
SERIE NOUÃ ANUL XXXII 8586 LUNI, 5 DECEMBRIE 2022 FONDAT 1924PREÞ 2 LEI

WWW.GORJEANUL.RO

Cotidian Judeţean Independent

investigații pulsul zilei »5»5»3»3

Noaptea min. 40C

Furturi la înălțime. Furturi la înălțime. 
Alpinist utilitar, Alpinist utilitar, 

după gratii!după gratii!

Avarie de incompetență!!! O alunecare Avarie de incompetență!!! O alunecare 
de teren a acoperit, aproape în de teren a acoperit, aproape în 
totalitate, un excavator la Jilț Sud! totalitate, un excavator la Jilț Sud! 
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Lider CEO: Lider CEO: 

Vine prăpădul!Vine prăpădul!

Te ABONEZI la ,,Gorjeanul” şi CÂŞTIGI!

Câştigă

Cadoul de Crăciun

din 16.12.2022
Lista câștigătorilor va fi  publicată în ediția ziarului din 19.12.2022arului din 19.12.2022arului din 19.12.2022

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
 DE CRĂCIUN  DE CRĂCIUN 
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Percheziții la afaceristul Percheziții la afaceristul 
Cocolea din Arcani! Cocolea din Arcani! 
Presupus șantaj, Presupus șantaj, 
reclamat de un reclamat de un 
constructor din Padeș, constructor din Padeș, 
reținere 24 de ore

3 tigăi work 

de fontăde fontă

3 tigăi work3 tigăi work3 tigăi wo3 tigăi work3 tigăi work 

Gătește cu spor! Gătește cu spor! 
Bucătăria  lui Fabi Bucătăria  lui Fabi 

te premiază te premiază 

de crăciun!de crăciun!

EVENIMENT/ PAG. 6EVENIMENT/ PAG. 6

Bisericile de lemn din Bisericile de lemn din 
Peștișani, deschise simultanPeștișani, deschise simultan

Bisericile de lemn din Peștișani au fost 
deschise simultan pentru public, înce-
pând de ieri, chiar dacă vremea de afară 
nu a fost foarte prietenoasă. 

SOCIETATE/ PAG. 7SOCIETATE/ PAG. 7

1,5 milioane lei pentru1,5 milioane lei pentru  
transportul salariaților de la transportul salariaților de la 
UMC RovinariUMC Rovinari

Un nou contract pe trei luni va fi în-
cheiat de reprezentanții Complexului 
Energetic Oltenia pentru transportul 
salariaților. 
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„Un om făţarnic are două feţ e și nici un obraz.” - Nicolae Iorga„Un om făţarnic are două feţ e și nici un obraz.” - Nicolae Iorga
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Sf. Sava, abate† Sf. Sava, abate

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           4,9297  +0,0113
Dolarul SUA                    4,6851  -0,0532
Gramul de aur                        266,5349  +0,0446 
Francul elveţian                         5,0162  -0,0064  
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
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

În așteptarea lui Moș Nicolae
Motto: „Dăruitorul fiecărui bun 

și darul perfect ne-a dat chemarea 
să imităm dăruirea lui Dumnezeu, 
prin har, prin credință, căci acest 
lucru vine de la noi înșine”.

Sfântul Nicolae din Mira
 

Moș Nicolae este așteptat 
cu nerăbdare de către 
copiii care au datoria 

ca în seara de ajun să-și curețe și 
să-și pregătească ghetuțele, pen-
tru ca moșul Nicolae să le poată 
umple cu daruri.

Există posibilitatea ca moșul 
să nu fie întotdeauna darnic, 
dacă copiii nu au fost cuminți în 
decursul anului și le poate adu-
ce, astfel, o nuielușă.

Tradiția spune că Sfântul Ni-
colae este al doilea sfânt făcut de 
Dumnezeu, care stă alături de 
Părintele ceresc, în stânga lui.

MOȘ NICOLAE – PROTEC-
TORUL COIILOR. Totodată, știm 
despre Sfântul Nicolae că e milos-
tiv față de săraci, ajută văduvele, 
orfanii și dăruiește bani tuturor 
oropsiților. Sfântul Nicolae este, 
de asemenea, protector al copii-
lor, fiind primul moș darnic care 
le face acestora daruri odată cu 
venirea iernii. Există obiceiul, la 
sate, ca în ziua de Sfântul Nicolae 
feciorii să se organizeze în cete și 
să-și aleagă gazda unde vor mer-
ge pentru repetițiile colindelor de 
Crăciun și de Anul Nou. Pe vre-
mea copilăriei mele, la Peștișani, 
gazda aleasă era în capul satu-
lui, înspre Hobița, și se numea 

Cărpiniș. Tot de acolo porneau și 
cetele care mergeau în Pițărăi.

Din bătrâni, aflăm faptul că 
în ziua de Sfântul Nicolae se mai 
serbează și pentru ajutor la boli și 
lovituri, dar și pentru sprijin acor-
dat în orice situație neplăcută.

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE 
SFÂNTUL NICOLAE. Totodată, 
în noaptea de Sfântul Nicolae, 
tradițiile românești vorbesc și des-
pre ritualuri magice, farmece și 
prognoze meteorologice.

Astfel, se vor pune crengi de 
pomi fructiferi în apă, spre a în-
flori până la Anul Nou, ocazie cu 
care se va afla rodul livezilor cu pomi 
fructiferi în anul care urmează.

Se spune în tradiția românească, 
desigur, că iarna începe de la Sfântul 
Nicolae, când, acesta, trebuie să-și 
scuture barba cea albă, cu alte cuvin-
te, trebuie neapărat să ningă. Dacă, 
totuși, se întâmplă să nu ningă de 
Sfântul Nicolae, atunci se zice, chipu-
rile, că ar fi întinerit Sfântul Nicolae.

Sfântul Ierarh Nicolae s-a născut 
într-o familie înstărită de creștini 
devotați. El a crescut în spiritul 
poveței creștine „să împarți averea 
săracilor”. Sfântul Nicolae și-a dat în-
treaga moștenire pentru a-i ajuta pe 
cei nevoiași.

LA MINE N-A VENIT MOȘ NI-
COLAE! Eu m-am născut în satul 
Peștișani, dar cum părinții mei – Va-
sile și Maria – nu erau deloc înstăriți, 
ba chiar săraci, de purtam opinci din 
piele de porc, nu-și permiteau să aibă 
grijă și de bietele mele ghetuțe, pe care 
mi le-au luat ceva mai târziu, când 

am mers la școala ce se afla doar la 
100 de metri de casa noastră.

Chiar dacă eram cuminte acasă 
și chiar premiant la școală, ei bine, 
Moș Nicolae m-a ocolit de fiecare 
dată.

ION PREDOȘANU

P.S. ION CĂPRUCIU – în cea-
ta ÎNGERILOR POEȚI. Duminică 
seară am avut bucuria să mă sune 
distinsul profesor universitar dr. Ni-
colae Brânzan, fost Redactor șef și, 
mai apoi, Director al cotidianului 
Gorjeanul. 

Nici domniei sale nu-i venea să 
creadă că ne-a părăsit bunul nostru 
prieten Ion Căpruciu, plecat pre-
matur la cele veșnice. Poet sensibil, 
eseist, prozator – autor al celor două 
volume de Amintiri din Casa Aminti-
rilor! Și anul acesta lucra la un nou 
volum de poeme, dar Dumnezeu l-a 
luat la El, acum fiind în ceata Îngeri-
lor poeți. (Ion Predoșanu)

Pe mine încă m-am născut
din câte flori n-am știut
în cea mai frumoasă zi a dragostei pestrițe
cum m-am priceput din garofițe
fiecare celuilalt dându-i foc
chiar dacă plâng că n-am avut noroc
văi clătinate sub deal de granit
încă nu suntem de neclintit
mi-e gândul pe lună
unde o să ajung împreună
într-o zi de Iunie fierbinte
numai să te țin minte
ziua când m-am îndrăgostit
de o viziune pură
la mine în bătătură
Ce se vede se-ntunecă între pământ și cer
fără să știu ce să mai cer
sinelui din mine
să pot vedea mai bine
râul care se scurge pe scoc
încotro își face loc
și mie dintr-un același salt
în zorii zilei când ne-am sărutat
dar nu ne-am săturat
lumea fiind toată pentru cei vii
ultima noapte când ai să învii
ori pe ce cale mai ești
numai ca să iubești
Pentru sufletul meu am jurat că mă retrag
sub ultimul cerdac
de la malul mării
în noaptea înserării

București, Ianuarie, 2022
ION CĂPRUCIU

Taină de sufl etParcurile fotovoltaice ale CEO 
vor avea maximum 5 angajați – 
Azi, ZERO energie din panouri!

Știm deja că în trei ani CE Ol-
tenia va mai avea sub  5.000 de 
salariați, așa cum a anunțat cu le-
jeritate, chiar managerul compani-
ei Daniel Burlan. Nu există nimic, 
deocamdată, care să înlocuiască 
energia pe cărbune, în schimb s-au 
înființat așa-numitele SPV-uri, 
și s-au numit și conducătorii lor. 
Toți, de la OMV Petrom, care vor fi 
și remunerați pentru această trea-
bă.

România, prin Virgil Popescu, 
continuă planul de restructurare a 
celui mai mare producător de ener-

gie pe cărbu-
ne, în plină 
criză a ener-
giei prezen-
tă în toată 
Europa, cu 
în f i in țarea 
societăților 
mixte care 
vor gestiona 
patru par-
curi fotovol-
taice. 

Pe scurt, 
Daniel Burlan își îndeplinește 
misiunea dată de ministrul 
Energiei, va elimina peste 
5.000 de locuri de muncă iar 
în loc vom avea parcuri foto-
voltaice în care ”vor lucra 3,4 
oameni. Mai exact, cei care le 
conduc”, după cum aflăm din 
mediul energetic. 

Despre energia dată de pa-
nourile fotovoltaice, putem 
spune că și ieri era ZERO în 
Sistemul Energetic Național.

M.C.H.
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Rotorul excavatorului 
E12, tip 1400, din 
cariera Jilț Sud, a 

fost prins de o alunecare de 
taluz, sâmbătă dimineața, în 
jurul orei 7,00, fiind captiv 
sub malul de pământ.

Toată ziua de sâmbătă s-a 
lucrat la degajarea materialu-
lui steril, cu utilaje terasiere, 
iar vestea bună era că nicio 
persoană nu a fost lovită în 

Avarie de incompetență!!! O alunecare de teren a 
acoperit, aproape în totalitate, un excavator la Jilț Sud! 
Situație extrem de gravă, la exploatarea minieră Jilț 
Sud, după ce un excavator a fost prins de o surpare ma-
sivă de taluz. Din fericire, nu a fost lovit niciun munci-
tor, însă pagubele materiale sunt uriașe. Minerii de la 
Jilț Sud spuneau, duminică dimineața, că alunecarea 
continuă să avanseze, în ciuda eforturilor de degajare a 
materialului pentru eliberarea rotorului excavatorului, 
iar malul de pământ a acoperit și un grup de șenile. 
Unul dintre excavatoriștii cu peste două decenii lucrate 
pe utilajul acoperit acum de pământ, pensionat în urmă 
cu câteva luni, a lăsat să se înțeleagă, într-o postare de 
o rețea de socializare, că nu se respectă monografia de 
lucru. Există mai multe voci care spun că nu se respec-
tă anumite reguli tehnice în procesul de exploatare și îl 
găsesc vinovat pe șeful UMC Jilț, Doru Dancău, cel care 
a ignorat un referat al șefului de sector de la Jilț Sud în 
care prezenta tocmai riscul producerii unei alunecări 
în zona respectivă.

vreun fel.
Oamenii spuneau că sunt 

doar pagube materiale, însă 
erau îngrijorați de faptul că 
alunecarea părea să conti-
nue.

În cursul serii, situația se 
agravase vizibil, pentru că 
alunecarea continua să avan-
seze, în ciuda eforturilor de 
degajare a materialului pen-
tru eliberarea rotorului exca-

vatorului.
,,La ora asta malul de pă-

mânt a acoperit și un grup de 
șenile. Acum nu mai sunt oa-
meni acolo, este doar unul de 
pază care transmite evoluția.

Ceilalți sunt plasați pe alt 
utilaj. În ultimul timp, dacă e 
personal puțin, așa fac, mută 
la personal de colo-colo”, rela-
ta unul dintre angajații cari-
erei.

Primele fotografii cu exca-
vatorul cuprins de malul de 
pământ au fost postate de un 
fost angajat al Jilț Sud, pen-
sionat în această vară, care 
lucrase, în ultimele două de-
cenii, exact pe acest utilaj. 
,,Așa se respectă monografia 
de lucru”, este mesajul fos-
tului excavatorist, care lasă 
de înțeles că nu se respectă 
anumite repere tehnice de ex-
cavare și haldare. Duminică 
dimineața, situația excavato-
rului de la Jilt Sud a devenit 
extrem de gravă, în condițiile 
în care alunecarea a avansat 
peste noapte și a acoperit și 
șenilele utilajului, spărgând 
peretele compartimentului 
de ungere. Directorul Su-
cursalei Miniere a CE Olte-
nia, Florentin Gheorghescu, 
a declarat că, duminică, în 
jurul orelor 14,00 se lucra la 
eliberarea excavatorului, iar 
alunecarea se oprise.

,,Nu a acoperit șenilele, a 
ajuns până lângă ele, doar 
rotorul a fost acoperit. Utilajul 
e stabil, din punct de vedere 
al portanței, nu are niciun fel 
de risc, însă este steril foarte 
mult pe care trebuie să-l în-
depărtăm, să-l curățim foarte 
bine, și să-l scoatem din zonă. 
Aici, în zona asta, e o alune-
care mai veche, au fost puse 
niște ovoide, întotdeauna a 
alunecat, însă trebuia să fi 
trecut prin zona asta ca să 
putem să deschidem cariera. 
Nu cred că are legătură cu mo-
nografia de lucru”, a precizat 
Gheorghescu.

Alunecare cu repetiție

Trebuie amintit faptul că, 

în august 2020 a mai fost un 
eveniment asemănător la ex-
cavatorul E01. 

Atunci a materialul căzut 
și a rupt cabina excavatoru-
lui, iar excavatoristul a reușit 
să scape ca prin minune, însă 
s-a ales cu o fractură de brat 
și claviculă. 

Și la cariera Jilț Nord a 
avut loc, în urmă cu ceva vre-
me, o alunecare de taluz, însă 
cu toate că nu au fost afecta-
te utilaje de mare capacitate, 
ci doar transportul sterilului, 
producția a fost oprită câteva 
săptămâni.

Dancău rezistă!

UMC Jilț, care are în sub-
ordine cele două exploatări 
miniere de lignit de la Jilț 
Nord și Jilț Sud, este condu-
să de Doru Dancău, susținut 
de nașul său, liderul sindicat 
Adrian Marciuc, președintele 
Sindicatului Mine Energie Jilț 
și vicepreședinte al Federației 
,,Univers”. Trebuie spus că, 
în urmă cu trei luni, șeful de 
sector Iulian Bogdan de la 
Jilț Sud a înaintat un referat 
către conducerea UMC Jilț și 

Sucursala Minieră prin care 
atrăgea atenția în legătură cu 
riscurile de alunecare de te-
ren în zona respectivă, însă 
documentul nu a fost luat în 
calcul. ,,Au încălcat cu bună 
știință limitele treptei de lucru. 
Excavatorul EsRc 1400 30/7 
are înălțime maximă de exca-
vare 30 de metri, iar în zona 
de lucru, unde s-a produs 
alunecarea, înălțimea frontu-
lui de lucru depășește cu cel 
puțin 10 -12 metri înălțimea 
maxima a excavatorului. Mai 
mult, Dancău a ignorat tot ce 
i-a pus Bogdan pe hârtie, că 
el e mare specialist. Dacă se 
face anchetă să caute refera-
tul lui Bogdan, să vedem dacă 
mai rezistă în funcție incom-
petentul Dancău. Doar dacă 
nu-l protejează și cei de la 
CEO. Atunci trebuie anchetă 
guvernamentală. Oricum, în 
situația actuală, chiar dacă 
scapă doar cu atât, costurile 
de repunere în funcțiune vor fi 
astronomice. Cine e răspunză-
tor pentru asta?”, afirmă unul 
din specialiștii în minerit din 
zona Jilț.

CLAUDIU MATEI

*Șeful UMC a ignorat un document în care era expus 
tocmai riscul producerii unei alunecări în acea zonă!
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Începând cu 10 decembrie, va fi  prezent 
din nou la Târgu-Jiu, Dr. Florin Bobircă, 
medic primar chirurg, specializat pe 

tratamentul cancerului de sân şi ganglion 
santinela. Vă aşteptăm pentru programări 

la numărul de telefon 0785292520 sau 
direct la Centrul Medical pentru Sanatate 

Umană, Aleea Pieţei, Nr.1, Târgu-Jiu, 
Tel: 0253.227.220 sau 0785.292.520.

REZULTATE LOTO 
04 Decembrie 202204 Decembrie 2022

Loto 6 din 49:   36, 27, 23, 14, 38, 43 

Loto 5 din 40:   32, 4, 10, 35, 27, 25 

Joker:    8, 19, 41, 17, 18 + 8 
Noroc Plus:    2 3 8 6 5 2 

SuperNoroc:    4 6 4 2 1 6 

Noroc:    5 7 0 3 5 0 1

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

În perioada 27-30 noiem-
brie au avut loc în Târgu-Jiu 
alegerile pentru validarea no-
ului Statut al Partidului Al-
ternativa Dreaptă și alegerea 
de noi membrii în structurile 
de conducere la nivel regional 
și național.

Au fost votate nou statut 

Alegeri în partid pentru efi ciență și performanță
al partidului și noi funcții de 
vicepreședinți și coordonatori 
regionali atât în țară cât și 
pentru diaspora.

Validarea voturilor a avut 
loc pe data de 30.11.2022, 
la Congresul Extraordinar de 
la Sibiu,  unde a fost lansa-
tă totodată și filiala acestui 

județ.
Îl felicităm pe noul Coor-

donator ales pentru Regiu-
nea Sud-Vest (Oltenia), Dom-
nul avocat Mircea Hotoboc 
care îndeplinește totodată și 

funcția de Secretar General  
al filialei Gorj a Partidului Al-
ternativa Dreaptă. Precizăm 
că noile funcții corespund 
necesităților de dezvoltare te-
ritorială a partidului și de efi-

cientizare a activității noastre 
politice. Cu respect îndrep-
tăm România!

Biroul de Presă al 
Partidului Alternativa 
Dreaptă - Filiala Gorj.

Înaintăm în linie dreaptă că-
tre sărbătorile de iarnă mult 
așteptate, însă, din punct de 

vedere meteorologic, atmosfera își va 
păstra și în următoarea perioadă un 
aspect specific mai degrabă toamnei, 
cu nuanțe primăvăratice în același 
timp, spre finalul săptămânii curente, 
asistând și la un proces de încălzire al 
vremii, începând mai ales cu mijlocul 
săptămânii, în paralel cu zilele moho-
râte conturate la orizont.

Toamnă târzie în debut de iarnă calendaristică, Toamnă târzie în debut de iarnă calendaristică, 
peste ale noastre meleaguripeste ale noastre meleaguri

Ziua de azi {Luni, 5 Decembrie 
2022} nu va prezenta modificări sem-
nificative față de ultimele zile, dis-
cutând în continuare de un văzduh 
noros, temporar fiind așteptate și 
precipitații sub formă de ploaie, slabe 
și moderate cantitativ, ce vor cumula 
până la sosirea nopții, cantități cu-
prinse în general între: 3..15 l/m².

De asemenea, în zonele montane 
din județ va ninge slab și moderat, 
temporar, peste stratul de zăpadă 

deja depus fiind așteptați încă 5 cm 
la general vorbind, posibil peste 5 cm 
în Munții Vâlcani, respectiv în Munții 
Godeanu!

În ceea ce privește regimul termic, 
acesta va mai crește ușor față de ziua 
de duminică, maximele termice înca-
drându-se per ansamblu între: -4°C 
{ la +2000 m}...4-5°C { în zonele de-
luroase și de podiș, pe malul râuri-
lor posibil fiind să se atingă izolat și 
6°C}!

Analiză, text: 
DARIUS NOROCEA 
Foto 1,2,3: Meteologix
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Furturi la înălțime. Alpinist utilitar, după gratii!Furturi la înălțime. Alpinist utilitar, după gratii!

Bucătăria lui Fabi Bucătăria lui Fabi 
te premiază de crăciun!

Gătește cu spor! 

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, 
3 TIGĂI WORK DE FONTĂ, câte una pentru fi ecare loc. Vă urăm succes! Premianții vor fi  
declarați peste patru săptămâni, pe data de 16 decembrie.

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

Un bărbat din Valea Jiului, angajat ca alpinist 
utilitar la o firmă care se ocupa cu întreținerea 
releelor de telefonie mobilă, a ajuns după gra-
tii, fiind condamnat pentru furturi comise pe 
raza județului Gorj. Individul s-a hotărât să 
facă un ban în plus, așa că a sustras echipa-
mentele de telecomunicații pe care le-a vân-
dut la fier vechi.

Bărbatul are la activ mai multe furturi, 
aflându-se deja în spatele gratiilor. În 
Gorj, bărbatul este acuzat că a sustras 12 

acumulatori dintr-un releu de telecomunicații, prin 
folosirea unei chei potrivite, cauzând un prejudi-
ciu de peste 7.000 de lei. Furtul a avut loc pe raza 
satului Cîrligei, comuna Bumbești-Pițic. Acumula-
torii electrici sustrași aveau menirea de a asigura 
funcționarea echipamentelor de telecomunicații în 
cazul unei pene de curent.

Hunedoreanul a recunoscut fapta, declarând 
că în luna aprilie a anului 2017 s-a deplasat cu o 
echipă de alpiniști utilitari pe raza satului Cîrligei, 
la releul de telefonie mobilă aparţinând RCS&RDS, 
având setul de chei potrivite asupra sa. „A desfăcut 
lacătul de la poarta de acces, a pătruns în interio-
rul minishelterului unde a decuplat un număr de 
12 acumulatori, care asigurau funcţionarea releu-
lui de telefonie mobilă, după care a izolat capetele 
firelor care erau conectate la acumulatori cu bandă 
adezivă de culoare neagră. Cei 12 acumulatori sus-
traşi i-a vândut la un centru de fier vechi. Acumu-
latorii îi vindea în funcţie de greutate, primind un 
preţ de aproximativ 2 lei/kilogram”, potrivit rechi-
zitoriului.

În zonă au mai avut loc trei furturi identice ca 
mod de operare, săvârșite într-un interval de timp 
foarte apropiat, dar bărbatul nu a recunoscut co-
miterea lor. A recunoscut însă alte furturi săvârșite 
împreună cu doi colegi de muncă.

Individul s-a ales inițial cu o condamnare de 2 
ani de închisoare pentru furt calificat, având deja 
sentințe similare pentru același gen de infracțiuni 
la instanțe din Dolj și Olt. Pedepsele au fost conto-
pite, așa că individul din Lupeni a fost condamnat 
de Judecătoria Novaci la 3 ani şi 8 luni de închi-
soare cu executare. În plus, acesta a fost obligat să 
achite și suma de 7.229 lei către partea civilă SC 
RCS&RDS SA.

„Pedeapsă blândă”

Procurorii din Novaci au considerat pedeapsa 
prea blândă, așa că au atacat sentința. Curtea de 
Apel Craiova a admis, în toamnă, apelul procuro-
rilor și a desfiinţat sentința în totalitate, trimițând 
cauza spre rejudecare instanței din Novaci. 

Judecătorii au decis acum să-l condamne la 3 
ani și 7 luni închisoare pentru furt calificat în formă 
continuată (9 acte materiale). Pedepsele din cele-
lalte dosare au fost contopite, hunedoreanul având 
de executat 4 ani și 3 luni de închisoare. Sentința 
pronunțată în urmă cu două săptămâni de Jude-
cătoria Novaci nu este definitivă, aceasta putând fi 
atacată cu apel. 

I.I.
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Bisericile de lemn din Peștișani, deschise simultanBisericile de lemn din Peștișani, deschise simultan

Majoritatea liderilor de 
sindicat ies la pensie: ,,Nu-i 
mai interesează”

Alin Munteanu spune că 
toate categoriile sociale din 
județ vor fi afectate de închi-
derea grupurilor de la Tur-
ceni și Rovinari care vor trece, 
cum spune Virgil Popescu, în 
rezervă tehnică, peste câteva 
săptămâni, la 31 decembrie 
2022.

,,Dacă se închid cele 
două grupuri, cu toții suntem 
vinovați dacă nu ieșim în stra-
dă începând de la lideri sindi-
cali, primari și până la oame-
nii de afaceri. Am văzut că toți 

Lider CEO: Vine prăpădul!
Unul dintre liderii de sindicat din cadrul CE Oltenia are 
de gând să scoată mii de oameni în stradă. Este vorba 
despre Alin Munteanu, președintele Cartel-Alfa Gorj. 

se plâng că s-a scumpit ener-
gia. Nu se poate să stăm cu 
mâinile în sân și să așteptăm 
sfârșitul. Istoria nu ne va ierta 
pe nici unul! Dacă Virgil Po-
pescu are interese personale 
și de grup, noi trebuie să ară-
tăm ca singurul nostru interes 
este să păstrăm acest com-
plex în viață! O să stau de vor-
bă cu toți liderii sindicali din 
Complex și nu numai, pentru 
a scoate mii de oameni în stra-
dă, trebuie și ceilalți lideri sin-
dicali, că vine prăpădul. Din 
păcate, pe ei nu-i prea mai in-
teresează, fiindcă majoritatea 
mai au un pic și ies la pensie”, 
a mai spus acesta.   

M.C.H.                 

Bisericile de lemn din Peștișani au fost des-
chise simultan pentru public, începând de 
ieri, chiar dacă vremea de afară nu a fost 
foarte prietenoasă. Astfel, câțiva turiști au 
trecut pragul bisericilor de lemn din comuna 
Peștișani, cele patru lăcașuri de cult fiind în 
satele Frâncești, Peștișani, Gureni și Hobița 
au fost deschise simultan, pentru prima dată, 
pentru public între orele 11 și 13. 

,,Inițiativa deschiderii bisericuțelor de lemn vine 
după ce acestea au fost incluse în Ruta Națională 
a Bisericilor de Lemn din România cât și în Ruta 
Transnațională a Bisericilor de Lemn din România 
și Republica Moldova, rute promovate de Ministerul 
Antreprenoriatului și Turismului din România. 

La biserica din Hobița, cea care îl are între ctitori 
și pe bunicul lui Constantin Brâncuși, turiștii au pu-
tut vedea inclusiv un bol cu pămând de la mormân-
tul din Paris al marelui sculptor, bol ajuns aici prin 
grija Ligii Culturale Dr. Nicolae Hasnaș (președinte 

de onoare Nicolaae Mischie, președinte executiv Ion 
Cepoi), la inițiativa brâncușologului Dumitru Daba și 
prin truda artistului plastic Mihai Țopescu. 

Tot la Hobița, în cimitirul unde se află bisericuța 
de lemn, veți putea vedea și mormintele membrilor 
familiei marelui sculptor Constantin Brâncuși. Ioana 
Blendea-strănepoată 1932-2018, Grigore Brâncuși-
frate 1873-1933, Ana Brâncuși soția lui Grigore-

1880-1940. Numele părinților sculptorului, Nicolae 
Radu Brâncuși și Maria apar și ele dar fără a fi 
menționate data nașterii/morții acestora”, a decla-
rat Isabela Coară, consilier al Primăriei Peștișani. 

Următoarea dată când cele 4 bisericuțe vor fi 
deschise pentru public este 18 decembrie 2022. 

Bilete online gratuite pot fi descărcate de pe site-
ul agenției Romanian Adventures. 

Mulțumim pentru implicarea în emiterea biletu-
lui digital pentru această rută.

Bilete cu titlu gratuit: 
https://www.romanian-adventures.ro/.../bi-

let-ruta...
Ruta bisericilor de lemn din Peștișani: 
Program de vizitare-de 2 ori pe lună.
#DiscoverPeștișani 
#VisitPestisani #VisitHobita
#RutaBisericilorDeLemnDinPestisani
#RomanianAdventures

M.C.H.
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1,5 milioane lei pentru transportul salariaților 1,5 milioane lei pentru transportul salariaților 
de la UMC Rovinaride la UMC Rovinari
Un nou contract pe trei luni va fi încheiat de 

reprezentanții Complexului Energetic Oltenia pentru 
transportul salariaților. De data aceasta, este vorba 

de angajații de la UMC Rovinari și UPRUM Rovinari. Pentru 
transportul lor de la domiciliu la locul de muncă și retur, CE 
Oltenia a alocat un buget de circa 1,5 milioane lei, fără TVA.

Ofertele se deschid luni, 5 decembrie, iar criteriul luat în 
calcul pentru atribuirea contractului este „prețul cel mai scă-
zut”. Nu se interzice asocierea operatorilor economici și nici 
subcontractarea. 

Contractul se încheie pe o perioadă de trei luni, prin nego-
ciere, fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de 
ofertare.

I.I.

Câte insolvențe s-au înregistrat în GorjCâte insolvențe s-au înregistrat în Gorj
Doar 27 de firme au intrat în 

insolvență în primele 10 luni ale aces-
tui an în județul Gorj. Numărul soci-
etăţilor comerciale şi al persoanelor 
fizice autorizate (PFA) intrate în insol-
venţă a crescut cu 10,68% în interva-
lul ianuarie – octombrie 2022, com-
parativ cu perioada similară a anului 
trecut, fiind înregistrate 5.387 de in-
solvenţe.

Conform datelor publicate pe si-
te-ul Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului, cele mai multe firme şi 
PFA-uri intrate în insolvenţă au fost 
înregistrate în Bucureşti, respectiv 
920, în creştere cu 2,91% faţă de pe-
rioada ianuarie-octombrie 2021.

Pe locurile următoare în ierarhia 

insolvenţelor se află judeţele Bihor, 
cu 462 de insolvenţe (plus 33,04%), 
Cluj – 389 (minus 1,02%), Timiş – 
237 (minus 2,87%) şi Ilfov – 217 (plus 
44,67%0.

Cele mai puţine insolvenţe s-au în-
registrat în judeţele Botoşani, respec-
tiv 23, în scădere cu 23,33% faţă de 
aceeaşi perioadă din 2021, Harghita – 
24 (plus 33,33%), Covasna – 26 (plus 
52,94%) şi Gorj – 27 (minus 41,3%).

Pe domenii de activitate, cel mai 
mare număr de insolvenţe s-a înre-
gistrat în comerţul cu ridicata, amă-
nuntul, repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor, construcţii şi indus-
tria prelucrătoare.

I.I.

O fată de 19 ani, din Săulești, O fată de 19 ani, din Săulești, 
de negăsit de peste o de negăsit de peste o 
săptămână! Ați văzut-o?săptămână! Ați văzut-o?

Polițiștii din cadrul 
Secției 8 Poliție Rurală Sto-
ina desfășoară cercetări în 
urma sesizării referitoare la 
plecarea voluntară a numitei 
DINA PATRICIA VIOLETA, de 
19 ani, care a plecat în mod 
voluntar de la domiciliul său 
din comuna Săulești la data 
de 27 noiembrie a.c., iar 
până în prezent nu a mai re-
venit, informează IPJ Gorj.

Semnalmente: înălțimea 
1,55 metri, greutate 61 kilo-
grame, păr șaten, față ovală, 
ochi căprui, prezentând un 
semn particular ce constă 
într-o cicatrice la sprâncea-
na ochiului drept.

La momentul plecării 
purta o geacă de culoare al-
bastră, colanți negri, iar în 
picioare adidași de culoarea 
albă.

Persoanele care pot oferi 
informații cu privire la persoana 
în cauză sunt rugate să se adre-
seze celei mai apropiate unități de 

poliție sau să apeleze numărul unic 
de urgență 112.

M.C.H.
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Pe data de 12 noiembrie, Simion Bobirci, 
constructorul contractat de Marian Coco-
lea s-a adresat anchetatorilor cu o plângere 

penală împotriva celui pentru care a prestat, la Ar-
cani. Reclamantul l-a acuzat pe Cocolea de șantaj, 
pe motiv că l-a determinat să scrie că îi va restitui 
20.000 de lei, o parte încasați pentru lucrarea ne-
terminată, și că va lăsa gaj un autoturism vechi cu 
care acesta venise la muncă. Respectivul motiva că 
ar fi scris obligat învoială cu Cocolea dar și că re-
spectivul tânăr i-ar fi dat o palmă peste ureche.

Cocolea spune că nici măcar nu l-ar fi atins 
pe respectivul, dar deja vorbim despre două 
infracțiuni: șantaj și lovire și alte violențe atârnate 
de capul proprietarului. Ca să fie totul mai frumos, 
constructorul spune că l-a văzut pe Cocolea con-
ducând în zonă fără carnet. Marian Cocolea deține 
înregistrări audio cu solicitările padeșanului care îi 
cerea banii în avans pe lucrare, dovezi că acesta nu 
mai venise la lucru după încasarea banilor, dând 

Percheziții la afaceristul Cocolea din Percheziții la afaceristul Cocolea din 
reclamat de un constructor din Padeș,reclamat de un constructor din Padeș,
Afaceristul Marian Cocolea, din Arcani, a fost reținut, la finalul săptămânii trecute, pentru 
24 de ore într-un dosar penal de șantaj, lovire și alte violențe și conducere fără permis! 
Reclamația care a stat la baza dosarului aparține unui constructor din Cloșani, comuna Padeș, 
care a prestat, până luna trecută, la o construcție ridicată pe proprietatea familiei Cocolea. 
Constructorul a reclamat că, proprietarul l-ar fi obligat să îi restituie 20.000 de lei din suma 
primită pentru realizarea lucrării, pe motiv că respectivul, deși plătit în avans, a absentat 
din șantier. Pentru că  respectivul ar fi motivat că nu mai deține banii, Cocolea i-a cerut gaj 
mașina respectivului, un Ford Galaxy vechi, pe care acesta acceptă să îl lase pe proprieta-
tea din Arcani, deși afaceristul îi cere un contract de vânzare cumpărare pentru autoturism. 
Înțelegerea dintre cei doi a fost filmată, dar nu a contat pentru anchetatorii care au intrat 
peste familia Cocolea în dimineața zilei de 2 decembrie, au ridicat cinci telefoane mobile, au 
întors toată casa și l-au arestat pe proprietar.

* Marian Cocolea: ,,Încă un abuz al poliției la adresa mea. Au venit pentru șantaj dar au 
căutat droguri și arme..."!

* Constructorul, Bobirci Simion, a primit 44.000 de lei de la proprietarul Cocolea
* Construcția familiei Cocolea, o casă de locuit, încă neterminată
* Meseriașul din Cloșani sunat de proprietar, în mai multe rânduri, să vină la muncă..
* AUDIO: Constructorul înregistrat când cere banii în avans la Cocolea
* Cocolea dă, vede că e prostit, și își cere banii înapoi
* Cocolea, prostit din vorbe îi dă o palmă peste ureche lui Simion..
* Dosar de lovire și alte violențe pentru această agresiune
* Constructorul filmat când scrie pe agendă că se obligă să restituie banii nemunciți și 

lasă mașina gaj
* Omul scrie în agendă că lasă mașina până va restitui banii și se adresează poliției, 

acuzând un presupus șantaj
* După trei săptămâni, mascații descind la Arcani, dimineața la ora 6.00.
* Mascații întorc casa cu susu-n jos, percheziționează și mașinile, și pleacă cu Cocolea

dovadă de neseriozitate, dar și o înregistrare video 
legată de tranzacția făcută cu mașina. 

În ciuda acestui lucru, Cocolea a fost luat de 
acasă de mascații care ajung pe 2 decembrie, 
dimineața, la locuința sa, și o perchezitionează.

Dosar penal în lucru!

Marian Cocolea, tânărul afacerist de 28 de ani, 
este urmărit penal în urma reclamației celui care 
a lucrat în ultima lună la o construcție care este 
ridicată de proprietar la Arcani, vizavi de postul 
de poliție. Constructorul a primit, pentru lucrarea 
respectivă, 44.000 de lei, în mai multe etape, în 
luna noiembrie. Reclamantul a lucrat pe proprieta-
tea din Arcani, alături de soție și de alte persoane. 
Proprietarul a sesizat însă, în ultima perioadă, că 
acest constructor, adus aici de un alt afacerist din 
Târgu-Jiu, nu își respectă programul de lucru, lu-
cra în batjocură și chiar căuta ceartă cu deținătorul 

construcției. Marian Cocolea ii cere constructorului să nu 
mai vină la muncă, cu două săptămâni în urmă, și să îi 
restituie jumătate din suma plătită, pe motiv că nu a pre-
stat pentru toți banii. Constructorul este înregistrat video 
chiar de proprietar, în timp ce scrie, pe o agendă, faptul 
că își lăsă mașina personală proprietarului construcției 
ca o garanție că îi va restitui acestuia jumătate din suma 
primită. Marian Cocolea cere pentru mașina contract de 
vânzare cumpărare, lucru pe care respectivul nu îl res-
pectă, acesta lăsând mașina în curtea proprietății.

,,Mașină nu reprezintă nicio valoare, motiv pentru eu 
l-am sunat de mai multe ori sa vină să își ia mașina și 
să îmi restituie banii. Nu am mai dat de el, nu am utilizat 
mașina care nici nu pornea, dar a fost împinsă din acel loc, 
5-6 metri. Mașina a fost ridicată vineri de poliție, zi in care 
ne-am și trezit cu poliția pe cap la ora 6.00 dimineața, pe 
2 decembrie. M-au ridicat cu cătușe iar câțiva prieteni care 
se aflau cu mine și soția în locuința au fost luați la audieri. 
Fiul meu, în vârstă de 5 ani, s-a speriat îngrozitor și nu 
am fost lăsat să îl liniștesc și să fie luat de soacră. Abia 
înainte să fiu ridicat și dus la poliție, după ora 9.00, a fost 
lăsată soacra să ia copilul din locuință. Mi se pare exage-
rat și abuziv cum s-a acționat, știu că acel constructor nu 
are niciun fel de probe și, mai mult, poliția a intrat cu sco-
pul de a căuta în locuință, iar, arme și droguri. Au plecat 
însă cu mâinile goale. Ne-au fost confiscate cinci telefoane 
mobile, alte documente din casă și mi s-au luat dvd-urile 
de la camera de supraveghere și mi s-au produs distrugeri 
în locuință. Banii pe care îi aveam în locuință, vânzarea 
din acea zi de la magazin, nu îi mai găsesc fiind vorba 
despre o sumă de 1000- 2000 de lei. Nu spun că poliția i-a 
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Te Te ABONEZIABONEZI la ,,Gorjeanul” şi  la ,,Gorjeanul” şi CÂŞTIGI!CÂŞTIGI!
Abonându-te la ,,Gorjeanul” economisești bani și, în plus,                                              poţi câștiga și un PREMIU ! Abonându-te la ,,Gorjeanul” economisești bani și, în plus,                                              poţi câștiga și un PREMIU ! 

CâştigăCâştigă
Cu Chitanţa de abonatCu Chitanţa de abonat
Cadoul de Crăciun                                                                     din 16.12.2022

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
DE CRĂCIUN

Premii
Marele Premiu: 1 x Televizor LED, 80 cm, HD

Premiul I: 1 x Telefon mobil Samsung  

Premiul II: 2 x Aspirator praf

Premiul III: 10 x Tigaie ceramică
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DurataDurata Campania se desfăşoară în perioada  Campania se desfăşoară în perioada 22.11.2022-15.12.2022, ora 16.0022.11.2022-15.12.2022, ora 16.00

CondiţiiCondiţii  La Tombola cu premii pot participa toţi abonaţii ziarului ,,Gorjeanul" care depun în cutia poştală sau la sediul ziarului La Tombola cu premii pot participa toţi abonaţii ziarului ,,Gorjeanul" care depun în cutia poştală sau la sediul ziarului 
 (Târgu-Jiu -  Str. Tudor Vladimirescu 17) ori trimit prin poştă plicul ce conţine chitanţa de abonat la ,,Gorjeanul” emisă după  (Târgu-Jiu -  Str. Tudor Vladimirescu 17) ori trimit prin poştă plicul ce conţine chitanţa de abonat la ,,Gorjeanul” emisă după 01.11.202201.11.2022..
DataData Tragerea la sorţi va avea loc în data de  Tragerea la sorţi va avea loc în data de 16.12.202216.12.2022, la sediul Redacţiei, iar câştigătorii vor fi  publicaţi în ediţia din , la sediul Redacţiei, iar câştigătorii vor fi  publicaţi în ediţia din 19.12.2022 19.12.2022 a  a  
 ziarului ,,Gorjeanul". ziarului ,,Gorjeanul".
TermenTermen  Pentru a revendica premiul, câştigătorii sunt rugaţi să sune la Centrul de colectare anunțuri și abonamente/ Doamna Sorina-Dumitra Pentru a revendica premiul, câştigătorii sunt rugaţi să sune la Centrul de colectare anunțuri și abonamente/ Doamna Sorina-Dumitra 
TROI  - telefon: 0765-622.623, de Luni până Vineri, între 08.00-17.00, în termen de 30 de zile de la publicarea/afi şarea câştigătorilor.TROI  - telefon: 0765-622.623, de Luni până Vineri, între 08.00-17.00, în termen de 30 de zile de la publicarea/afi şarea câştigătorilor.
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in Arcani! Presupus șantaj, Arcani! Presupus șantaj, 
eș, reținere 24 de ore, reținere 24 de ore

luat dar, urmare a celor întâmplate, eu nu îi mai găsesc", 
a declarat Marian Cocolea.

Frica, motivul pentru care Simion acceptă să fi e 
fi lmat!

În fața anchetatorilor, constructorul din Padeș susține 
că a acceptat acordul cu Cocolea pe fondul fricii induse 
de acesta. Respectivul susține că, cu banii primiți de la 
Cocolea, și-ar fi plătit lucrătorii și nu avea banii nece-
sari în vederea unei restituiri. Acesta nu spune nimic 
de discuțiile telefonice cu Cocolea în care cere în mod 
repetat bani în avans de la afacerist. ,,Am niste probleme 
cu oamenii, cu o lucrare, frate, nu îi văd mulțumiți. Numai 
dacă mă ajuți tu, îmi dai bani să le dau banii cu lucrarea, 
vin la tine. De asta nu am putut să vin la tine. Dacă tu îmi 
dai banii să le dau la ăștia înapoi, mâine dimineață sunt 
la tine, la lucru, cu patru, cinci oameni", spune Simion 
într-un mesaj audio trimis lui Marian Cocolea.

,,Ok Marian, Io cred din toată inima că esti om corect 
și om de cuvânt, am văzut că mi-ai dat banii dinainte, nu 
se pune problema, am încredere în tine. Eu știu că ești 
corect, mi-ai pus banii la palmă. Dacă eu fost probleme, 
au fost, dar ai încredere în mine că se face totul", a mai 
spus, într-un mesaj audio, constructorul Simion de la 
Padeș. În ciuda acestor înregistrări, care dovedesc că a 
luat banii in avans pe ce nu a prestat, respectivul s-a 
adresat organelor de cercetare penală. 

Control judiciar pentru 60 de zile pentru tânărul 
afacerist! 

,,La data de 12 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul 
Poliției Municipiului Târgu-Jiu au fost sesizați prin apelul 
unic de urgență 112, de către un bărbat de 38 de ani, din 
comuna Padeș, cu privire la faptul că a fost agresat fizic, 
în timp ce se afla pe raza localității Arcani. Din primele cer-
cetări efectuate de polițiștii ajunși la fata locului, s-a stabi-
lit faptul că bărbatul  de 38 de ani, din comuna Padeș, în 
timp ce se afla în comuna Arcani pentru a executa o lucra-

re la un imobil situat pe raza localității,  ar fi fost lovit 
de către un bărbat de 28 de ani, din comuna Runcu. 
Ulterior, bărbatul de 28 de ani l-a obligat pe bărbatul 
de 38 de ani să își asume, în scris, o datorie injustă 
de 20.000 lei, oprindu-i  autoturismul drept garanție. 
Cauza a fost preluată de către polițiștii din cadrul  
Serviciului de Investigații Criminale, fiind întocmit 
dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de 
lovire sau alte violențe și șantaj. La data de 2 de-

cembrie a.c, în urma probatoriului administrat, față 
de bărbatul de 28 ani, din comuna Runcu s-a dispus 
măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind bănuit de 
săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, 
șantaj și conducere a unui vehicul de către o per-
soană care are suspendat acest drept. La data de 3 
decembrie a.c, bănuitul a fost prezentat Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Târgu –Jiu, față de acesta 
fiind dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 
de zile. Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii 
penale reprezintă o etapă a procesului penal regle-
mentată de Codul de procedură penală, având ca 
scop crearea cadrului procesual de administrare a 
probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situa-
ţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", 
a transmis IPJ Gorj, la cererea Gorjeanul. Dosarul 
rămâne în cercetarea Parchetului de pe lângă Ju-
decătoria Târgu Jiu, procurorul de caz fiind același 
care a clasat dosarul de consum de droguri al tată-
lui lui Marian Cocolea, după rezultatul negativ ve-
nit de la Institutul Mina Minovici. Marian Cocolea 
așteaptă să i se facă și lui dreptate în acest dosar ca 
și în altul legat de un consum similar de droguri.

A.STOICA
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Ziua Naţională a României a fost sărbătorită la Turceni, la Monumentul Eroilor, de la Strâmba-Jiu!Ziua Naţională a României a fost sărbătorită la Turceni, la Monumentul Eroilor, de la Strâmba-Jiu!

,,1 Decembrie este sărbătoarea naţională a unui popor care în urmă ,,1 Decembrie este sărbătoarea naţională a unui popor care în urmă 
cu 104 ani dovedea că prin unitate, îşi poate împlini aspiraţiile pe cu 104 ani dovedea că prin unitate, îşi poate împlini aspiraţiile pe 
bazele unui stat unitar şi modern”!bazele unui stat unitar şi modern”!
Joi, 1 decembrie 2022, Ziua 

Naţională a României a fost 
sărbătorită la Turceni, la Mo-

numentul Eroilor, de la Strâmba-Jiu, 
în prezenţa reprezentanţilor adminis-
traţiei publice locale şi a conducăto-
rilor principalelor instituţii din oraşul 
de pe malul Jiului, precum şi a unui 
număr însemnat de locuitori care au 
înfruntat cu stoicism frigul şi vremea 
înnorată! Printre persoanele partici-
pante, amintim pe: domnul vicepri-
mar şi primar interimar Mărgineanu 
Lucian Nicuşor, membrii Consiliului 
local Turceni, domnul Dinu Alexan-
dru, profesor de istorie la liceu, dom-
nul locotenent-colonel Grigore Dui-
că, Comandantul secţiei de pompieri 
Turceni, dl. col. (retr.) Ion Traşcă, dl. 
col. (retr.) Mihai Traşcă, aşa cum au 
fost prezenţi şi unii veterani de război, 
mulţi pensionari printre care dl. Nico-
lae Buşe, domnul prof. Mircea Sorin 
Bădescu, dar, şi persoane cu funcţii 
publice precum dl. Dragoş Haţegan, 
managerul Spitalului Turceni, dr. 
Negrilă Ştefan, medic, o serie de ca-
dre didactice în frunte cu d-na prof. 
Magdalena Făinişi, precum şi copii de 
la liceu şi de la şcolile gimnaziale din 
Turceni. După intonarea Imnului de 
stat al României a fost oficiat un TE 
DEUM omagial, de către trei preoţi de 
parohii: Pr. Paroh PC Părinte Făinişi 
Antonie (Parohia Strâmba-Jiu), Pr. 
Bondoc Dumitru (Parohia Gârbov), Pr. 
Paroh PC Părinte Buşe Petre (Parohia 
Turceni), ajutaţi de cântăreţii Făinişi 
Radu şi Ghidineci Cristian. La Monu-
mentul înconjurat de o gardă formată 
din poliţişti şi jandarmi, a luat cuvân-
tul, mai întâi, domnul viceprimar şi 
primar interimar Mărgineanu Lucian 
Nicuşor.

,,România nu este doar ţara cea de 
ieri, ci, este România de astăzi, de 
mâine şi pentru totdeauna”! 

Domnul Mărgineanu s-a referit pe 
larg la ceea ce înseamnă a fi român în 
zilele noastre, atrăgând atenţia asu-
pra faptului că: ,,Poate copiii noştri 
vor fi beneficiarii unei Românii mo-
derne! Şansa este ca aceşti copii să fie 
români adevăraţi, care vor avea ener-
gia şi iscusinţa să fie generaţia care va 
construi viitorul pe care ni-l dorim cu 
toţii! Pentru că România nu este doar 
ţara cea de ieri, este România de as-
tăzi, de mâine şi pentru totdeauna. La 
Mulţi ani, dragi locuitori ai oraşului 
Turceni, la MULŢI ANI, ROMÂNIA!”, a 
încheiat edilul oraşului! În continua-
re, comandantul secţiei de pompieri 
Turceni, domnul locotenent-colonel 
Grigore Duică a pornit de la faptul că: 

,,1 Decembrie este sărbătoarea naţi-
onală a unui popor care în urmă cu 
104 ani dovedea că prin unitate, îşi 
poate împlini aspiraţiile şi poate pune 
bazele unui stat unitar şi modern! Ma-
rea Unire nu a fost un act formal, ci, a 
fost o încununare a sacrificiilor celor 
care au făurit România, iar, acelora, 
le-au urmat generaţii care prin muncă 
şi seriozitate au transformat-o într-o 
ţară puternică, europeană şi într-un 
partener euro-atlantic de încredere! 
Astăzi, România suntem noi, pentru 
că este rândul generaţiei noastre ca să 
dovedim că putem asigura progresul 
ţării! Avem datoria de a lăsa moştenire 
generaţiilor viitoare o Românie sigură! 
Acesta este şi rolul armatei, al poliţiş-
tilor, al jandarmilor, al aviatorilor, al 
medicilor, de a apăra stabilitatea şi 
siguranţa românilor, o misiune deloc 
uşoară într-un context intern şi inter-
naţional într-o continuă schimbare! 
Avem deplină încredere în cei îmbră-
caţi în uniformă, indiferent dacă îşi 
desfăşoară activitatea în ţară sau în 
misiuni internaţionale, pentru că îşi 
fac datoria cu sinceritate în slujba oa-
menilor! Tuturor celor care au îmbră-
cat sau vor îmbrăca uniforma militară, 
trebuie să le fie limpede că o carieră 
militară nu este ghidată de vrednicia 
unor oameni, ci, de acele valori care 
i-au ghidat şi pe făuritorii Marii Uniri! 
Ziua Naţională a României este şi mo-
mentul în care statul român apreciază 
şi onorează militarii cu merite deose-
bite! Dragi români, astăzi, mai mult 
ca oricând, noi, militarii, vă îndem-
năm pe toţi, să păstrăm România în 
dreptul inimii! La Mulţi ani, români, 
LA MULŢI ANI, ROMÂNIA”, a punctat 
cu elocinţă domnul Duică! 

,,Generaţia de la 1918 ne-a lăsat o 
Românie Mare, pe care «am luat-o 
cu împrumut de la strămoşii 
noştri», şi pe care suntem datori 
a o lăsa ca o ţară mândră în marea 
familie europeană”! 

Din postura cadrului didactic de 
istorie, pregătit să vorbească liber 
despre un asemenea eveniment im-
portant, domnul prof. Dinu Alexandru 
a început prin a spune că: ,,1 Decem-
brie 1918 rămâne, incontestabil, cea 
mai frumoasă pagină din Cartea Isto-
riei Naţionale! Dar, nu despre eveni-
mentele care au pregătit Marea Uni-
re, am să vorbesc, astăzi, ci, despre 
marile personalităţi ale generaţiei de 
la 1918, care au făcut posibilă Marea 
Unire! La început, mă voi opri la cel 
considerat «făuritorul României Mari», 

Ionel Brătianu, Primul-ministru al Ro-
mâniei, cel care la începutul primului 
război mondial cerea răspicat intrarea 
României în război, pentru elibera-
rea Transilvaniei! În anii neutralităţii 
(1914-1916), Brătianu a încercat să 
obţină garanţii asupra intereselor na-
ţionale ale românilor! Doar Antanta a 
fost dispusă ca să recunoască drep-
turile istorice ale României aspra te-
ritoriilor româneşti ocupate de Unga-
ria, adică, Transilvania, Banatul sau 
chiar Bucovina! Regele Ferdinand, 
ajuns rege al României în împrejurări 
dramatice pentru România, de la 27 
septembrie 1914, după moartea Re-
gelui Carol, a dorit să apere interese-
le naţionale ale patriei sale adoptive, 
aşa că în 1916 a luat decizia intrării 
României în război, pentru eliberarea 
Transilvaniei, alături de Antanta. Ger-
mania, ţara sa natală, l-a expatriat 
pentru această decizie! Regina Maria, 
renumită pentru inteligenţa şi pentru 
frumuseţea ei, a lupta pentru împlini-
rea visului naţional al românilor de a 
trăi în graniţele unui singur stat, de 
la Nistru până la Tisa! Ea s-a folosit 
de relaţiile pe care le avea, fiind înru-
dită cu marile case regale europene, 
pentru a sprijini unirea tuturor româ-
nilor! Toţi românii din provinciile isto-
rice, din Basarabia, din Bucovina, din 
Transilvania, prin liderii lor, au avut o 
contribuţie esenţială la realizarea Ro-
mâniei Mari! Prima provincie care s-a 
unit cu România, în 1918, a fost Basa-
rabia şi Ion Inculeţ a fost Preşedintele 
Sfatului Ţării, care a condus Basara-
bia până la unirea cu România, la 27 
septembrie 1918. Bucovina, la rândul 
ei, l-a dat pe Iancu Flondor, care din 
funcţia de Preşedinte al Consiliului 
Naţional Român, a militat pentru uni-
rea cu România! În Transilvania avem 
o adevărată pleiadă de lideri români, 
printre care Iuliu Maniu, în perioada 
interbelică fiind cea mai importantă 
personalitate politică a României, Ale-
xandru Vaida-Voievod, Gheorghe Pop 
de Băseşti! Mai sunt şi alţi lideri, dar, 
acum, îmi cer iertare în faţa lor, pen-

tru că timpul nu ne permite o discu-
ţie mai amplă! În final, să spunem că 
generaţia de la 1918 ne-a lăsat o Ro-
mânie Mare, pe care, aşa cum spunea 
regele Mihai, «am luat-o cu împrumut 
de la strămoşii noştri», şi pe care sun-
tem datori a o lăsa ca o ţară mândră 
în marea familie europeană! La Mulţi 
Ani, Patriei Mamă, la Mulţi Ani, româ-
nilor”, a încheiat în aplauze profesorul 
Dinu! Ca întotdeauna, bine inspirat 
de harul divin, Părintele iconom sta-
vrofor, Pr. Antonie Făiniş, a exprimat 
opinia şi mărturisirea sinceră că: ,,1 
Decembrie este momentul cel mai 
sfânt şi vibrant al ţării noastre, fiind-
că este ziua în care fiecare dintre noi, 
cei ce simţim româneşte, trebuie să 
reflectăm asupra activităţii noastre, 
asupra credinţei noastre, să gândim 
pozitiv, să căutăm să ne smerim în 
tot ceea ce facem, pentru că este mo-
mentul să ne iubim unii pe alţii şi să-L 
iubim pe Dumnezeu, să iubim din tot 
sufletul, România! De aceea, să pri-
vim acest moment de la 1 Decembrie 
1918, ca pe un miracol divin”, a subli-
niat Preacucernicia sa! După o linişte 
deplină, a fost ridicat spre cer Tricolo-
rul format din baloane, timp în care a 
fost cântată «Balada» lui Ciprian Po-
rumbescu, iar, în încheiere, la Monu-
mentul Eroilor de la Strâmba-Jiu au 
fost depuse coroane de flori din partea 
oficialităţilor şi a instituţiilor Oraşului 
Turceni, dintre care amintim: Primă-
ria, Consiliul local Turceni, Comple-
xul Energetic Oltenia, Asociatia Ca-
drelor Militare in rezervă și retragere 
(ACMRR – Subfiliala Turceni), Grupul 
Energetic, Unitatea de Pompieri, Poli-
ţia, Sindicatul Energia Turceni, Liceul 
Tehnologic, Şcoala gimnazială Strâm-
ba-Jiu, Spitalul Orăşenesc, Asociaţia 
Pensionarilor şi Liga Pensionarilor din 
Strâmba-Jiu, Casa de Cultură Tur-
ceni  şi altele. La Casa Parohială din 
Strâmba-Jiu a fost organizată o masă 
tradiţională, aşa cum au fost organi-
zate în toate localităţile ţării!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Radiografi a morală a doctorului Nicolae HasnașRadiografi a morală a doctorului Nicolae Hasnaș
Mărturiile cele mai apropiate de realitate, 

când ne referim la o persoană, trecută în 
eternitate, cu mai mulți ani în urmă, nu 

pot fi decât cele care emană de la cei contemporani 
cu respectivul subiect. Nu putem pretinde aprecieri 
exacte de la cei care nu l-au cunoscut.

Tot așa stau lucrurile și când ne referim la per-
sonalitatea doctorului Nicolae Hasnaș, înzestrat din 
plin cu darul divin al vindecărilor, nașul medicinii 
gorjene în prima jumătate a secolului XX. Cei de 
acum nu au de unde să știe ce a însemnat doctorul 
Nicolae Hasnaș, pe viu.

Am suficiente motive să afirm că doctorul Ni-
colae Hasnaș a fost mai gorjean decât gorjenii. 
Născut la 5 nov. 1875 în comuna Salcea-Nicșeni, 
județul Botoșani, era fiul unui învățător. A absolvit 
Facultatea de Medicină din București, în 1905. A 
funcționat o perioadă, ca extern  la Spitalul Brân-
covenesc și la un sanatoriu din București, apoi ca 
medic în portul Sulina, unde din cauza climei ume-
de se confrunta cu o hemoptizie, din care motiv, a 
trebuit să se orienteze spre o localitate de munte, 
în beneficiul sănătății sale, dar și spre norocul gor-
jenilor – la Târgu Jiu.

Doctorul Nicolae Hasnaș a trăit vremurile ma-
rilor frământări ale societății românești, după cum 
avea el să mărturisească în volumul său, apărut 
postum: ”DIN VOLBURA VIEȚII”. 

 Chiar dacă s-a implicat și în politică, activita-
tea profesională a fost în prim plan. La căpătâiul 
bolnavului a fost, întru-totul, executorul celor pre-
văzute în jurământul lui Hipocrate. Este salvatorul 
multor vieți, printre care, chiar și a mea și a tatălui 
meu, după cum voi relata și în aceste rânduri.

Marea sa calitate sufletească a fost apropierea 
de oameni, de suferințele lor. Latinii spuneau: ”Me-
dici sunt non proprie testas”. Adică, medicii sunt 
cei mai buni martori ai suferințelor noastre. Dar nu 
numai de bolnavi a avut grijă.

Volumul ”Vieața bisericească în Oltenia”, apărut 
în 1941, consemnează la poziția 152, următoarele: 
”Pentru noua biserică, ce se află în construcție(nn 
cea nouă de la Țicleni), enoriașii au contribuit cu 
300.000. lei, Ministerul Cultelor 10.000.lei, Dr. Nic. 
Hasnaș cu 150.000. lei”.

Și președintele Comitetului de construcție al 
respectivei biserici, Constantin Mișoi Ungureanu, 
a consemnat în notițele sale, sprijinul acordat de 
către doctorul Hasnași și Prefectură, despre care 
am făcut vorbire în volumul ”Bisericile Parohiei nr. 
1 din orașul Țicleni”, Editura Măiastra, Târgu Jiu 
2014.

Sume importante de bani din câștigurile sale 
le-a pus în slujba culturii Gorjului, a acordat bur-
se pentru mulți tineri dornici să învețe, sau pentru 
sporirea bazei materiale a spitalului și altele.

S-a deplasat deseori în localitățile județului spre 
a cunoaște preocupările oamenilor, făcând și mun-
că de cercetare, iscodindu-i pe mulți ”vraci”, așa 
cum povestesc cei din Aninoasa, că l-a vizitat pe 
Brujan care practica tratamentul cu lipitori sau cei 
care foloseau ventuzele și alte procedee.

Sunt foarte mulți autori de carte care au scris 
despre viața și activitatea doctorului Nicolae 
Hasnaș. Și toți au constatat foarte multe fapte lău-
dabile ale sale. Pe bună dreptate, mulți au consta-
tat  că nu trebuie uitată această importantă perso-
nalitate a Gorjului, din prima jumătate a secolului 
XX. Vreau să cred că nu se vor găsi cârcotași care 
să nege meritele doctorului Nicolae Hasnaș, față de 
Gorj și oamenii săi contemporani și chiar pentru 
urmași. 

Și voi mai stărui, în continuare asupra unor fap-
te lăudabile ale doctorului Nicolae Hasnaș.

Înființarea Gospodăriei Agricole Colective „Drum 
Nou” Rășina, în anul 1950 a întâmpinat o revoltă a 
țăranilor din localitate, soldată cu o serie de ares-
tări și urmăriri din primăvară până toamna târziu. 
Despre cei arestați am făcut vorbire în articolul ” 
UN RAID PRIN ISTORIA  C.A.P. RĂȘINA-ȚICLENI”( 
publicat în ziarul ”Gorjeanul” din 9 și 10. Ianuarie 
2018 și revista ”Glasul Cetății” din 2020).

Printre cei arestați atunci, s-a numărat și tâ-
nărul, la acea vreme, Gogonea Grigore(trecut în 
veșnicie), supus unor torturi de nedescris, că 
torționarii, când au văzut că arestatul a leșinat și 
nu-și revine, au intrat în panică, după ce au turnat 
apă pe el, l-au chemat pe doctorul Hasnaș Nicolae. 
Cum doctorul venea frecvent la Rășina, uneori par-
ticipa și la partide de vânătoare, cunoștea familia 
lui ”Dină Gogonea” – tatăl arestatului. Cum l-a vă-
zut pe Grigore, Hasnaș a tresărit și  a strigat:    ” 
– Ăsta este copilul lui 

Dină Gogonea de la Rășina !”. Norocul pentru 
supraviețuire de la tortură, a lui Gogonea Grigo-
re a fost Doctorul Hasnaș !.

Unii îl acuză, fără scuză, pe doctorul Nicolae 
Hasnaș pentru aderența sa la o anumită politică, 
dar pe nedrept, față de circumsanțele timpului 
său. Definiția politicii a fost rostogolită mereu, de 
a lungul timpului, dar fără a se pierde din vedere 
că de cele mai multe ori este ingrată. Politica vrea 
să acapareze mereu persoanele cu prestanță și 
nu de puține ori, prin șantaj. Să ne gândim și la 
episodul trist pentru orașul Târgu Jiu, că la in-
trarea rușilor în urbea noastră, în august 1944, 
l-au solicitat pe acest doctor să le zică un cuvânt 
de primire, dar numai inima lui a știut durerea 
sufletească.

Regretatul meu profesor de Drept 
Constituțional, Nistor Prisca ne-a dat definiția 
revoluției, raportată la cea franceză din 1879. ”- 
Păi, ce au făcut francezii ? Au luat n steag, au 
scris pe el, Egaliteaua, Fraterniteaua și Libertea-
ua și privitorii au zis că nu sunt rele și au pornit 
sub acest steag. Dar, după cădrea Bastiliei au 
confiscat revoluția. Concluzia:  Orice revoluție 
are hrăpăreții ei !”. Tot așa s-au petrecut lucru-
rile și după așa zisa revoluție românească, după 
200 de ani de la cea franceză.

Când ne-a predat lecția despre Marea Aduna-
re Națională de la timpul respectiv, ne-a spus că 
din cei peste 350 de deputați, circa 50 sunt fe-
mei: ”- Dar să nu credeți că nu e egalitate între 
femei și bărbați, că pentru gurița lor ajunge !”.

Ne-a mai relatat că a avut de examinat la 
fără frecvență și pe un colonel de S., care a venit 
îmbrăcat militar ca să impresioneze, dar era cu 
totul înafara subiectului despre care trebuia să 
vorbească. După multă răbdare, profesorul i-a 
zis: ”- Mulțumesc Domnule Plutonier !”. Ofițerul 
l-a corectat: ” – Eu nu sunt plutonier, sunt co-
lonel !”. Profesorul i-a răspuns: ” – Mă pricep și 
eu la grade cum te pricepi și Dumneata la Drept 
Constituțional !”.

Profesorul Nistor Prisca, model de adevărat das-
căl universitar a fost iubit mult de către studenții 
merituoși, dar a fost și hulit de către incompetenți. 
Am regretat mult când am auzit că a murit ca victi-
mă a unui accident de circulație, discutabil. 

La noi la Țicleni, în 1950 se treiera grâul cu 
vestita batoză acționată de vaporul cu aburi, 
naționalizate în 1948, de la Constantin Mișoi Un-
gureanu. Tatăl meu, Matei I Ungureanu a fost pro-
gramat la introducerea snopilor de grâu, în batoză, 
sus. Cum din snopii de grâu se degaja mul praf, i 
s-a infectat mâna, în pericol de moarte, fiind dus 
cu carul cu boi la Târgu Jiu. Unde ?. La cabinetul 
particular al doctorului Nicolae Hasnaș. I-a spus 
că dacă are bani să cumpere o Penicilină, va scăpa. 
Atunci apăruse penicilina pe care doctorul o pro-
cura din Franța. Am păstrat mult timp flaconul pe 
care știu cu precizie că scria ”Paris”. După injeca-
rea penicilinei, infecția de la mână a cedat, dar nu-
mai prin meritul doctorului Nicolae Hasnaș, care 
i-a salvat viața.

În vara anului 1953, după absolvirea clasei a 
VII-a, am mers la Târgu Jiu la concursul de admi-
tere pentru Școala Normală ce funcționa acolo. Mai 
întâi vizita medicală. După ce trecusem testele vi-
zitei medicale, când să plec, m-a trădat o durere la 
piciorul drept, fiind observat că am șchiopătat, am 
fost întors din drum, mi s-a cerut examinarea picio-
rului, al cărui genunchi era foarte umflat. Imediat, 
medicul examinator a ieșit la ușa Școlii Normale, 
strigând în gura mare: ” – Cine e cu Ungureanu Ion 
să nu mai stea aici, să meargă urgent la un doctor 
în oraș, că e în situație gravă !”.

Eram cu mama și carul cu boi. A înjugat boii și 
am mers lângă Statuia lui Tudor Vladimirescu în 
vecinătatea căreia locuia și avea cabinet particular 
doctorul Nicolae Hasnaș. Ca să se edifice cu privi-
re la natura infecției, pe viu, de sub rotulă, dintre 
articulație, cu seringa a extras lichid pe care l-a 
examinat și a stabilit rețeta pentru tratament, spu-
nând că 10 zile să stau la pat și în caz de nevoie, să 
fiu mutat cu patul, altfel piciorul rămâne țeapăn. 
Așa m-am făcut bine, numai datorită acestui mi-
nunat doctor.

La 14 noiembrie 1952, după ce bunicul meu Un-
gureanu C Ion manifestase unele momente de luci-
ditate pasageră și incoerență în comportare, dureri 
de stomac, tatăl meu și alte rude au plecat cu el, 
cu carul cu boi, la Târgu Jiu, la doctorul Hasnaș, 
în dorința însănătoșirii. Doctorul l-a examinat, cu 
urchea, că nu folosea intermediarul stetoscop, dar 

sigură în stabilirea diagnosticului. Doctorul le-a 
spus: ” – Vă văd oameni în toată firea. De inter-
nare nu poate fi vorba, că ar însemna să moară în 
zidurile spitalului. Vă dau o rețetă, îl luați acasă 
și aveți grijă de el, că mai are o lună de trăit. Așa 
a fost. Decesul s-a produs la 13 decembrie 1952. 
Țin minte datele de mai sus, că după ce au sosit de 
la Tg.Jiu de la doctor, seara am servit toți cina de 
lăsarea postului de Crăciun, când bunicul a servit 
ultima lui masă, afirmând că a mâncat ”ca la lăsa-
rea postului”.

Și astfel de exemple sunt multe, multe din ele 
fiind relatate, chiar în coloanele Gorjeanului, de că-
tre foști pacienți.

Acest minunat doctor, născut pe meleagurile 
din nord-estul țării, la Nicșeni, s-a dăruit totalmen-
te Gorjului, devenind mai gorjean decât gorjenii. 
Cred că spusele sale despre Gorj demonstrează to-
tul:  «Acest Gorj – scria Nicolae Hasnaș în septem-
brie 1936 – are un descântec special care te atrage, 
te subjugă ca sirenele mării și te face să-l iubești, 
să mergi și să te sacrifici pentru el… Cum să nu-i 
iubești pe acești gorjeni neaoși români din care a 
țâșnit flacăra vie a redeșteptării naționale prin Tu-
dor Vladimirescu, a zămislit pe Ecaterina de la Jiu 
și atâția conducători de oaste și multe căpetenii de 
mare folos țării și neamului.».

De aceea, Domnilor, cei care sunteți asăzi puter-
nicii zilei, nu rămâneți insensibili față de meritele 
slăviților de ieri, că, altfel, tot așa vă vor trata viito-
rimea. Păcatul strămoșesc nu se iartă.

M-a supărat, și, nu numai pe mine, că atâtea 
propuneri făcute, în presă și în toată mass me-
dia, unele chiar înaintate direct forurilor noastre 
județene, au rămas literă moartă, cu privire la 
meritul, bine demonstrat, ca spitalul județean să 
poarrte cu demnitate numele doctorului Nicolae 
Hasnaș. Numeroasele intervenții ale doctorului Cor-
nel Munteanu au rămas fără ecou până în prezent. 
S-a zbătut mulți ani, reușind mai întâi atribuirea 
numelui învățătorului Ion Popescu, Școlii generale 
din comuna Bărbătești, la 11 septembrie 2015, ho-
tărîndu-se și dezvelirea unui bust al acestuia. Dar 
și în acest caz, ”durerile facerii” s-au dovedit des-
tul de grele, că ”gestația” a durat șapte ani, recent 
reușindu-se dezvelirea bustului, prin insistențele 
vocale și materiale susținute de către acest inimos 
doctor. Și cu privirea la numele doctorului Nicolae 
Hasnaș, să fie atribuit spitalului județean, a fost 
reluată propunerea, cu prilejul alocuțiunilor rostite 
la Bărbătești, în prezența notabilităților gorjene.

QUOD ERRAT DEMONSTRANDUM !
Jurist, ION M UNGUREANU-Țicleni
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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 

8 lei/litru și țuică, preț 12 

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 ne-
gociabil. 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 foar-
te mare, complet utilat și 
mobilat, în bloc suprave-
gheat video, cu lift. Preț 
negociabil la fața locului. 
Rog seriozitate. Telefon: 
0766.535351.

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

Telefon 0770318800.

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

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

Telefon: 0731019896.

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

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

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri
AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață de 
67 mp, în strada 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, car-
tier Iezureni, suprafață 3000 
mp, deschidere 30 m, parce-
labil. 0726.232.195
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 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. Relații la 0757 
517 000. Preț 1000 de lei.
 Închiriez spațiu co-

mercial 49 m2 dotat cu toa-

te utilitățile pe termen lung 

situat în Bulevardul Eca-

terina Teodoroiu în spatele 

statuii Ecaterina Teodoroiu. 

0786768301.

Doresc să închiriez apar-
tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. Preț 
negociabil. 0739352688.

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

grijire persoană bolnavă (feme-
ie), în Bârsești. 0769213005

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

 Angajez femeie pentru 

administrare/menaj casă în 

localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 

- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării

- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată

- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-

cinate. Oferim salariu atrac-

tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 

517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. Telefon: 0731.504.036.

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte 
de muncă cel puțin 10 ani, 
vârsta 30-40 ani, dinamic și 
bun executant, fără probleme 
la legile circulației și altele.Se 
oferă salariu atractiv. CV-uri-
le 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, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 0731984506.

 Vând 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 apartament, zona 
ultracentrală, Victoriei – cen-
tru, 3 camere, 70 m2. Relații 
la tel.: 0737260514. 

 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 Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfec-
tă de funcționare. Preț și 
amănunte la tel. Telefon: 
0766.459.497.

PierderiPierderi

 EUROCONSULTING 

S.P.R.L. cu sediul în Tg-

Jiu, str. Panduri, nr. 100 

în calitate de lichidator DE-

CLAR PIERDUTE certifi-

catele de înregistrare, acte 

constitutive și anexe și cer-

tificatele care atestă înregis-

trarea declaraților pe propria 

răspundere pentru S.C. MA-
GLIONE CONSTRUCTIONE 
S.R.L. cu sediul în Rovinari, 

județ Gorj, având nr. de în-

registrare J18/415/16912 și 

CUI 33516912. SE DECLARĂ 

NULE.

Numitul Vădvanu Alin 
Lucian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Tg-Jiu, str. Hi-
drocentralei, bl. 9, sc. 6, ap. 
14, județ Gorj este citat la 
Judecătoria Tg-Jiu cu sediul 
în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 34, la camera Sala 
5, Complet C26, ora 9:15, în 
calitate de pârât, în dosarul 
nr. 15506/318/2020, într-un 
proces de partaj cu reclaman-
ta Brînzan Aurelia Luminița.

DeceseDecese

r Joi, 1 decembrie 2022 

a plecat dintre noi iubitul 

nostru soț, tată și bunic, 

GHEORGHE BĂDIȚA.

Îl vom păstra mereu în 

amintire așa cum a fost, un 

om minunat, un profesio-

nist desăvârșit, atașat de 

valori și de locurile în care 

a trăit.

Dumnezeu să îl odih-

nească în pace și să îi aline 

sufletul!

Soția Antoneta și co-

pii Vlad, Alin și Nicoleta 

Bădița

ComemorăriComemorări

r Oricâte lumânări aș 

aprinde pentru voi, care 

ați plecat la ceruri, nicio-

dată nu reușesc să sting 

dorul – EMIL TURTUREA 

– frate și mama VIRGINIA 
POPESCU.

Dumnezeu să vă aibă 

în pază!

Familia – Geta Turturea

r Cu ochii înlăcrimați 

și cu sufletele îndurerate, 

reamintim rudelor și celor 

care au cunoscut-o că pe 

data de 3 decembrie 2022 

s-au împlinit 8 ani de 

când scumpa și neprețuita 

noastră soție, mamă și 

bunică ne-a părăsit pen-

tru totdeauna, ANA OIȚĂ 

(mama Neta) lăsându-ne 

multă tristețe și suferință 

în inimile noastre.

Rugăm pe bunul Dum-

nezeu să o ocrotească în 

pacea cea veșnică!

Soțul, fiicele, gineri și 

nepoți

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 

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară cursuri 
orice meserie, minim 450 lei, rate, diplome recu-
noscute, sprijin angajare. Căutăm colaboratori, 
2000 lei /clasa. Telefon:   0751855929; secretari-
atsnm@yahoo.com



14141414141414141414141414141414141414141414141414141414 culturăculturăLuni, 5 Decembrie 2022Luni, 5 Decembrie 2022
»»1414

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

14141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414

După o Uniune Eu-
ropeană  bulver-
sată de războiul 

civil dintre Rusia și Ucraina, 
într-o eră marcată de goana 
lipsită de scrupule după pu-
tere și cu ochii injectați de 
controlul resurselor planetei 
(în fiecare zi se doboară pă-
duri pe suprafețe mari n.n.), 
reîntoarcerea la organizarea, 
în fiecare oraș,comună, sat, 
cătun, cartier, școală, liceu, 
universitate, a unui cochet 
dar dens colț muzeistic e mai 
mult decât o necesitate ului-
tor de actuală. 

Perfidia guvernărilor (unele 
de tip mafiot, totalitar, funda-
mentalist – religios,dictatorial 
ca-n Coreea de Nord și China), 
manipularea ideologică (în 
defavoarea unor politici scu-
tite de excesele unor partide 

ACCENTE NOOLOGICEACCENTE NOOLOGICE

MUZEUL GRIGORE PUPĂZĂ DIN ARCANI LA 55 DE ANI (I) 

extremiste, fie ele de dreap-
ta ori de stânga criminală-
vezi Colectiv, încă ascunzând 
dedesubturi monstruoase), 
persecutarea celor care-și 
revendică drepturile civile, 
democratice, constituționale, 
firești, sperând măcar într-o 
supraviețuire de pe o zi pe 
alta dacă nu într-o prospe-
ritate comună ( vezi groazni-
ca foamete, sărăcie, lipsă de 
apă și de hrană  din America 
Centrală și Africa, a tuturor 
populațiilor sau națiunilor 
defavorizate n.n.), exploata-
rea celor amărâți de oligarhii 
nesimțiți și avari și hrăpăreții 
cinici și parțial „demenți” (în 
timp ce imperialismul face 
echilibristică pe marginea 
prăpastiei-n.n.,D.P și I.P.B.) 
toate acestea își pot afla re-
zolvarea într-o restabilire a 
păcii mondiale. 

Și cum se va fi reabilitând 
ea dacă nu prin croirea de noi 
drumuri spre libertate și drep-
tate, prin găsirea și restaura-
rea/reabilitarea tuturor co-
morilor trecutului: tradițiile, 
obiceiurile, ritualurile…..
și culturale, de civilizație  și 
menținere a liniștii publi-
ce, a siguranței personale și 
securității generale.  

Iată destule motive ca să 
propunem spre publicare în 
Gorjeanul a acestui studiu: 
proiect al neobositului das-
căl al vremii sale, Gr. Pupăză 
tolerat de regimul comunist, 

fiindcă „visătoria” și „fantazia 
lui” îi copleșeau pe nababii 
diriguitori ai țării, vai, sovi-
etizate și încarcerate de Sta-
lin, Pauker și Gheorghiu-Dej, 
niște profitori de conjucturi 
profund imorale, trădători de 
neam și patrie.

Așadar, vă invităm să 
meditați, pe voi angajați 
ai instituțiilor de cultură, 
educație, învățământ, preoți, 
artiști, scriitori, primari, să 
citiți acest articol și să luați 
aminte. 

Cercul muzeistic poate de-
veni din centrifug: centripet, 
poate deveni din emoțional : 
productiv, poate ajuta la re-
dresarea unui climat de co-
municare, de colaborare, de 
reconstruire a unei societăți 
sănătoase, necorupte și 
neamenințate de „covidul” 

mediocrității, de virusul pros-
tiei, de boala unui veleitarism 
stupid…
  DAN PUPĂZĂ 

ȘI ION POPESCU BRĂDICENI

La 55 de ani. Curajul 
începuturilor. Arcanii de 
altădată. Tribunalul din 
zăvoi. Haos și confuzie.

Hai să mergem să facem 
ceva: să construim, nu să 
dărâmăm. Să facem un act 
de dreptate. Lumea pare că 
a înnebunit în lupta  pentru 
existență. Unii oameni n-au 
cunoscut niciodată liniștea…. 
Fiecare om are în viață o che-
mare și o pasiune dezintere-
sată de a duce la bun sfârșit 
un lucru ce trebuie realizat. 
Aceștia sunt oamenii de suc-
ces. Multe obiective impor-

tante au fost și sunt realizate 
la Arcani. 

Prof. Gr.Pupăză a realizat, 
printre altele, unul din obiec-
tive: Muzeul Sătesc din Ar-
cani. În anul 1967, luna sep-
tembrie, școala s-a mutat în 
localul nou, clădirea cu etaj. 
A fost o înțelegere ca vechiul 
local construit în anul 1959 
să fie dedicat muzeului, fiind-
că piesele adunate trebuiau 
puse la loc sigur. (Una din 
săli era destinată bibliotecii 
comunale).

 Și a fost realizat un obiec-
tiv important: Muzeul. Au 
fost destule obstacole/ piedici 
și încă mai sunt. S-au găsit 
soluții să le depășească și la 
ce nu voiau să se întâmple. 
Rezolvări au apărut și vor 

apărea. S-a trecut peste ele, 
pe sub ele sau chiar prin ele, 
dar s-a mers înainte. Pentru 
fiecare obstacol s-a găsit o 
soluție. Și l-au vizitat mari oa-
meni de cultură și savanți și 
scriitori: Marin Sorescu, Bar-
bu Brezianu, Iordan Chimet, 
Harry Brauner, Petre Dragu, 
Ion Popescu-Stolojani, Artur 
Bădița, Ion Meițoiu, ….

Grigore Pupăză făcea to-
tul cu plăcere și era pregătit 
să depășească orice obstacol 
creat de niște „devotați ano-
nimi”. Țeluri valoroase avea 
în vedere. Și-a asumat ris-
curi, dar nici astăzi pornirile 
egoiste  n-au încetat. A impre-
sionat pe cei din jur punând 
mai presus binele obștesc și 
triumful adevărului.  

Știa că prezentul nu 
seamănă cu trecutul, iar 
analfabeții funcționali sunt și 
vor fi prezenți dar, sperăm, că 

în viitor se vor deschide per-
spective favorabile...

Aici tinerii află cât de mult 
și repede am progresat și ce 
lucruri importante găsim în 
trecutul nostru. Gr. Pupăză 
și-a ales colaboratorii/naviga-
torii: elevii și mulți consăteni. 
Împreună au ajuns unde au 
dorit să ajungă.

Acei sodați au acționat 
pentru succes, pentru victo-
rie și pentru a cinsti și desci-
fra trecutul patriei.

Consemnări în Cartea de 
onoare

 Un mic comentariu 
privind una din vizitele uu-
nei personalități de cultură, 

Harry Brauner, la Arcani. 
La București  avusese loc 
un concurs al formațiilor ar-
tistice la care a participat și 
ansamblul arcănenilor. Ma-
rele  Harry Brauner a avut o 
părere nu prea bună despre 
prezența arcănenilor care a 

fost  publicată într-un ziar 
cu apariție națională. Con-
ducătorul ansamblului, Gr. 
Pupăză, a trimis o scrisoare 
publicației. Urmează surpri-
za. Ziaristul Harry Brauner 
nu rămâne nepăsător și vine 
la Arcani pentru a se întâlni 
cu Gr. Pupăză. A fost o în-
tâlnire ca între doi prieteni 
vechi. S-a discutat neașteptat 
de elegant. Pentru a se stabili 
adevărul, Gr. Pupăză propu-
ne ca Ansamblul să prezinte a 
doua zi programul la Teatrul 
de Vară construit în zăvoiul 
Jaleșului. În două fotolii au 
luat loc doar doi spectatori: 
Harry Brauner și Gr. Pupăză.

 Acordarea unui foto-
liu lui H. Brauner, un prețios 
factor cultural, care a scris 
o operă cunoscută,  a fost 
și o răsplată pentru vizita 
sub drapelul ziaristic într-o 
așezare culturală care aspira 
la multe onoruri, prin devota-
mentul anonimilor și pasiu-
nea dezinteresată a unor in-
telectuali care aveau în suflet 
chemarea culturală.

 Arcănenii au prezen-
tat programul pentru a-și da 
proba valorii. Cei doi au vizi-
onat cu atenție programul și 
arcănenii au câștigat simpa-
tia celor doi. Au fost discutate 
calitățile solide ale ansamblu-
lui și s-a ajuns la o înțelegere. 
Adevărul capătă forță numai 
prin contactul oamenilor. 
„Examenul” a fost câștigat 
și  a valorat cât o diplomă la 
concurs. S-a înfăptuit un act 
de dreptate și s-a considerat 
a fi un tribunal cultural în 
Zăvoiul Jaleșului.

Martor, Dan Gr. Pupăză
(Va urma)
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CLASAMENT LIGA 3 – SERIA 7

Loc Echipa    M  V E   I Gol    +/-   Pct
1. CSM Deva   15 12 3   0 54-7    47    39
2. ACSO Filiaşi  15 11 1   3 41-21    20    34
3. ACS Viitorul Şimian 15 10 1   4 43-23    20    31
4. CS Gilortul Tg Cărbuneşti 15 10 1   4 26-21      5    31
5. CSM Jiul Petroşani  15   8 3   4 29-15    14    27
6. AFC Voinţa Lupac  15   6 3   6 23-17      6    21
7. CSO Retezatul Hațeg 15   2 3 10 15-30   -15      9
8. ACS Progresul Ezeriş 15   2 3 10 10-38   -28      9
9. ACS Viitorul Târgu Jiu 2 15   2 2 11 16-47   -31      8
10. CS Armata Aurul Brad 15   1 2 12 17-55   -38      5

Liga 3, Seria 7 – Etapa 15

ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2 1 - 4 CS Gilortul Târgu Cărbuneşti
   ACSO Filiaşi 8 - 0 CS Armata Aurul Brad 

CSM Jiul Petroşani 2 - 1 AFC Voinţa Lupac
   ACS Progresul Ezeriş 0 - 7 CSM Deva 

ACS Viitorul Şimian  4 - 2 CSO Retezatul Hațeg

Viitorul Târgu Jiu 2 – Gilortul 1-4 (0-2)

Viitorul: Opric – Grecu (81' Purdescu), Murgu (72' R. 
Pirici), Caba, Afrim – Vespe, Vulpe (cpt), Lipianu (72' Pițian), 
Buțurcă – Marica (72' D. Pirici), Rasoveanu. Antrenor: 
Constantin Andriucă.

Gilortul: Oprița (66' Iuțalîm) – Croitoru, Istudor, Marina, 
Dogaru (66' Bărănescu) – Avrămescu (cpt), Oprișa, Ciutică 
(82' Gheorghe) – Săulescu (71' Căldăraru), Gîlcescu, Bucur 
(82' Lazăr).  Antrenor: Mario Găman.  

Sfârșit de an bun pentru 
Gilortul, care s-a impus fără 
probleme în meciul formațiilor 

Gilortul a terminat anul pe locurile de play-off

gorjene din Seria 7. 
Echipa lui Mario Găman a 

trecut, la Bustuchin, de trupa 

lui Costel Andriucă, scor 1-4. 
Oaspeții, care au dat câte 
două goluri pe repriză, nu au 
avut emoții niciun moment. 
Denis Bucur (11', 47') a reușit 
o ,,dublă” pentru echipa din 
Târgu Cărbunești, care a mai 
punctat prin Răzvan Istudor 
(25') și Lucian Marina (66'). 
Răzvan Vulpe a mai îndulcit 
amarul satelitul printr-un gol 
în minutul 82. 

Gilortul iernează astfel pe 
loc de play-off, la 4 puncte de 
principala urmăritoare Jiul 

Petroșani. 
În schimb, Viitorul este pe 

locul 8 , care la finalul sezo-

nului asigură rămânerea în 
eșalonul terț.

CĂTĂLIN PASĂRE

Viitorul Târgu Jiu a 
oferit o prestație so-
lidă la ultimul meci 

din acest an. Trupa lui Florin 
Stîngă a reușit să treacă de Ri-
pensia cu 3-1, deși timișorenii 
au condus după primele 
45 de minute. Un gol al lui 
Zamfirescu (`6) le-a asigurat 
bănățenilor un debut reușit, 
dar vizitatorii s-au retras 
imediat după ce au marcat. 
Gazdele au mutat rapid jocul 
în jumătate adversă, însă nu 
au reușit să desfacă apărarea 
aglomerată a galben-roșilor. 
Putea fi 0-2 până în pauza, 
dar Gavra a ratat incredibil 
din 10 metri. Stîngă a schim-
bat ofensiv în startul părții 
secunde. I-a băgat pe Gârbița 
și Dulca în locul lui Stoian și 
Mitrică, iar gorjenii au apă-
sat mai mult accelerația. Nu 
a durat mult și reduta adver-
să a căzut. Claudiu Dragu a 
reușit o ,,dublă” în minutele 
52 și 66, dar a irosit și alte 
mari oportunități, iar rată-
rile i-au ținut pe timișoreni 
în meci. Şi-a intrat în rol și 

Ştiu și fotbal! Viitorul, succes 
concludent cu Ripensia

Viitorul Târgu Jiu – Ripenisa Timișoara 3-1 (0-1)

Viitorul: Krupenschi – Chelariu, Ad. Stoian (Al. Dulca 
46'), Rogac, Băican, Răsdan (cpt.), Țegle, P. Mitrică (Gîrbiță 
46', Pîrcălabu 90+2'), Godja (Geană 90+6'), Dodoi, Cl. Dragu 
(Andr. Istrate 82'). Rezerve neutilizate: Opric – Al. Sîrbu, 
Banu, Caba. Antrenor: Florin Stîngă.

Ripensia: Șt. Dobre – Zamfirescu, Lalic (Țieranu 61'), 
Fridrich, Andr. Macrițchii (Zimța 89') – Vidrăsan (Rz. Morariu 
61') – Piftor (Sofran 61'), Stoi (cpt.), Mogoș (Rob. Stoica 82'), 
Mihart – Gavra. Rezerve neutilizate: Brașoveanu – Tud. 
Călin, Dincă, Gladun. Antrenor principal: Roberto Ivan / 
Preparator fizic: Iulian Muntean.

portarul Krupenschi. Tâ-
nărul goalkeeper a avut o 
intervenție bună în minutul 
80, când apărarea Viitorului 
a fost prinsă pe picior greșit, 
și una providențială în minu-
tul 87, când a scos din vinclu 
mingea expediată de Morariu. 
Amfitrionii s-au apărat eroic 
în finalul partidei, dar cireașa 
de pe tort a fost golul lui Răs-
dan. Căpitanul Viitorului a 
executat perfect o lovitură 
liberă de la marginea careu-
lui și le-a asigurat gorjenilor 
sărbători mai liniștite. Viito-
rul a terminat anul cu 21 de 
puncte.

Stîngă: Ar trebui să fi m mult 
mai sus

Antrenorul Florin Stîngă a 
declarat după meci că elevii 
lui s-au pregătit bine în ulti-
mele săptămâni, iar victoria a 
fost o consecință a seriozității 
și determinării. De altfel, 
principalul gorjenilor a adă-
ugat că succesul gazdelor nu 

poate fi contestat.
,,Cred că am meritat vic-

toria, pentru că băieții au dat 
tot ce e mai bun. Ne-am luptat, 
am avut și de suferit, pentru 
că am primit gol la primul șut 
pe poartă, un gol fabulos, dar, 
până la urmă, e important că 
jucătorii au luptat până la ul-
tima picătură de energie și am 
reușit să luăm trei puncte vi-
tale. Echipa a arătat bine. Le-
am spus și lor, atâta timp cât 
vor respecta ceea ce le spun, 
cu siguranță vor arăta bine, 
pentru că știu ce jucători am 
pregătit și știu cât de mult am 
muncit la antrenamente. Le 
știu calitățile. La momentul 
acesta, ar trebui să fim mult 
mai sus în clasament, dar, din 
păcate, suferim pentru ceea ce 

am făcut în trecut. La pauză, 
le-am spus că am încredere 
în ei și sunt convins că vom 
întoarce rezultatul. Am avut 
răbdare, acțiuni bune și până 
la urmă au cedat”, a declarat 
Stîngă. Unul dintre oficialii 
timișorenilor, Lucian Mun-
tean, a fost de altă părere. 
Reprezentantul Ripensiei a 
declarat că diferența s-a fă-
cut în fața porții, iar o remi-
ză era ceva mai apropiată de 
adevăr.

,,Am avut o repriză foarte 
bună, am condus și am mai 
avut câteva situații bune de 
a marca, una dintre ele rarisi-
mă. Dacă făceam 2-0, probabil 
altfel ar fi arătat jocul. După 
aceea, nu am putut înțelege 
relaxarea din startul reprizei 

secunde. Viitorul a avut o peri-
oadă bună și a înscris două go-
luri. Nu e posibil să nu fi atent 
la două centrări. Am avut din 
nou situațiile noastre, dar nu 
am mai reușit să o băgăm în 
poartă. Lipsa de concentrare 
își spune cuvântul. Diferența 
este mult mai pare decât ceea 
ce am văzut pe teren. Un rezul-
tat de egalitate era mult mai 
echitabil. Per total, încheiem 
anul cu o înfrângere și nu sun-
tem  mulțumiți. Cu trei puncte 
în plus am fi stat un pic mai 
liniștiți”, a declarat Muntean.

Succesul de sâmbătă a 
dus-o pe Viitorul la 5 puncte 
de Ripensia. Băieții lui Stîngă 
au șapte victorii și nouă în-
frângeri în campionat.

CĂTĂLIN PASĂRE 
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Universitatea Craiova a pierdut meciul cel 
mai important pentru suporteri. Echipa 
lui Mirel Rădoi a cedat confruntarea cu 

FCU, după o repriză secundă foarte slabă. Trupa 
lui Nicolo Napoli s-a impus cu 2-0, concretizând 
singurele șuturi pe poartă pe care le-a avut. Baeten 
a deschis scorul în minutul 51, iar Ganea a ma-
jorat diferența după alte 10 minute. Universitatea 
a avut ocaziile mari în prima repriză, dar reflexele 
lui Gurău le-au dat încredere oaspeților. Vătăjelu 
și Rivaldinho au irosit cele mai mari șanse în prima 
parte, iar Baiaram a apărut în centrul acțiunilor 
Ştiinței, dar a fost prea puțin. Deși nu a amenințat 
poarta în prima repriză, FCU a arătat un joc solid, 
iar pressingul sufocant făcut de băieții lui Napoli 
au dus la golurile victoriei. A fost un succes în pre-
mieră pentru echipa patronată de Adrian Mititelu 
împotriva rivalilor din oraș, care a ajuns la doar 
cinci succese în campionat. În schimb, formația lui 
Rădoi suferă vizibil. Nu a mai câștigat de patru jo-
curi oficiale, iar exprimarea din teren lasă de dorit.

Deși echipa lui a arătat rău, Mirel Rădoi a de-
clarat că victoria oaspeților este nemeritată. Totuși, 
fostul selecționer a admis că ofensiva nu a dat ran-
damentul scontat.

„E nemeritat! Diferența s-a făcut la finalizare. Bă-
nuiam că va juca în zona centrală cu Albu și Achim, 
pentru a bloca urcările lui Crețu și Nistor. Nu am 
reușit să profităm.  Am încercat să continuăm aceas-
tă linie, cu căpitani tineri, dar în seara asta Baiaram 
a fost neinspirat în anumite momente. E normal să 
mai greșești, echipa asta nu a câștigat 20 de me-
ciuri consecutive în ultimii ani. Era normal să vină 
și un astfel de moment. Nu voiam ca seria de invin-
cibilitate să se termine astăzi, într-un derby al orgo-
liilor. Dar asta este. Adversarul a avut un plus de 
motivație. Bauza, Bahassa, Iancu au știut să sufere 
mai mult decât noi, au înțeles mai bine acest derby. 
Ne așteptam să fie greu, știam că vor avea un nivel 
ridicat fizic și mental. Astăzi am fost neinspirați și 
lenți. În timpul meciului, de la primele situații, le-am 
spus că trebuie să fim foarte atenți. Mi s-a părut că e 
un meci de 0-0, că e ziua aia în care puteam marca 
doar din penalty”, a declarat Rădoi.

În schimb, italianul Nicolo Napoli a spus că suc-
cesul celor de la FCU a venit după un joc consis-

Universitatea, învinsă de FCU: 
Diferența s-a făcut la fi nalizare

Universitatea Craiova – FCU Craiova 0-2 (0-0)
Universitatea: Lazar – Vătăjelu, Papp (65, Roguljic), Raul Silva, Mitrea, D. Benga (55, Ivan) – Al. 

Crețu, Căpățînă, Nistor – Rivaldinho (76, Cîmpanu), Baiaram (76, Markovic). Antrenor: Mirel Rădoi.
FCU: Gurău – R. Negru, Duarte, Paramatti, Van Durmen – D. Albu, V. Achim – Baeten, Bauza, 

Bahassa (86, Grigore) – G. Ganea (66, Iancu). Antrenor: Nicolo Napoli.

tent.
,,Am făcut un meci foarte bun. Meritam acest 

rezultat, felicit băieții, au dat 100%. Gurău este un 
portar bun, sigur pe ieșirile din poartă, cu reflexe 
bune. Ne-a dat siguranță. Atmosfera a fost una foar-
te bună. Suporterii sunt fericiți când câștigăm. Noi 
dăm totul pentru a câștiga și a aduna cât mai mul-
te puncte posibile. Jucătorii au alergat, au făcut un 

meci bun, au jucat bine.  Sunt 3 puncte foarte impor-
tante pentru noi. Ne gândim la următorul meci”, a 
precizat tehnicianul.

Pentru cele două echipe din Bănie urmează jo-
curile din Cupa României. Universitatea Craiova va 
juca la Pitești, cu FC Argeș, în timp ce FCU Craiova 
are meci la Ploiești, cu Petrolul.

CĂTĂLIN PASĂRE
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