSIV! Nume misterios, între cele 11 persoane incluse în sondajul 
PSD! Dintre ei va fi  desemnat candidatul la Primăria Târgu-Jiu! 
Organizația PSD Târgu-Jiu a prezentat, marți, membri-
lor din structura de conducere persoanele care ar putea 
intra în sondajul comandat de partid pentru desem-
narea candidatului la funcția de primar al municipiu-
lui. Lista urmează să fie validată în zilele următoare, 
când va avea loc o întâlnire cu coordonatorii zonali ai 
organizației. Social-democrații iau în calcul și faptul 
că unii dintre cei care apar pe lista inițială să nu-și 
dorească să fie incluși în sondaj, pentru că își doresc 
locuri eligibile la alegerile parlamentare. Dintre cele 11 
persoane, două sunt din afara partidului, cu toate că 
mesajul din ultimele săptămâni a fost acela că, pentru 
poziția de primar al Municipiului Târgu-Jiu va fi desem-
nat un candidat din interiorul PSD.

respectiv Marcela Mrejeru, 
președinte al OFSD Târgu-
Jiu, consilier local, inspector 
școlar general al ISJ Gorj.

Consilierii locali Edu-
ard Lădaru, avocat, și Luis 
Popa, șef Direcției Județene 
de Management Integrat al 
Deșeurilor și Protecția Ani-
malelor din cadrul Consiliu-
lui Județean Gorj, apar și ei 
pe lista cu cei care vor intra 
în sondaj. Și Eduard Lăda-
ru a mai candidat, fără suc-
ces, pentru postul de primar. 
În 2016, susținut de ALDE, 
acesta a fost votat de doar 
1.826 de târgujieni (6,08%).

Liviu Andrei, fost prefect de 
Gorj și subprefect al Capitalei, 
în prezent, decan al Facultății 
de Educație Fizică și Sport a 
Universității ,,Aurel Vlaicu” 
Arad, a fost inclus în sondajul 
PSD, după ce a declarat, re-
cent, că își dorește să candi-

deze la Primăria Târgu-Jiu. În 
2016, Liviu Andrei a candidat 
pentru postul de primar din 
partea PMP și a obținut 2.288 
de voturi (7,62%).

Prima persoană din afa-
ra partidului, luată în calcul 
pentru o candidatură din 
partea PSD este Luminița 
Georgeta Popescu, rectorul 
Universității ,,Constantin 
Brâncuși”, consilier local, din 
partea Pro România, în Con-
siliul Local Târgu-Jiu. Aceas-
ta a candidat și la alegerile 
din 2020 pentru poziția de 

primar al municipiului Târ-
gu-Jiu și a obținut 2.049 de 
voturi, adică 7,65%. 

Pe lista social-democraților 
apare un nume misterios, 
care lasă loc la interpretări și 
alimentează speculațiile pri-
vind o eventuală candidatură 
a primarului în funcție, Mar-
cel Laurențiu Romanescu, 
din partea PSD. ,,Laur” e nu-
mele ,,de import” care apare, 
deocamdată, provizoriu pe ul-
tima poziție, însă când lista o 
să fie definitivată, numele real 
va fi inclus în sondaj. Deja 

social-democrații speculează 
cu privire la acest ,,Laur”, cei 
mai mulți fiind convinși că 
este vorba despre Laurențiu 
Marcel Romanescu, iar alții 
spun că ar putea fi cineva cu 
inițiala ,,L” care acum e în 
partidul AUR, ceea ce e foarte 
puțin probabil. 

Trebuie amintit că son-
dajul de opinie va fi realizat 
după sărbătorile de iarnă, 
potrivit senatorului Cristi Ru-
jan, președintele PSD Târgu-
Jiu. 

CLAUDIU MATEI

,,În urma acțiunilor efectu-
ate, pentru deficienţele con-
statate, inspectorii de muncă 
au aplicat amenzi în cuantum 
de 653.000 lei, 67.000 lei pen-

Angajatorii din Gorj, amendați cu sute de mii de lei
Pe parcursul lunii octombrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Gorj au efectuat un număr de 153  controale, din care 108 au 
avut ca obiect verificarea respectării legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, iar 
45 în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă.

tru nerespectarea normelor 
securităţii şi sănătăţii în mun-
că și 586.000 lei pentru încăl-
carea legislației în domeniul 
relațiilor de muncă, din care 

245.000 lei pentru nerespec-
tarea legislației în vigoare pri-
vind munca nedeclarată. 

Pentru neconformitățile 
constatate în urma controa-

lelor, angajatorilor le-au fost 
trasate 358 măsuri în vederea 
intrării în legalitate, 341 în do-
meniul relațiilor de muncă și 
17 în domeniul securității și 
sănătății în muncă.

În urma verificărilor efec-
tuate, inspectorii de muncă cu 
atribuţii de control în domeniul 
relaţiilor de muncă au depistat 
13 cazuri de muncă nedecla-
rată după cum urmează: 11 
cazuri pentru primirea la mun-
că a unei persoane fără înche-
ierea contractului individual 
de muncă în formă scrisă cel 
târziu în ziua anterioară înce-
perii activităţii și 2 cazuri pen-
tru primirea la muncă a unui 
salariat cu depăşirea duratei 
timpului de muncă stabilită în 
cadrul contractelor individuale 
de muncă cu timp parţial, fi-
ind aplicate amenzi în valoare 
245.000 lei.

Activitatea de control a ur-
mărit, în principal, realizarea 
acţiunilor din Programul anual 
al Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Gorj – având la bază 
Programul cadru de acţiuni 
al Inspecţiei Muncii, rezolva-
rea sesizărilor şi reclamaţiilor, 
realizarea campaniilor naţio-
nale organizate de Inspecţia 

Muncii, precum și efectuarea 
de controale preventive și cer-
cetarea accidentelor. 

În acțiunile de control, in-
spectorii de muncă din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Gorj au beneficiat atât 
de sprijinul reprezentanților 
din cadrul Inspectoratului 
Județean de Jandarmi Gorj, 
cât și de cel al reprezentanților 
din cadrul  Inspectoratului 
Județean de Poliție Gorj”, a 
comunicat instituția.

„Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Gorj reamintește 
angajatorilor faptul că, potri-
vit prevederilor Legii numărul 
108/1999 pentru înființarea 
și organizarea Inspecției Mun-
cii, republicată și actualizată, 
constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de 
la 5.000 lei la 10.000 lei ne-
îndeplinirea sau îndeplinirea 
parţială de către entitatea 
controlată a măsurilor dispu-
se de inspectorul de muncă, la 
termenele stabilite de acesta”, 
a declarat George Octavian 
Romanescu, inspector-șef al 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Gorj.

M.C.H.
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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!

Tribunalul Gorj a dis-
pus, ieri, condam-
narea unui bărbat 

care, la începutul verii, a fost 
prins în flagrant de procurorii 
DIICOT în timp ce încerca să 
ducă droguri de la Târgu-Jiu 
spre Norvegia. 

„Marfa” consta într-un 
anumit tip de medicamente 
care nu pot fi comercializate 
oricum, iar la proces inculpa-
tul a fost dispus să recunoas-
că faptele, mai ales că de când 
a fost prins de anchetatori 
a fost plasat mereu în arest, 
acum având șansa să scape 

Condamnat după ce a fost prins ducând droguri de la Târgu-Jiu în Norvegia
de cătușe pentru că a primit o 
condamnare cu suspendarea 
executării pedepsei. 

„Condamnă inculpatul GĂ-
NESCU ADRIAN la: - 2 ani şi 
6 luni (doi ani şi şase luni) 
închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de trafic de dro-
guri de risc.(…)Suspendă sub 
supraveghere executarea pe-
depsei de 2 ani și 6 luni închi-
soare şi stabileşte termen de 
supraveghere de 4 ani(…). 

Pe parcursul termenului 
de supraveghere, impune 
ca inculpatul să presteze o 
muncă neremunerată în folo-

sul comunității, 
cu prioritate, în 
cadrul Primăriei 
Târgu Cărbunești 
sau în cadrul Pri-
măriei Scoarța, 
pe o perioadă de 
100 de zile.(…)
Constată încetată 
de drept măsura 
arestării preven-
tive și dispune 
punerea de în-
dată în libertate 
a inculpatului de 
sub puterea man-
datului de aresta-
re preventivă nr. 
13/03.06.2022, 
dacă nu este 
reținut sau ares-
tat în altă cauză”, 
a decis instanța 
de judecată. 

Magistrații au dispus și 
confiscarea a zeci de mii de 
comprimate care urmau să 
ajungă pe piața neagră din 
Norvegia unde sunt folosite 
pe post dr droguri, mai ales 
în combinație cu alcoolul. 

De la inculpat urmează să 
fie confiscată suma de 1950 
de lei și 1500 de euro pe care 
îi avea asupra sa în momen-

tul prinderii în flagrant, jude-
cătorii obligându-l pe acesta 
să suporte și cheltuieli judici-
are de 3500 de lei către statul 
român. 

La începutul lunii iunie 
Gănescu a ajuns în spatele 
gratiilor deși la acel moment 
visa să fie într-un autocar 
care să îl transporte cu „mar-
fă” cu tot spre Norvegia. 

„Măsura a fost dispu-
să după ce, la data de 
02.06.2022, inculpatul a fost 
prins în flagrant de către pro-
curorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – 
Biroul Teritorial Gorj și ofițerii 
de poliție judiciară din cadrul 
Serviciului de Combatere a 
Criminalității Organizate Gorj, 
după ce acesta predase unui 
angajat al unei societăți de 
transport internațional două 
cutii din carton în care se aflau 
mai multe blistere cu compri-
mate de Rivotril – medicament 
ce conține ca substanță ac-
tivă Clonazepam (17.470 de 
bucăți) și Ksalol – medicament 
ce conține ca substanță ac-
tivă Alprazolam (106.065 de 

bucăți), bunuri cu o valoare de 
piață de aproximativ 600.000 
euro. 

Totodată, cu ocazia con-
statării infracțiunii flagrante 
au fost identificate și ridicate 
sumele de 1500 Euro și 1950 
lei. 

Precizăm că, Alprazolam 
și Clonazepam, substanțe ce 
se regăsesc în comprimatele 
de Ksalol și Rivotril, fac par-
te din categoria drogurilor de 
risc, conform Tabelului-Anexă 
nr. III din Legea nr. 143/2000, 
privind prevenirea și combate-
rea traficului și consumului ili-
cit de droguri, cu modificările 
și completările ulterioare. În 
cauză, s-a reținut faptul că, 
inculpatul a preluat, deținut și 
a transportat drogurile de risc 
din orașul Târgu Cărbunești 
în municipiului Târgu-Jiu, 
unde au fost încărcate într-un 
autocar cu destinația Norve-
gia, în vederea comercializării 
pe teritoriul acestei țări”, arată 
DIICOT.

 GELU IONESCU
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Dacă vă puneți amprenta culinară pe un preparat pregă  t în Bucătăria lui Fabi, publicat de 
Gorjeanul sau pe pagina de Youtube Cooking Adventures in The Nature, este sufi cient să 
par  cipați la noul concurs pe care îl lansăm,  mp de patru săptămâni, în paginile publicației 
dumneavoastră de sufl et.  Mai trebuie să puneți puțină sare și ceva piper, să ne trimiteți 
preparatul vostru fotografi at pe adresele de email: publicitate@gorjeanul.ro, alinfabian62@
gmail.com, dar și ingredientul folosit în plus față de rețeta originală și gata, sunteți un chef 
de top! Dumneavoastră dați tușa fi nală a preparatului iar Fabi, premiile, pe care le expunem 
mai jos.  Prac  c, puteți câș  ga 4 masaje, 2 masaje sau 1 masaj din lista alăturată! Va urăm 
succes! Premianții vor fi  declarați peste patru săptămâni, pe data de 11 noiembrie.

Bucătăria lui Fabi, plină de premii!

abi, publicat de 
te sufi cient să
le publicației 
ne trimiteți

nfabian62@@
teți un chef 
e expunem 
ă! Va urăm 
rie.

Academia de masaj Crystal și PalmQ, împreună asigură masajele

Locul 1 - 4 masaje,
Locul 2 - 2 masaje,
Locul 3 - 1 masaj.

Spitalul 700, reabilitat termic prin PNRR. Spitalul 700, reabilitat termic prin PNRR. 
Licitație pentru desemnarea constructoruluiLicitație pentru desemnarea constructorului
Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu va fi re-
abilitat energetic printr-un proiect finanțat cu peste 
20 de milioane de lei prin Planul Național de Re-
dresare și Reziliență. Proiectul vizează, între altele, 
anveloparea clădirii de pe str. Progresului și dota-
rea cu panouri fotovoltaice. Autoritățile județene au 
scos deja lucrările la licitație, urmând ca până la 
finalul anului să fie stabilit constructorul.

Consiliul Județean Gorj organizează o licitație 
deschisă pentru achiziția serviciilor de proiecta-
re, asistență tehnică din partea proiectantului și 

execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție 
„Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de 
Urgență Tg. Jiu, locația din str. Progresului nr. 18”.

Este vorba de Spitalul 700, pentru care autoritățile 
județene au obținut finanțare prin Componenta C5 – Valul 
Renovării din Planul National de Redresare și Reziliență.

Conform informațiilor din proiectul de reabilitare, clădi-
rea Spitalului 700 va fi termoizolată, iar întreaga tâmplărie 
din PVC urmează să fie înlocuită cu una mult mai eficien-
tă. De asemenea, vor fi înlocuite instalațiile de încălzire și 
preparare a apei calde pentru consum, instalațiile electri-
ce de iluminat și, nu în ultimul rând, unitatea sanitară 
va avea o sursă proprie de energie regenerabilă, respectiv 
panouri solare monocristaline. Vor fi montate 240 de pa-
nouri fotovoltaice de 550 W. 

De asemenea, clădirea va fi dotată cu un sistem 
de monitorizare independentă a calității aerului, a 
sistemelor electrice și de iluminat, precum și a altor 
sisteme instalate în clădire (detecție efracție și in-
cendiu, sistemele de control acces și de supraveghe 
video etc.).

Spitalul a fost construit în anul 1974, iar în timp 
s-au realizat lucrări de reabilitare și modernizare 
pe anumite etaje, însă nu s-au făcut și investiții de 
reabilitare termică. 

Firmele interesate de lucrare au termen până pe 
data de 12 decembrie să depună ofertele. Valoarea 
totală estimată a contractului este de 20.995.680 
lei, fără TVA. Contractul se va încheia pe o perioadă 
de 28 de luni.

Parc fotovoltaic la Dobrița

Lucrări similare vor fi executate și la Spita-
lul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” 
din Dobrița, proiect finanțat tot prin PNRR. Aici, 
independența energetică va fi asigurată, total sau 
parțial, de către un parc fotovoltaic de 0,5 MW, cu 
structura de producție completă, respectiv fixarea 
la sol, invertoare, comutator inteligent și transfor-
mator. De asemenea, va fi montat un sistem de 
încălzire principal, realizat din pompe de căldură, 
racordat la circuitul de încălzire existent. 

În schimb, Spitalul de pe Tudor Vladimirescu 
din Târgu-Jiu este reabilitat energetic cu fonduri 
europene, prin Programul Operațional Regional 
(POR) 2014-2020.

I.I.
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,,Difertiți, dar totuși uniți!” 
(United through differences!) 
este primul proiect Erasmu+ 
finanțat de Uniunea Euro-
peană, domeniul Educație 
Școlară, pe care Școala Gim-
nazială Drăguțești il derulează 
în perioada 01.09.2022-31 - 
08.2023. Proiectul se adresea-
ză unui grup țintă de 8 profe-
sori titulari din învățământul 
primar și gimnazial care vor 
participa la două cursuri de 
formare,”Non-formal for in-
clusion” și ”Spice up formal 
education to improve learner´s 
motivation”  și un job sha-
dowing. Scopul proiectului este 
îmbunătățirea competențelor 
profesionale a cadrelor didacti-
ce în domeniul educației non-
formale, în vederea creșterii 
gradului de incluziune școlară, 
a motivației elevilor pentru 
învățare, îmbunătățirea rezul-
tatelor școlare și dezvoltarea 
dimensiunii europene a școlii. 
Primul curs de formare,”Non-
formal for inclusion”, din ca-
drul proiectului ”Diferiți, dar 
totuși uniți!”, a avut loc în pe-
rioada 08-12 octombrie 2022, 
în Malta, furnizor Edu2Grow. 
La curs au participat trei ca-
dre didactice de discipline di-
ferite, din cadrul Școlii Gim-
naziale Drăguțești: Țimurlea 
Adriana - profesor de matema-
tică, Pardos Maria - profesor 
de limba engleză și Ceaușescu 
Ana-Maria – profesor pentru 
învățământ primar, alături de 
profesori din România, Unga-
ria și Lituania. Modulele cur-
sului au fost: Cultură și in-

Prima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+, ,,Diferiți, 
dar totuși uniți!”, derulat de Școala Gimnazială Drăguțești

Truda așteptării
Mă-ntreb cum să ajung la tine,
Că-n orice clipă-a vieții zac,
Nedumerirea calea-mi ține,
Te chem, nu vii, suspin și tac.

Smerit, spre zări ochii-mi ridic
Prin bezna nopții să străbată
Pâcla tăcerii s-o despic,
Gândul spre tine să răzbată.

Cuprins de truda așteptării
Veghez mereu neliniștit,
Nu pot să te mai dau uitării,
Că sufletul mi-ai răzvrătit...

Știindu-ți firea înțeleaptă,
Vom rupe lanțul depărtării,
știi bine brațul meu te-așteaptă
să punem capăt supărării...

Cuvintele nu-și mai au rost
în bucuria revederii
și-n șoaptă-ți spun ce dor mi-a fost
și-om mistui focul durerii!...

VASILE CERTEZANU

terculturalitate, Comunicarea 
și dinamica grupului, Metode 
de educație non-formală pen-
tru incluziune, Managementul 
conflictului și medierea, Eva-
luare.

Activitatea de formare a 
fost găzduită de localitatea 
St. Julian's din Malta, spațiu 
multicultural ce poartă pe 
umeri o colosală istorie, cu ac-
cente mediteraneene, arabe și 
islamice, regăsite în orașe ale 
căror clădiri, ridicate de Cava-
leri, se integrează perfect ală-
turi de monumentele religioa-
se sau de casele construite în 
stil maur din eterna piatră de 
calcar gălbuie „asezonată” cu 
balcoane exterioare de lemn, 
viu pastelate. De altfel, pre-
gătirea inițială, solicitată de 
organizatorii cursului, a vizat 
atât familiarizarea cu tematica 
programului, pregătirea ling-
vistică, cât și una culturală 
în ceea ce privește obiectivele 
turistice importante, tradițiile 
și obiceiurile țării-gazdă. ”În 
acest context, am avut opor-
tunitatea de a ne forma și de 
a dobândi noi experiențe de 
învățare, construind „step by 
step” starea de bine atât de 
necesară într-o abordare flexi-
bilă, creativă și cooperantă în 
incursiunea didactică. Astfel, 
întregul demers formativ a fost 
coordonat de Asociația portu-
gheză Edu2Grow, furnizor de 
prestigiu care ne-a oferit acest 
curs pentru a ne sprijini deo-
potrivă în managementul cla-
sei, în activitățile de predare, 
precum și în cele extracurricu-

lare alături de părinți și copii, 
utilizând metode de educație 
non-formală. Prin urmare, 
formarea a vizat dezvoltarea 
competențelor profesionale 
și personale de comunicare; 
organizarea de activități de 
formare și coeziune a grupu-
lui; organizarea de activități 
de educație non-formală, dar 
și competențe interculturale 
centrate pe educația intercul-
turală în vederea creării stării 
de bine în școală; relaționarea 
și lucrul eficient între diverse 
culturi și medii educaționale. 
Au fost abordate tehnici si in-
strumente pentru creșterea 
stimei de sine, s-au desfășurat 
jocuri de energizare și de 
îmbunătățire a comunicării, 
adaptate la particularitățile 
de vârsta și individuale ale co-
piilor. După fiecare conținut 
nou, s-a consolidat utilitatea 
acestuia în activitatea didac-
tică. Activitățile practice au 
fost rezolvate în perechi sau în 
grupuri mixte, internaționale, 
fiecare grup sau echipă 
prezentându-și concluziile sau 
soluțiile și primind feedback, 
atât de la formatori cât și de 
la ceilalți participanți. Evalu-
area finală a participanților 

și planul de diseminare s-au 
realizat prin prezentarea 
unui produs de grup obținut 
prin aplicarea cunoștințelor 
învățate”,  au spus profesorii 
implicați.  Organizatorii au 
oferit cursanților certificatele 

de participare, iar atmosfera 
festivă a permis schimbul de 
impresii despre curs și noile 
direcții pentru viitoarele cola-
borări prin intermediul pro-
gramului Erasmus+.

A.S.
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Gorjenii nu-și mai cumpără locuințe Gorjenii nu-și mai cumpără locuințe 
prin creditprin credit

Concurs reluat pentru Concurs reluat pentru 
un post de directorun post de director

Criza își spune cuvântul, 
luna trecută fiind vându-
te, la nivelul întregii țări, 

aproape 60.000 de imobile, cu 2.127 
mai puține față de luna septembrie. 
Numărul caselor, terenurilor și apar-

tamentelor care au făcut obiectul 
tranzacțiilor în luna octombrie este cu 
926 mai mic față de perioada simila-
ră a anului 2021, informează Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. 

Cele mai multe vânzări de imobi-
le au fost înregistrate, în octombrie 
2022, în București, Ilfov și Brașov. 
Județele cu cele mai puține imobile 
vândute în aceeași perioadă sunt Olt , 
Călărași și Alba.

În Gorj s-au vândut 178 de tere-
nuri extravilane, 301 terenuri intravi-
lane și 116 case și apartamente. 

Numărul ipotecilor, la nivel 
național, în octombrie 2022, a fost 

de 22.267, cu 2.739 mai mic față 
de octombrie 2021. Cele mai multe 
operațiuni de acest gen au fost înre-
gistrate în București – 5.937, Timiș – 
1.754 și – Ilfov – 1.652. La polul opus 
se află județele Sălaj – 37, Covasna – 
50 și Gorj – 61. 

Gorjenii nu își mai permit să își 
cumpere o locuință, în condițiile în 
care dobânzile pentru creditele imobi-
liare au tot crescut în ultimii ani.

Județele în care au fost vândute 
cele mai multe terenuri agricole în a 
zecea lună a anului 2022 sunt Dolj – 
1.053, Buzău – 866 și Galați – 723.

I.I.

Spitalul Orășenesc de Urgență 
Târgu Cărbunești reia concursul 
pentru ocuparea postului de director 
financiar-contabil. Postul este pe pe-
rioadă determinată, de 4 ani.

Pot participa la concurs candidații 
care sunt absolvenți de învățământ 
universitar de lungă durată, cu di-
plomă de licență sau echivalentă în 
profil economic și care au cel puțin 
2 ani vechime în specialitatea studi-
ilor.

Concursul are loc într-o singu-
ră zi, pe 29 noiembrie. Astfel, proba 

scrisă, ce constă în rezolvarea unui 
test-grilă, a fost programată pentru 
ora 09.00. La ora 13.00 va fi susținut 
proiectul de specialitate, iar la ora 
14.00 are loc interviul de selecție, la 
sediul unității.

Data-limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 21.11.2022.

Bibliografia pentru examen și te-
mele-cadru pentru proiectul de spe-
cialitate se afișează la sediul Spitalu-
lui de Urgență Târgu Cărbunești.

I.I.
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Ordonanța dec
ducă pe Virgil 
…ca să negocieze întreg capitolul Energie din 
PNRR. După votul de ieri, când deputații au parafat 
închiderea tuturor termocentralelor, liderul PSD 
Gorj, Mihai Weber a declarat pentru ”,,Gorjeanul” 
că PSD va iniția o nouă… lege. Și asta, pentru a-l 
obliga pe Virgil Popescu să meargă la Comisia Eu-
ropeană, fiindcă actualul ministru al Energiei nu a 
spus acolo că sistemul energetic românesc depinde 
de termocentralele pe care și-a asumat, împreună 
cu USR, că le va închide începând cu acest an. 

,,Vom depune o initiativă legislativă prin care îl obligăm 
să renegocieze, să prelungească termenele, care modifică 
legea de azi (de ieri, n.red.). Pentru că, Virgil Popescu nu 
a discutat nimic, însemnând nimic, la Comisia Europeană. 
Legea a trecut fiindcă în momentul actual, avem de luat o 
tranșă din PNRR, sătămâna viitoare, destul de consisten-
tă. peste 2 miliarde… 

Nu poti s-o blochezi acum. Asta ar fi însemnat să fie 
blocate investițiile din toate domeniile.  Am trecut legea 
asta fiindcă  nu puteam bloca niste bani care trebuie să 
vină în România, peste o săptămână”, a spus ieri, depu-
tatul absent ieri la votul din Camera Deputaților, Mihai 
Weber, președintele PSD Gorj.

Ordonanța 108 a decarbonizării a devenit, ieri, lege, 
după ce deputaţii au adoptat-o, în plen, cu 155 de 
voturi ,,pentru”, 44 de voturi impotrivă şi 37 abţineri.

Iată ce au votat deputații PSD, PNL, UDMR, excepție 
făcând cei de la AUR care au votat împotrivă. 
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carbonizării a devenit lege. PSD vrea să-l 
Popescu, CU FORȚA, la Bruxelles

Potrivit raportului elaborat de comisiile de resort, ci-
tat de Agerpres, legea stabileşte cadrul legal general pen-
tru eliminarea etapizată din mixul energetic a producţiei 
de energie electrică pe baza de lignit şi huilă, termenele 
pentru închiderea şi conservarea grupurilor energetice 
cu funcţionare pe lignit şi huilă, măsuri pentru: asigura-
rea rezervei tehnice necesare funcţionării sigure şi stabile 
a Sistemului Electroenergetic Naţional; scoaterea trepta-
tă din exploatare a capacităţilor de producţie de energie 
electrică pe bază de lignit şi huilă; închiderea şi punerea 
în siguranţă a extracţiei de lignit şi huilă, pentru cariere-
le şi minele ce urmează să fie incluse în programul de în-
chidere; reabilitarea şi ecologizarea terenurilor aferente 
centralelor electrice închise şi a carierelor şi minelor care 
le deservesc; reconversia profesională şi recalificarea, 
precum şi alte măsuri socio-economice pentru susţine-
rea tranziţiei forţei de muncă şi a oportunităţilor econo-
mice la nivel local, inclusiv cele cu caracter de ajutor de 
stat pentru reducerea impactului socio-economic.

Potrivit unui amendament la proiectul de lege, ,,prin 
rezerva tehnică se înţelege rezerva de putere asigurată 
cu scopul de a înlocui grupurile indisponibile pentru care 
există contracte de energie electrică sau de a fi la dispo-
ziţia operatorului de transport şi sistem, Compania Naţi-
onală de Transport al Energiei Electrice “,,Transelectrica” 
– S.A. pentru situaţii în care adecvanţa Sistemului Elec-
troenergetic Naţional nu poate fi asigurată prin piaţa de 
energie electrică”.

Se interzice punerea în funcţiune de noi capacităţi de 
producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă, 
cu excepţia capacităţilor pentru care s-au emis licenţe/
permise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonan-
ţe de urgenţă, prevede proiectul. Huila va fi scoasă din 
exploatare treptat până cel târziu la 31 decembrie 2032. 
Executarea lucrărilor de siguranţă, a lucrărilor de închi-
dere şi de ecologizare a carierelor şi minelor se finalizea-
ză până la aceeaşi dată. 

Capacitatea totală instalată de energie electrică 
pe bază de lignit şi huilă care va fi scoasă din exploa-
tare treptat până cel târziu în anul 2032 este de 4920 
MW, din care 3780 MW până la sfârşitul anului 2025, 
se mai arată în proiect.

Se scot din exploatare

Capacităţile energetice pe bază de huilă şi lignit 

rămase disponibile la 31 decembrie 2021 se scot 
din exploatare treptat şi se pot trece în rezer-
va tehnică la dispoziţia dispecerului energetic 
naţional, potrivit prevederilor prezentei ordo-
nanţe de urgentă, după cum urmează: până la 
sfârşitul anului 2022, 660 MW de capacităţi de 
producere a energiei electrice pe bază de lignit; 
până la sfârşitul anului 2025, alte 1425 MW de 
capacităţi de producţie de energie electrică pe 
bază de lignit rămase; până cel târziu la sfârşitul 
anului 2032, capacităţi suplimentare de produc-
ţie de energie electrică pe bază de lignit şi huilă 
de 1140 MW.

În vederea înlocuirii capacităţilor de producţie a 
energiei electrice pe lignit şi huilă care vor fi închise 
şi pentru a nu fi pusă în pericol siguranţa Sistemu-
lui Energetic Naţional, vor fi realizate noi capacităţi 

de producţie, mai prevede proiectul.
Conform Planului de restructurare al Comple-

xului Energetic Oltenia, aprobat de către Comisia 
Europeană prin Decizia C(2022) 553 final din 26 
ianuarie 2022, pentru care s-a obţinut finanţare 
din Fondul de Modernizare în valoare de 897 mi-
lioane euro, cu participarea Complexului Energe-
tic Oltenia vor fi realizate noi investiţii în capacităţi 
pe gaze naturale şi surse regenerabile de energie, 
după cum urmează: două grupuri pe gaze naturale 
,,ready for hydrogen” de tip CCGT, cu o capacitate 
totală de 1.325 MW: Işalniţa: 850 MW – cu punere 
în funcţiune în 2026 – Turceni 475 MW – cu punere 
în funcţiune în 2026; opt parcuri fotovoltaice cu o 
capacitate totală de 735 MW – până în 2024.

M.C.H.
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      

,,Asistăm la un cataclism demografi c, la o populație care ajunge la ,,Asistăm la un cataclism demografi c, la o populație care ajunge la 
nivelul anilor ‘60 pe o suprafață cât a Marii Britanii. Vom ajunge să nivelul anilor ‘60 pe o suprafață cât a Marii Britanii. Vom ajunge să 
fi m în țara cu cea mai mică densitate a populației din Europa”!                                                   fi m în țara cu cea mai mică densitate a populației din Europa”!                                                   
Am acordat prioritate acestei analize pe 

tema depopulării ţării noastre, datorită 
faptului că domnul Mircea Geoană, Secre-

tarul General Adjunct NATO a declarat de curând 
că asistăm la un cataclism demografic în România 
şi a transmis un avertisment  îngrijorător, pornind 
chiar de la supoziţia că România parcurge cea mai 
bună perioadă din istorie (sic??), cu un PIB de 
aproape patru ori mai mare decât în 1989, dar, cu 
toate acestea, asistăm la un cataclism demografic, 
iar, demografia ţării noastre este în continuă scăde-
re. Domnul Geoană, doar acum aţi constatat acest 
lucru sau abordaţi tema aceasta din interese strict 
electorale care fac trimitere la viitoarea campanie 
prezidenţială? Vă întrebaţi aproape retoric şi pen-
tru a face impresie deosebită spunând: «Cum ne 
afectează pe noi acest sfârșit de ieri și începutul 
noului ciclu istoric? Pentru a încerca un răspuns, 
va trebui să privim cu atenție modelul economic 
pe care l-am dezvoltat în țara noastră în ultimele 
decenii și să înțelegem ceea ce aș numi paradoxul 
românesc. Din punct de vedere al ciclului econo-
mic, România parcurge cea mai bună perioadă din 
întreaga noastră istorie. Avem azi un PIB mai mare 
de patru ori decât în 1989 și totuși asistăm la un 
cataclism demografic, la o populație care ajunge la 
nivelul anilor ‘60 pe o suprafață cât a Marii Britanii. 
Vom ajunge să fim în țara cu cea mai mică densi-
tate a populației din Europa», aşa cum aţi susţinut 
în discursul domniei voastre! Dar, până acum unde 
aţi fost, domnule Mircea Geoană, aţi trăit atât de 
departe de drama demografică a României? Aţi fost 
frământat până la paroxism de problemele globale 
şi aţi uitat de problemele arealului românesc? 

,,Discursul domnului Geoană este unul dintre 
discursurile care pun accente pe niște probleme 
pe care noi le-am discutat aici, în România”! 

De fapt, profesorul în economie, Mircea Coșa a 
comentat şi el declaraţia lui Mircea Geoană, afir-
mând faptul că discursul său este interesant, da-
torită problemei pe care acesta o ridică, apreciind 
că: «Discursul domnului Geoană este unul dintre 
discursurile care pun accente pe niște probleme 
pe care noi le-am discutat aici, în România. Nu e 
prima oară când apar astfel de probleme. Româ-
nia are o dezvoltare economică interesantă, dar 
aici trebuie să facem o mică adăugare de nuanță 
și anume că această creștere a PIB-ului este și pe 
inflație. Creșterea economică a României n-aduce 
niciun avantaj cetățenilor acestei țări și nici dezvol-
tării economiei din punct de vedere al modernizării 
și eficiente-i țării. Pe termen scurt se poate reduce 
importul. Efortul pe care noi îl facem în principal 
la produsele de bază în alimentația populației Ro-
mâniei poate fi redus prin introducerea pe piață a 
produselor românești. Asta înseamnă un concept 
de stimulare a fermierilor români și a procesato-
rilor români», a explicat profesorul în economiepe 

baza unei analize strict economice. Dar, domnilor 
Mircei, poate nu aţi observat faptul că în lumea sa-
telor unde se mai spunea de multe ori că minciu-
na aiureşte minţile oamenilor, iar aceiaşi oamenii 
îşi păstrau, în multe privinţe, echilibrul vieţii de zi 
cu zi, transformarea sătenilor, care erau anterior şi 
membri CAP, în proprietari de pământ, a condus la 
un anume respect de sine  al ţăranilor, mai ales că 
după ce tinerii au emigrat în ţările vestice, vârstni-
cii au mai înstrăinat prin vânzare o parte din pă-
mânturile retrocedate. Dar, fără pământ, ţăranul 
nu mai este el însuşi, nu mai are identitate, nu mai 
e legat organic de vatră, de moşie, chiar noţiunea de 
glie se diluează considerabil, mai ales în momentul 
când în zone din sudul României, cum ar fi zona 
Olteniei sau zona sudului Moldovei, mari suprafe-
ţe de teren au fost acaparate prin mijloace ilegale, 
prin acte false, de către acei arendaşi apăruţi ca şi 
ciupercile, peste noapte, mari proprietari peste mii 
şi chiar peste zeci de mii de hectare de teren ara-
bil, după cum apreciază unii ziarişti de investiga-
ţie, în conditiile în care se ştie că în ţările europene 
suprafeţele medii pentru o singură fermă familială 
sunt între 30 şi 50 de hectare. De altfel, tendinţa 
comasării exagerate a unor suprafeţe de pământ se 
dovedeşte o adevărată eroare, o revenire la marile 
latifundii ale Evului Mediu, o situaţie nefirească ce 
poate distruge armonia socială care mai există în 
satele depopulate. O astfel de armonie, atâta câtă 
mai rezistă, reprezintă poarta care deschide lumea 
satului românesc.

Populaţia după domiciliu, din mediul rural, la 1 
iulie 2011, se prezintă astfel:

Populaţia după domiciliu, din mediul rural, la 
1 iulie 2011 (număr de persoane)

ALBA    156.090
ARAD    205.799
ARGEŞ    334.884
BACĂU    397.265
BIHOR    300.333
BISTRIŢA-  NĂSĂUD  203.731
BOTOŞANI    264.637
BRĂILA    127.063
BRAŞOV    161.115
BUZĂU    284.091
CĂLĂRAŞI    194.795
CARAŞ-SEVERIN   139.631
CLUJ    232.948
CONSTANŢA   227.930
COVASNA    113.065
DÂMBOVIŢA   362.081
DOLJ    320.665
GALAŢI    273.206
GIURGIU    190.033
GORJ    362.165
HARGHITA    185.786
HUNEDOARA   107.060
IALOMIŢA    158.982
IAŞI     448.566
ILFOV    189.410
MARAMUREŞ   210.385
MEHEDINŢI    145.433
MUREŞ    281.336
NEAMŢ    353.636
OLT     266.533
PRAHOVA    402.513
SĂLAJ    143.852
SATU-MARE   201.887
SIBIU    147.151
SUCEAVA    412.823
TELEORMAN   262.737
TIMIŞ    274.783
TULCEA    127.328
VÂLCEA    214.285
VASLUI    267.945
VRANCEA    247.325

(I.N.S. Baza de date TEMPO - on line)

Cu siguranţă, dacă analizăm sub toate aspec-
tele situaţia existentă, de multe ori satele par să-şi 
fi pierdut echilibrul şi poate din armonia relaţiilor 
interumane au rămas doar unele raporturi de ru-
denie, deoarece a dispărut ceea ce însemna într-o 
vreme, echilibrul financiar măsurat în bani puţini, 
mai ales că acum unii s-au învârtit şi au devenit 
foarte bogaţi, iar alţii au stagnat sau chiar au să-
răcit peste noapte! Prosperitatea, acolo unde s-a 
structurat pe căi ilegale şi prin mijloace imorale, a 
generat inechități flagrante, strigătoare la cer, iar 
în acest sens, în zona prosperă a Subcarpaţilor, de 
exemplu, în Bucovina străbună sau în Maramure-
şul pitoresc, în Transilvania cea neclintită sau în 
Banatul cântat cu jale, echilibrul încă se mai păs-
trează, iar oamenii au verticalitatea morală de a 
prospera împreună, poate și pentru faptul că acolo 
familia se dovedeşte cu mult mai unită. Chiar şi 
în aceste zone, lipsa instruirii, a educaţiei, erodea-
ză încet şi sigur temelia armoniei satului, mai ales 
că meteahna beţiei care ameţeşte mintea oameni-
lor bătuţi de soartă din toate judeţele, se dovedeşte 
otrava mahmurelii cotidiene şi a crizei de identitate 
a sătenilor, pentru că acelaşi Mircea Geoană, cel 
care striga în urmă cu peste zece ani: «Dragostea 
mea, Mihaela», tinde să ne arate că a învăţat de la 
vârful NATO să spună: «Dragostea mea, România» 
(sic??!!), apreciind la Conferinţa «Future of Europe», 
organizată de Banca Naţională a României şi Aca-
demia de Studii Economice - Facultatea de Relaţii 
Economice Internaţionale, că «asistăm la acest ca-
taclism demografic», fără să precizeze, oare, de ce 
doar «asistăm», domnule Mircea Geoană, şi nu ne 
implicăm în îndreptarea şi chiar eliminarea cauze-
lor şi a consecinţelor acestui cataclism care pericli-
tează viitorul României? 

Dacă pentru domnia voastră a fost creat în mod 
special un post de conducere la vârful NATO, cum 
veţi gestiona de la vârf marea dramă a declinului 
demografic al României, în special a mediului ru-
ral? Oare, cât de mică este problema pe care o cu-
prindeţi între degetul mare şi arătătorul din mâna 
dumneavoastră îndreptată? 

(VA URMA)
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Semnal editorial:  ”Mărturii despre județul Gorj în Primul Semnal editorial:  ”Mărturii despre județul Gorj în Primul 
Război Mondial”  - vol. III, de prof. Gabriel SarcinăRăzboi Mondial”  - vol. III, de prof. Gabriel Sarcină
Recent a văzut lumina tiparului și cel de-al 

treilea volum al unei lucrări de referință 
pentru istoriografia Gorjului, scrisă cu acri-

bie de distinsului prof. Gabriel Sarcină și intitulată 
”Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mon-
dial. Documente”. De menționat faptul că primele 
două volume cuprind documente identificate de către 
autor referitoare la Primul Război Mondial datate din 
perioadele 1916-1919 (vol. I), 1919 – 1921  (vol. II), 
iar cel de-al treilea volum, la care ne referim acum, 
fiind și ultimul din acest ciclu, cuprinde documente 
datate în perioada 1922-1977.

Volumul la care ne referim cuprinde 820 de docu-
mente (918 pag.) despre județul Gorj în perioada Pri-
mului Război Mondial, identificate de autor, ordonate 
cronologic, în funcție de zi, lună, an, cu începere de 
la data de 2 ianuarie 1922 până la 8 februarie 1977, 
indiferent de modul în care acestea au fost scrie ”de 
mână, tipărite, dactilografiate și tipărite”, așa cum 
menționează autorul.

Lucrarea beneficiază de o ”Notă” a autorului asu-
pra acestei ediții și este structurată astfel: ”Sigle și 
prescurtări - denumiri de comune”; ”Sigle și prescur-
tări – nume proprii”; ”Datarea și rezumatele docu-
mentelor”; ”Documente”; ”Anexe”, ”Glosar”; ”Biblio-
grafie”; ”Indice de locuri” și ”Indice de nume”. 

De menționat faptul că ”Nota asupra ediției”, ”Si-
gle și prescurtări” și ”Datarea și rezumatele docu-
mentelor” sunt prezentate și în limba engleză.

Interesant de remarcat este și motto-ul sub care 
apare această lucrare, care cu siguranță l-a însuflețit 
pe autor în sârgul acestei formidabile munci  și care 
a lucrat sub acest îndemn al reputatului istoric și 
om politic Nicolae Iorga, exprimat foarte sugestiv ast-
fel: ”Suflați colbul de pe cronici și faceți să renască 
virtuțile bătrânilor de atunci în sufletul tinerilor de 
azi”!

Așa cum menționează și autorul, acest volum 
conține un mare număr de documente constând în 
”decizii de împroprietărire sau de excludere de la 
împroprietărire ale foștilor mobilizați din campania 
1916-1918 din comunele gorjene Bălești și Dănești”, 
numeroase tabele cu ”eroi gorjeni, invalizi, orfani 
și văduve de război sau cu împroprietărirea lumii 
I.O.V.R. .... registre cu pensionari I.O.V., gorjeni din 
Marele Război, precum și tabele cu rezerviști sau cu 
foști mobilizați ...  (și – n.a.) decorați”, și enumerarea 
poate continua.

Un set important de documente îl au în prim-plan 
pe învățătorul-erou Victor Popescu, ”cel care, către 
sfârșitul primului deceniu interbelic, a fost implicat 
ca martor, în câteva procese de înaltă trădare ale 
unor degenerați din epoca de vârf a ocupației germa-
ne și austro-ungare”.

De asemenea întâlnim documente referitoare la 
eroina Ecaterina Teodoroiu, la comisarul Ioan C. Po-
pilian, la Arethia Tătărescu și operele brâncușiene 
dedicate ”eroilor gorjeni/români din Primul Război 
Mondial”, la donații acordate pentru refacerea unor 
lăcașuri de cult din județul Gorj,  documente refe-
ritoare la Cimitirul Eroilor din Târgu-Jiu precum și 
la filialele gorjene ale  Societăților ”Cultul Eroilor” și 
”Ocrotirea Orfanilor de Război”. Identificăm pe par-
cursul lucrării, de asemenea, documente referitoare 
al prizonierii de război decedați în fostele lagăre ale 

diverselor state aparținând Puterilor Centrale, la 
decorații, la evenimente organizate pentru colecte 
publice destinate ridicării unor monumente închi-
nate eroilor neamului sau pentru întreținerea cimi-
tirelor sau a monumentelor eroilor și multe altele.

Sursele de documentare ale autorului pentru 
acest volum s-au diversificat față de cele prece-
dente. Astfel, dacă la primele două volume, sur-
sa informațiilor a fost exclusivă, respectiv fondul 
arhivistic al Serviciului Județean Gorj al Arhivelor 
Naționale, în cel de-al treilea volum, sursele au-
torului au fost completate cu documente păstrate 
cu sfințenie în diverse colecții particulare, precum 
cele ale doamnei Claudia Drăgoiescu, sau a dom-
nilor Gabriel Boiangiu, Damian Berculescu, Sever 
Pavel, Dan Pupăză și Nelu Vasile, precum și cu alte 
lucrări documentare publicate între timp de către 
istoricii Dan Neguleasa și Dumitru Cauc.

Așa cum subliniam și în trecut cu prilejul 
apariției volumului precedent din această lucrare, 
parcurgerea documentelor este un exercițiu intere-
sant pentru orice cititor, fie el acomodat cu istoria 
sau simplu doritor de a afla informații legate de 
evenimentele din Primul Război Mondial petrecu-
te pe teritoriul județului Gorj și despre urmările 
acestuia. 

Parcurgerea acestui volum, ca și a celor ante-
rioare, oferă o sursă de documentare excepțională 
pentru cei interesați și pasionați de istorie, dar nu 
numai. Chiar cititorul obișnuit are prilejul să afle 
lucruri foarte interesante despre acele vremuri,  
poate despre înaintașii săi din comuna sau satul 
său natal, despre rude sau alți eroi care au făcut 
istorie pentru România.

Subliniem faptul că lucrarea ”Mărturii despre 
județul Gorj în Primul Război Mondial.  Documen-
te”, în ansamblul său, este o lucrare foarte  impor-
tantă și în același timp interesantă care, trebuie să 
recunoaștem, solicită din partea cititorului obișnuit 
un anumit efort de înțelegere, dar cu siguranță că 
lecturarea acesteia, aduce în fiecare din noi, gânduri, 
reflecții, informații necunoscute și uneori extrem de 
prețioase, transpunându-ne în acele vremuri grele 
pentru orice locuitor din acest colț de țară, indiferent 
de  poziția sa socială.

Apreciem totodată faptul că această lucrare este 
utilă și de un real folos școlii de azi, profesorilor de 
istorie, dar nu numai. Lucrarea se constituie și în-
tr-o importantă sursă de documentare pentru cei 
care doresc să se ocupe de istoricul unor localități 
din Gorj.

Ca și celelalte două volume anterioare ale lucrării, 
și ultimul, respectiv la cel care ne referim acum, a 
apărut în condiții grafice deosebite la Editura ”Mă-
iastra” din Târgu-Jiu și a fost tipărită de către Tipo-
grafia ProdCom Târgu Jiu, ale căror echipe merită 
toată admirația pentru felul în care arată.

De menționat faptul că această interesantă lucra-
re a apărut sub egida Societății de Științe Istorice 
din România – Filiala Gorj cu sprijinul financiar al 
Asociației Excelsior pentru  Excelență și Educație.

În cele ce urmează ne oprim asupra câtorva date 
biografice despre autor. Nicolae-Gabriel Sarcină 
s-a născut în satul Pocruia, comuna Tismana din 
județul Gorj, părinții săi fiind Elena și Nicolae Sar-

cină. Urmează cursurile Școlii Gimnaziale din satul 
natal (1980-1988) iar apoi pe cele ale Liceului Teh-
nologic ”Constantin Brâncuși” din Peștișani, județul 
Gorj (1988-1992). În anul 2003 devine absolvent al 
Facultății de Istorie și Patrimoniu ”Nicolae Lupu” 
din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. 
Din anul 2005 este căsătorit cu Ana (n. Țuhașu), 
profesoară de matematică, având împreună doi co-
pii: Elena-Teodora și Tudor-Nicolae. Tot din toamna 
anului 2005 ocupă funcția de profesor de istorie în 
cadrul Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” 
din Peștișani.

Pasionat de istorie, prof. Gabriel Sarcină, cerce-
tează, scrie și publică în calitate de unic autor sau în 
colaborare, mai multe volume, dintre care amintim: 
”Studiu asupra învățământului gorjean (1848-1918).
Contribuții documentare” (coautor, Cluj-Napoca, 
2007); ”Anuarul Liceului ”Constantin Brâncuși” – 
Peștișani (Sibiu, 2011); ”Contribuții la istoricul sa-
tului Pocruia, județul Gorj” (Sibiu, 2015); Mărturii 
despre județul Gorj în Primul Război Mondial. Do-
cumente” (Târgu-Jiu, vol. I – 2018; vol. II- 2019; vol. 
III - 2022). De asemenea publică o serie de articole în 
publicații de specialitate.

Prof. Gabriel Sarcină este pasionat de rebus, pu-
blicând astfel peste o sută de careuri tematice în re-
viste de profil precum ”Rebus” sau ”!Rebus Magazin”. 
De menționat faptul că prof. Gabriel Sarcină este 
membru al Societății  de Științe Istorice din România 
– Filiala Gorj.

De apreciat faptul că, în nota sa asupra ediției 
acestui volum,  autorul simte nevoia sufletească să 
mulțumească public unor persoane care l-au ajutat 
în demersul său de cercetare și de editare a lucră-
rii. Din lunga listă a autorului reținem mulțumirile 
adresate familiei care i-a creat condițiile necesare 
pentru acest demers al său, precum și a câtorva oa-
meni care l-au sprijinit: echipa Serviciului Județean 
Gorj a Arhivelor Statului,  Adrian Tudor,  Jan Țîrlea,  
lect. univ. dr. Adelin Ungureanu, prof.  univ. dr. ing. 
Ștefan Ghimiși, Dan Pupăză,  prof. Cornel Șomîcu. 
etc. și nu în ultimul rând domnii Iulian și Alin Po-
pescu, fondator și respectiv președintele executiv 
al Asociației Excelsior pentru Excelență și Educație 
care a susținut din punct de vedere financiar acest 
proiect.

Această uriașă trudă a autorului merită a fi răs-
plătită, iar noi facem acest lucru prin a-l felicita 
pe D-l prof. Gabriel Sarcină și a-i mulțumi pentru 
efortul deosebit depus, urându-i totodată succes în 
munca sa  viitoare și concretizarea eforturilor sale în 
următoarele lucrări ce le mai are în proiect.

 dr. VICTOR TROACĂ, Președinte  
al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de 

Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu-Jiu

îţi vor măcina infinitul
şi nici un cântec durerea mea nu va fi
atunci să mă cauţi
acum numai furie înăuntrul ideii
ce vulcanic erupe
din sămânţa târzie
a rămânerii într-o carne deja cunoscută

Atunci când albele treziri
atunci când negrele strigăte
vor îngenunchea soldaţii
şi gloanţele vor pătrunde adânc
în cuvinte
atunci sub cenuşa gândurilor
va încolţi povestea de care te-ai lepădat
uitând că nu carnea şi nici sângele
femeii de dincolo te vor împlini
atunci când vei rupe lanţurile imaginare
din jurul inimii
îţi voi scrie povestea
pe ziduri
pe braţe pe vise
cum obişnuiesc
de când ne cunoaştem
acum
cresc pădurile tăcerii între noi
şi ne vom lipsi
mai mult
şi mai mult
cu fiecare secundă
poezia mea

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

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

 Vând 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

 Vând 2 vițele Angus, 
vârstă 5 – 9 luni, preț 6500 
lei ambele. 

Telefon 0722814556.



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. 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 Mărgăritaru-
lui. Locuința se află la etajul 3 
și are două terase închise, cen-
trală termică, aer condiționat, 
parchet din lemn masiv de 
stejar. Se poate vinde mobi-
lat sau nemobilat, preț 69 de 
mii de euro. Telefon: 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, 
cartier Iezureni, suprafață 
3000 mp, deschidere 30 m, 
parcelabil. 

Telefon: 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 încadrat 
consilier. 

Se oferă salariu atractiv și 
bonuri de masă. CV-urile (în 
format Europass) se pot depu-
ne la adresa de e-mail agentia-
ec@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 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.
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. 

 Montăm țiglă meta-
lică, toată gama de culori, 
jgheaburi, burlane, aticuri, 
dulgherie, mansardări, pla-
cări cu polistiren și rigips și 
orice reparații de construcții. 
Lucrăm cu materiale proprii 
și ale beneficiarului, echipă 
foarte rapidă. 

Telefon: 0726308098

 Vând două plațuri de 
veci în Cimitirul Municipal 
Tg-Jiu, intrarea principală, 
situat în aripa dreaptă, secția 
I. Preț negociabil, detalii la nr. 
telefon 0701025608. 

DeceseDecese

r Cu adâncă durere 

în suflet, anunțăm 

plecarea din această 

viață a unchiului nostru 

ARISTICĂ TÂLVESCU.
Dumnezeu să îl aibă în 

pază!

Te vom păstra veșnic în 

inimile noastre.

Octavian, Dragoș, 

Lucian, Alina-Elena și 

Delia Tâlvescu

PierderiPierderi
 S.C. GYON&MARY 

FOREST S.R.L., 
CUI RO29389993, 

J18/597/2011, cu sediul 

social în localitatea Baia de 

Fier, sat Baia de Fier, nr. 

388, județul Gorj declară 

pierdut Certificat de înregis-

trare eliberat de Oficiul Re-

gistrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul Gorj.

Școală Meserii auto-
rizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, 
minim 450 lei, rate, 
diplome recunoscute, 
sprijin angajare. 

Căutăm colabora-
tori, 2000 lei /clasa. 
Telefon:   0751855929; 
secretariatsnm@yahoo.
com

 Vând cadru de mers 
ortopedic și înălțător toale-
tă, în foarte bună stare. Tel.: 
0253212920. 

r Cu nemăsurată 

tristețe, am aflat de 

plecarea din această viață 

a celui ce a fost ARISTICĂ 
TÂLVESCU, un om harnic 

și generos.

Dumnezeu să-L aibă în 

pază!

Sincere condoleanțe 

familiei!

Fam. Ilie Nimară și 

Laurențiu Stănciulescu

 Reparații, orice tip de 

acoperișuri, jgheaburi, burla-

ne, opritori zăpadă și alte ac-

cesorii. Orice mică reparație. 

Țiglă metalică, tablă zincată, 

tablă cutată, dulgherie, man-

sarde, zugrăveli, aticuri bloc, 

vopsit tablă, izolații polisti-

ren. TRANSPORT GRATUIT! 

Tel.: 0743476229

ANUNT PUBLIC 
 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de 

mediu

Comuna Vagiulești anunţă publicul interesat asupra de-

punerii  solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pen-

tru  proiectul ”Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Văgiulești, județul Gorj”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate 

la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada 

Unirii, nr.76, Târgu Jiu, judeţul Gorj și la sediul Primăriei  

Văgiulești, în zilele de luni - vineri între orele 8,30 -14,00.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-

ţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, 

municipiul Târgu-Jiu.

r  Asociația  de 

proprietari nr 157 Târgu-

Jiu este alături de Mihai 

Corneanu în greaua 

încercare cauzata de 

trecerea în neființă a 

tatălui CONSTANTIN 
CORNEANU și transmite 

sincere condoleanțe 

familiei. Dumnezeu sa îl 

odihnească în pace!

În atenția tuturor 
abonaților!
Toți cei care 

întâmpină probleme 
în ceea ce privește  

distribuirea 
cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze 

nr. de telefon:  
0253-218 552  

Ofi ciul Județean 
de Poștă Gorj 
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În perioada 24-28 octombrie 2022, 
profesori ai Colegiului Național  ,,Tu-
dor Vladimirescu”, Târgu-Jiu, au par-
ticipat la cea de-a patra mobilitate a 
Proiectului Erasmus+  KA229 ” Robo-
tics, As a Tool to Prevent Bullying”, în 
școala parteneră ,,Manisa Fen Lisesi”, 
în localitatea Manisa, Turcia .

Cadrele didactice din  cadrul 
școlilor partenere din Portugalia, Es-
tonia, România, Suedia, Slovenia și 
Turcia au participat la ateliere de lu-
cru ce au vizat prevenirea fenomenu-
lui de bullying, au prezentat strategiile 
din școlile lor privind acest fenomen.

Bullying-ul în rândul copiilor este 
o provocare globală, atât victimele, cât 

Schimb de experiență internațională al profesorilor de Schimb de experiență internațională al profesorilor de 
la Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu”, Târgu-Jiula Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu”, Târgu-Jiu
Robotics; As a Tool to Prevent Bullying 
- Mobilitate 24-28 octombrie 2022, 
Manisa, Turcia

și autorii agresiunii dezvoltă urmări 
privind dezvoltarea socială persona-
lă, educația și sănătatea, cu efecte 
negative care persistă până la vârsta 
adultă. 

Colegiul Național ,,Tudor Vladi-
mirescu” a fost reprezentat de către 
doamnele profesoare:Dragotă Teodo-
ra, Nodea Gabriela, Mirea Silvia-Ga-
briela, Bunăiașu Roxana, Tomescu 
Cristina și domnii profesori: Nodea 
Eugen, Giugiuc Ciprian-Daniel , Gîr-
du Constantin. Profesorii coordona-
tori Dragotă Teodora și Nodea Gabrie-
la  au   prezentat activitatea locală din 
cadrul proiectului, precum și strate-
giile anti-bullying propuse în cadrul 
instituției noastre. A fost  prezentat 
dispozitivul cu recunoastere vocală 
,,Blink-blink Bully” (Psiholog de bu-
zunar) creat de elevul Vlad Alexan-
dru Pătrulescu (clasa a XII-a A), care 
stabilește pe baza unui chestionar 

profilul de posibil  agresat sau agresor 
al celui chestionat.  

Școala gazdă a pregătit numeroa-
se activități, ce au vizat crearea unui 
mediu mai sigur pentru profesori și 
elevi, folosind robotica ca intrument 
de colaborare și de  prevenire a agre-
siunii. 

În cadrul atelierelor de lucru, ca-
drele didactice au construit roboți din 
categoria Robotis Dream II, pe care 
i-au utilizat la selectarea unor emoții, 
au creat sloganuri pentru prevenirea 
bullying-ului,au descoperit în cadrul 
școlii din Manisa ateliere STEM în 
care elevii pot să experimenteze și să 
afle răspunsuri la numeroase provo-
cări din lumea științei, un Planeta-
riu și muzeu al științei. Robotica este 
o disciplină de viitor, iar elevii din 
Turcia sunt încurajați să o studieze, 
școala punându-le la dispoziție labo-
ratoare moderne, cu o bază materială 

solidă, în care copiii pot să pună în 
practică noțiunile teoretice studiate. 

  În cadrul unei întâlniri de lucru, 
elevii au prezentat învățăturile poe-
tului Rumi,o personalitate reprezen-
tativă în domeniul educației care a 
trăit în zona Manisa și care spunea 
că Dumnezeu poate fi găsit prin folo-
sirea poeziei, a muzicii și a dansului 
, povețe care și azi pot fi folosite în 
lupta cu fenomenul de bullying.

 Și de această dată proiectele Eras-
mus + derulate la nivelul Colegiului 
Național ,,Tudor Vladimirescu” Târgu-
Jiu au adus împreună profesori euro-
peni dornici de a face un real schimb 
de bune practici în domeniul educației 
în vederea găsirii abordărilor potrivite 
pentru probemele actuale.

Prof.înv.primar 
TOMESCU CRISTINA, 

prof.coordonator 
DRAGOTĂ TEODORA

Mai multe școli din județul Gorj vor beneficia, 
până în anul 2027, de finanțare europeană pentru 
mobilități Erasmus+  în domeniul Educație școlară, 
în proiectul ce are nr. de identificare 2022-1-RO01-
KA121-SCH-000061865, beneficiar Inspectoratul 
Școlar Județean Gorj, reprezentat prin doamna In-
spector Școlar General, profesor dr. Marcela Mreje-
ru, și coordonatorul proiectului, doamna inspector 
școlar, profesor Angelica Necșulea. Printre acestea 
se află și Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” 
Andreești, comuna Vladimir și Școala Gimnazia-
lă Lihulești, comuna Berlești, unități școlare care 
debutează în participarea la proiecte europene, iar 
prin experiența acumulată dorind să aplice pen-
tru depunerea propriilor proiecte de mobilitate.  
Consorțiul Erasmus este realizat pentru cinci ani 
și își propune îmbunătățirea formării profesionale 
a cadrelor didactice din școlile partenere, pentru 
creșterea actului educațional la standarde europe-
ne.

Prima mobilitate a avut loc în Turcia, Istanbul, 
în perioada 24-28 noiembrie 2022. Alături de co-
legi din Turcia, Polonia și Italia au participat și 
reprezentanți ai I.Ș.J. Gorj și ai școlilor din județ 
înscrise în proiect. Din partea celor două școli au 
participat directorii și responsabilii cu activitatea 
educativă. 

Cadre didactice de la școlile din Berlești și Vladimir, participante la schimburi de experiență în Turcia
Aceștia au avut un dialog permanent, au 

împărtășit experiențe și provocări profesionale, au 
demonstrat că pot lucra în echipă și că pot cola-
bora prin stabilirea unor contacte pentru viitoare 
parteneriate.

Cadrele didactice participante au diseminat în 
cadrul consiliilor profesorale experiența dobândită, 
au aplicat în activitățile cu elevii metode de educație 
nonformală, dorind să creeze un impact deosebit 
asupra profesorilor, copiilor, părinților, dar și la ni-
velul comunității locale, încurajând printre altele 
folosirea de către cadrele didactice a metodelor mo-
derne de predare și implicarea acestora în scrierea 
și implementarea unor proiecte europene. 

Între cele două școli din comunele Vladimir și 
Berlești, s-a inițiat un parteneriat care constă în 
desfășurarea unor activități educative nonformale 
din cadrul acestui proiect Erasmus+. 

Cadrele didactice și elevii vor colabora și  în Pro-
gramul de Reducere a Abandonului Școlar, pen-
tru care, în urma proiectelor depuse, fiecare din 
cele două școli a primit o finanțare de câte 70.000 
de euro, folosită în realizarea unor activități de 
prevenție, de intervenție, de compensare și de di-
gitalizare a procesului de învățământ pe parcursul 
a 3 ani.

Cele două unități se numără printre cele 11 scoli 

din județ ce vor primi finanțare prin PNRR iar elevii 
din grupul țintă de gimnaziu vor avea următoarele 
beneficii prin implementarea proiectului:

- La începutul anului școlar, fiecare elev din 
grupul țintă primește prin programul ,,Tot ce am 
nevoie pentru școală” un set școlar complet con-
stând în: ghiozdan, rechizite, papetarie, cărți, au-
xiliare școlare.

- Activități remediale la limba română și mate-
matică, elevii din grupul țintă vor beneficia și de 
masă caldă la aceste activități.

-Pe parcursul celor 3 ani de proiect pot fi reali-
zate cel puțin 6 excursii de o zi (câte minim două 
în fiecare an școlar) și acestea vor consta în vizi-
tarea unor obiective turistice, istorice și culturale 
din împrejurimile localității/orașului de reședință 
a școlii. 

- Sală pentru studiu dotată cu mic mobilier și 
consumabile școlare 

- O sală de clasă din școala noastră va fi digi-
talizată, prin dotarea cu table interactive (display), 
stație mobilă pentru încărcare inteligentă (evitând 
astfel riscul ca acestea să rămână fără baterie pe 
parcursul orei), tablete/chromebooks, router wire-
less.

M.P.



sportsport www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1515Miercuri, 9 Noiembrie 2022Miercuri, 9 Noiembrie 2022

Redactor şef: Anamaria STOICA (anamaria.stoica78@yahoo.com) - 0724037327
Redactori: Cătălin PASĂRE (Sport), Loredana FÎCIU (Eveniment) (loredana.ficiu@yahoo.com), Irina IRINOIU, Gelu IONESCU 
(Actualitate, Eveniment), Izabella MOLNAR (Economie, Societate), Mihaela C. HORVATH (Eveniment, Investigații), Claudiu Matei 
(Investigații), Ion PREDOŞANU (Editorialist - ion.predosanu@gmail/ 0723806035), 
Fotoreporteri: Mugurel PETRESCU
TEHNOREDACTARE: Irinel AVRAM (avr.irinel@yahoo.com),  Valentin DOBRE (valemberg2005@yahoo.com)
Corector: Mihaela C. HORVATH

Tipografia Tipografia PRODCOMPRODCOM SRL Târgu-Jiu SRL Târgu-Jiu

RÃSPUNDEREA PENTRU CONÞINUTUL ARTICOLELOR REVINE ÎN EXCLUSIVITATE AUTORILOR 
SAU SURSELOR DE INFORMARE

Bd. Constantin Brâncuşi nr. 15, Târgu Jiu, cod 210192, Cont RO69RNCB0149042090650001 - 
B.C.R. Tg.-Jiu RO88TREZ3365069XXX002913 - Trezoreria Tg-Jiu

Colaboratori: Gheorghe FILIŞ, prof. Vasile GOGONEA (Viaţă Spirituală), 
Ing. Ion VELICI (Agricultură-tel: 0764471206), Darius Andrei Norocea (Meteo). 

AGENÞIA DE PUBLICITATE "GORJEANUL" | Troi Sorina-Dumitra
- Tel: 0253/214767 | Fax: 0253/213409 E-mail: publicitate@gorjeanul.ro

E-mail: redactie@gorjeanul.ro | Telefon: 0253/217464

Tipografia Tipografia PRODCOMPRODCOM SRL Târgu-Jiu SRL Târgu-Jiu

RÃSPUNDEREA PENTRU CONÞINUTUL ARTICOLELOR REVINE ÎN EXCLUSIVITATE AUTORILOR 
SAU SURSELOR DE INFORMARE

Director: Bebe-Viorel Ionică (viorel.ionica.ss@gmail.com)

EDITOR : Societatea Comercialã  "Gorjeanul" S.A. | înmatri culatã la O. R. C. Gorj, sub 
numãrul J 18/415/1991 | ISSN 1221 - 0129. C.F. - RO2157533 | Departament Contabilitate 

- fax: 0253/213409 | Director Economic: Cristiana Jitianu-Lupulescu

Director adjunct: Ionel Scăunașu (iscaunasu@gorjeanul.ro) 

Cristi Pustai (55 de ani), 
antrenorul care a calificat-o 
pe Pandurii Târgu-Jiu, în 
premieră, în grupele Europa 
League o va pregăti pe Cea-

Antrenorul Pandurilor din Europa League a ajuns în Liga 3
hlăul Piatra Neamț. Fosta 
divizionară A își propune pro-
movarea în liga secundă, dar 
este pe locul 5 în Seria 1, la 
11 puncte distanță de lide-

rul Foresta Suceava. Pustai 
i-a luat locul sub Pietricica 
fostului dinamovist Floren-
tin Petre. Venit de la Gloria 
Buzău, Pustai le-a mai pre-

gătit în carieră pe Gaz Metan 
Mediaș, ASA Târgu Mureș, 
Rapid București, FC Botoșani 
și Dunărea Călărași. A reușit 
performanța europeană ală-

turi de Pandurii în 2013, iar 
apoi a avut posibilitatea să 
plece în țările arabe, dar a re-
fuzat oferta șeicilor.

CĂTĂLIN PASĂRE

CLASAMENT LIGA 2
Loc Echipa     M  V E I Gol   +/- Pct
1. Clubul Sportiv al Armatei Steaua 13  9 2 2 28-14   14  29
2. AFC Unirea 04 Slobozia  13  7 4 2 20-8   12  25
3. FC Unirea Dej   13  7 4 2 22-17     5  25
4. ACSM Politehnica Iaşi  13  7 3 3 15-8     7  24
5. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 13  6 4 3 18-8   10  22
6. Gloria Buzău   13  6 4 3 18-14     4  22
7. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 13  6 4 3 14-11     3  22
8. CSM Slatina   13  5 4 4 15-9     6  19
9. Fotbal Club Braşov   13  5 4 4 15-11     4  19
10. SC Dinamo 1948 SA  13  5 3 5 12-14    -2  18
11. CS Concordia Chiajna  13  5 2 6 16-13     3  17
12. CSC 1599 Şelimbăr  13  4 5 4 12-12     0  17
13. SC Fotbal Cb. Rip. Timișoara 13  4 3 6 12-12     0  15
14. ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 13  5 0 8 15-20    -5  15
15. CS Minaur Baia Mare  13  3  5 5 15-20    -5  14
16. AFC Progresul 1944 Spartac 13  3 4 6 12-18    -6  13
17. CSC Dumbrăviţa   13  4 1 8 14-28  -14  13
18. AFC Unirea Constanţa  13  4 0 9 11-29  -18  12
19. FC Metaloglobus Bucureşti 13  3 1 9 10-16    -6  10
20. Politehnica Timișoara  13  1 5 7 7-19  -12    8

Program etapa 14

Vineri, 11 noiembrie 2022, ora 18.00
Concordia Chiajna – Steaua – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport
Sâmbătă, 12 noiembrie 2022, ora 11.00
Unirea Constanţa – FK Miercurea Ciuc
CS Comunal Şelimbăr – CSM Slatina
Politehnica Timișoara – Metaloglobus Bucureşti
Progresul Spartac – SC Fotbal Club Ripensia Timișoara
Viitorul Târgu Jiu – Unirea Slobozia
Unirea Dej – Gloria Buzău
Sâmbătă, 12 noiembrie 2022, ora 12.00
FC Braşov – Politehnica Iaşi – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport
Duminică, 13 noiembrie 2022, ora 11.00
Dinamo – CSC Dumbrăviţa – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport
Marți, 15 noiembrie 2022, ora 20.30
SC Oţelul Galaţi – Minaur Baia Mare – DigiSport, 

OrangeSport, PrimaSport

Echipa antrenată de 
Dragoș Militaru, 
Unirea Dej, a pierdut 

partida disputată în Ghencea, 
împotriva Stelei. Meciul, care 
s-a încheiat cu scorul de 2-0, 
a fost tranșat de ,,militari” în 
ultimele minute. Adrian Popa 
(78’) și Rareș Enceanu (89’) au 
punctat pentru roș-albaștri, 
dar deznodământul putea fi 
altul dacă ardelenii primeau 
un penalty în prima repriză. 

În minutul 28, Laurențiu 
Corbu l-a faultat pe Adrian 
Pop în careul Stelei, însă ar-
bitrul partidei, Lucian Rusan-
du, a lăsat jocul să continue. 

Înfrângerea a fost pusă de 
Militaru și pe seama acestui 
detaliu. 

Tânărul antrenor gorjean a 
declarat că erorile de arbitraj 
se adună împotriva formației 
sale.

,,E al cincilea meci în care 
nu primim penalty. Și clare 
toate. Păcat că nu au fost te-
levizate mai multe. Pentru noi, 
o echipă mai micuță, e prea 

Echipa lui Militaru, învinsă de Steaua! Echipa lui Militaru, învinsă de Steaua! 
Gorjeanul a răbufnit: E prea mult!Gorjeanul a răbufnit: E prea mult!

mult. E prea mult, pentru că 
încercăm să jucăm fotbal, să 
jucăm bine, avem jucători des-
tul de tineri, care n-au jucat 
mai sus de Liga a 2-a și cred 
că unele decizii nu sunt tot 
timpul corecte. Dar eu felicit 
echipa gazdă, pentru că din 
moment ce au câștigat și au 
avut două contraatacuri foarte 
bune, au meritat să câștige. E 
simplu. Noi nu am concretizat 
ceea ce am avut și s-a termi-
nat 2-0”, a spus tehnicianul 
dejenilor.

Fostul arbitru Marius 
Avram i-a dat dreptate lui 
Militaru. Cel dintâi a anali-
zat faza în studioul DigiSport 
Special.

,,E o fază foarte importan-
tă, de penalty, în care vedem 
doi jucători care încearcă să 
joace mingea. Este o fază cla-
sică, în care ambii jucători în-
dreaptă piciorul către minge, 
unul o nimerește (n.r. – Adrian 
Pop, de la Unirea Dej), celălalt 
nimerește piciorul adversaru-
lui (n.r. – Laurențiu Corbu, de 

la Steaua). Deci este un fault 
care ar fi trebuit sancționat 
pur și simplu cu o lovitură de 
la 11 metri, fără cartonaș gal-
ben. Nu este imprudență, este 
pur și simplu o neglijență a 
jucătorului apărător”, a spus 
Avram.

Pe de altă parte, Militaru 
s-a declarat mulțumit de par-
cursul Unirii din campionat. 
Ardelenii sunt pe poziția a 
treia în clasament, dar lupta 
pentru play-off este din ce în 
ce mai aprigă.

,,Toți ar trebui să fim 
mulțumiți de acești băieți, care 
muncesc și au făcut rezultate 
foarte bune. Până la urmă, noi 
am făcut un număr de punc-
te, și mai avem trei meciuri în 
acest an. 

Suntem la un număr de 
puncte foarte bun, raportat 
la celelalte echipe care sunt 
acolo, în jurul nostru, o să 
ne luptăm în continuare, nu 
avem absolut nimic de pier-
dut, vrem doar să jucăm mai 
bine, să îndreptăm greșelile, 

asta referitor la joc. (…) Toți să 
fie încrezători și să aprecieze 
munca acestor băieți, să fie 
în continuare aproape unii de 
alții până la ultima etapă din 
decembrie. 

Mai sunt trei meciuri nu 
foarte ușoare pentru noi, ju-
căm cu două echipe din prime-
le șase locuri, și cu o echipă 

care e într-o oarecare revenire, 
Baia Mare. Deci avem nevoie 
de suportul tuturor”, a spus 
Militaru.

În runda următoare, echi-
pa antrenorului gorjean va 
da piept cu Gloria Buzău, 
formație care și-a depus 
,,candidatura” la promovare

CĂTĂLIN PASĂRE  
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Universitatea Craiova trebu-
ie să o învingă pe CS Ocna 
Mureș pentru a fi aproape 

sigură de calificarea în următoarea 
fază a Cupei României. Oltenii au tre-
cut de FC Hermannstadt (2-0) în run-
da precedentă a grupelor. 

Partida de astăzi se dispută pe Sta-
dionul Minaur din Zlatna, începând 
cu ora 17.00. Antrenorul oaspeților, 
Mirel Rădoi, anunță din nou schim-
bări în primul 11.Ocna Mureș este pe 
loc retrogradabil în Seria 9 din Liga 3, 
dar a învins-o pe Chindia Târgoviște 
în prima etapă a Grupei D.

„Gândul nostru nu este neapărat de 
a menaja jucătorii, ci de a da minute şi 
celorlalţi, pentru a-i avea la aceiaşi pa-
rametri ca nivel şi intensitate. Aşa cum 
am spus mereu, fiecare partidă trebuie 

Cupa României: Rădoi schimbă din nou echipa
tratată serios, pentru că până la iar-
nă va fi o continuă evaluare a lotului. 
Va fi o partidă interesantă, e clar că 
valoarea este de partea noastră, dar 
din punct de vedere al determinării, al 
ambiţiei, ei vor încerca să echilibreze 
balanţa. 

Dacă ne luăm după ultimele jocuri 
din campionat ale celor de la Ocna 
Mureş, am putea spune că nu sunt în-
tr-o formă foarte bună, dar am văzut 
meciul lor din Cupă cu Chindia şi au 
avut o evoluţie consistentă”, a declarat 
tehnicianul oltenilor.

,,Juveții” vin după cinci succese 
consecutive în toate competițiile. Cra-
iova va mai juca în deplasare la FC 
Argeș în această fază a Cupei Româ-
niei. 
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Naţionala de handbal a României 
nu a putut ține pasul cu Franţa, cam-
pioana olimpică en titre, și a pierdut, 

Meciul cu Macedonia de Nord, decisiv pentru naționala de handbal
scor 21-35 (11-17), meciul din Grupa C 
a Campionatului European de handbal 
feminin – EHF EURO 2022, găzduit de 

Slovenia, Macedonia de Nord şi Munte-
negru. Partida s-a desfășurat la Skopje 
și a reprezentat al doilea eșec conse-
cutiv pentru jucătoarele antrenate de 
Florentin Pera, după 28-29 cu Olanda. 
Pentru România au marcat Cristina Ne-
agu (5 goluri), Sorina Grozav (5), Maria 
Diana Lixăndroiu (4), Crina Pintea (3), 
Alexandra Badea (1), Bianca Bazaliu 
(1) , Eliza Buceschi (1) și Sonia Sera-
ficeanu (1). Yuliya Dumanska a apărat 
5 şuturi (22,73%), iar Diana Ciucă a 
apărat 4 aruncări (28,57%). ,,Aş vrea 
să felicit Franţa, a fost echipa mai 
bună. A jucat excelent, un meci dificil 
pentru noi. Echipa noastră a jucat bine 
în primele 20 de minute, dar apoi une-
le jucătoare au simţit efortul din meciul 
cu Ţările de Jos. Acel meci a fost foarte 
dificil şi nu a fost uşor să jucăm imedi-
at. Mă bucur pentru jucătoarele tinere 
şi, în special, pentru Diana Lixăndroiu, 
care a avut un debut excelent, cu patru 
goluri. Dar nu sunt fericit, în special cu 
defensiva. Asta a fost situaţia azi. Fran-

ţa a fost mai bună ca noi şi trebuie să 
ne concentrăm pe meciul cu Macedonia 
de Nord”, a declarat selecționerul Flo-
rentin Pera după această confruntare. 
În celălalt meci al grupei, Olanda a dis-
pus de Macedonia de Nord cu 30-15. 
În clasament, Franţa ocupă primul loc, 
cu 4 puncte (+24), urmată de Olanda, 
4 puncte (+16), ambele calificate în 
grupele principale, România, 0 punc-
te (-15), Macedonia de Nord, 0 punc-
te (-25). Primele trei clasate se califică 
în grupele principale. Ultimele meciuri 
din grupă vor avea loc astăzi (la Sko-
pje), România – Macedonia de Nord 
(19:00) şi Franţa – Olanda (21:30). 
Având un golaveraj superior, România 
nu trebuie să piardă ultimul joc din 
grupă pentru a avansa. Mai departe, 
în grupa principală, tricolorele se vor 
încrucișa cu grupa D. Muntenegru este 
deja calificată de acolo, iar Germania, 
Polonia și Spania luptă pentru celelalte 
două locuri.
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