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Noaptea min. 40C

Școli din Școli din 
Târgu-Jiu, Târgu-Jiu, 

reabilitate prin PNRRreabilitate prin PNRR

Senatorul PSD cere explicații  pentru omiterea Senatorul PSD cere explicații  pentru omiterea 
la fi nanțare de către Guvern a obiectivului la fi nanțare de către Guvern a obiectivului 
„AHE a râului Jiu pe sector Valea Sadului-Vădeni”
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Programul Operațional Tranziție Programul Operațional Tranziție 

Justă, aprobat. 534 de milioane de euro pentru GorjJustă, aprobat. 534 de milioane de euro pentru Gorj

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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Fratele manelistului Tzancă Uraganu, după Fratele manelistului Tzancă Uraganu, după 
gratii. Cum își ademenea victimele falsul preot!gratii. Cum își ademenea victimele falsul preot!

3 tigăi work 

de fontăde fontă

3 tigăi work3 tigăi work3 tigăi wo3 ti ăi work3 tigăi work

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

te premiază te premiază 

de crăciun!de crăciun!

SOCIETATE/ PAG. 14SOCIETATE/ PAG. 14

Trei mese pe zi cu 22 lei. Licitație Trei mese pe zi cu 22 lei. Licitație 
pentru hrana bolnavilor internați pentru hrana bolnavilor internați 
la Sadula Sadu

Spitalul Orășenesc „Dr. Gheorghe 
Constantinescu” din Bumbești-Jiu 
caută o firmă care să asigure hrana 
pacienților. Suma maximă pe care 
spitalul o oferă pentru masa bolnavi-
lor este de aproape 613.000 lei. 

ACTUALITATE/ PAG. 8-9ACTUALITATE/ PAG. 8-9

Fărcășești: Moș Nicolae a cheltuit Fărcășești: Moș Nicolae a cheltuit 
20.000 de lei dar a făcut fericiți 20.000 de lei dar a făcut fericiți 
214 copii214 copii

Micuții din comuna Fărcășești, cei de 
la grădiniță dar și școlarii de la clasele 
zero, până la a IV-a, au primit, marți, 
cadouri de Moș Nicolae. 
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„Trebuie să încerci nec ontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţ i să vezi foarte departe.” - Constantin Brâncuși„Trebuie să încerci nec ontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţ i să vezi foarte departe.” - Constantin Brâncuși
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Ambroziu, † Ss. Ambroziu, 
ep. înv.**, Maria ep. înv.**, Maria 
Giusseppa Giusseppa 
Rosselo, călug.Rosselo, călug.

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

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

†) Sfânta Muceniță †) Sfânta Muceniță 
FilofteiaFilofteia
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Cronica unui eșec anunțat - aderarea 
la Schengen!

Motto: „Reputația mea crește 
cu fiecare eșec. ”

George Bernard Shaw

Dintre mulții optimiști 
care dau ca sigură 
aderarea României la 

Spațiul Schengen, în frunte cu 
Preș. Klaus Werner Iohannis, cu 
Lucian Bode, ministrul de Inter-
ne aflat de două zile la Viena, dar 
și ministrul de Externe Bogdan 
Aurescu, în 8 decembrie la reu-
niunea Consiliului JAI, dați-mi 
voie să nu-i cred pe niciunul. 

MIHAI TUDOSE ȘTIE, DAR 
NU SPUNE! Doar europarlamen-
tarul social-democrat Mihai Tu-
dose n-a fost, până marți, scep-
tic, ci de-a dreptul neîncrezător 
total, pretinzând că România nici 
măcar nu va fi inclusă pe agenda 
reuniunii Consiliului JAI. Și nu 
pentru că totți ceilalți, enumerați 
mai înainte, ar fi de dreapta.

Informându-ne din mai mul-
te surse, am aflat că Nehammer, 
cancelarul Austriei, ar avea o 
legătură strânsă cu dictatorul 
de la Kremlin, Vladimir Putin. 
Dealtfel, Karl Nehammer, can-
celarul austriac a declarat că: 
„Ministrul de Interne a spus clar, 
nu există aprobare pentru extin-
derea Schengen în România și 
Bulgaria.”

Astfel, Austria a rămas sin-
gurul stat care se opune aderării 
României la Spațiul Schengen, 
deși motivele legate de migrație, 
invocate de Austria, pe care le 
impută României sunt false și 
contrazise oficial.

Datele FRONTEX indică foarte 
clar că migranții ilegali au folosit 

preponderent trasee din alte state 
aflate pe ruta Balcanilor de Vest, 
și nu România.

De altfel, țara noastră nici nu 
are frontieră cu Austria.

CANCELARUL AUSTRIEI, 
APROPIT AL LUI PUTIN! Actualul 
cancelar al Austriei a fost primul 
lider occidental care s-a întâlnit cu 
Vladimir Putin, după declanșarea 
invaziei din Ucraina.

Karl Nehammer a recunoscut 
că această vizită, pe care a cata-
logat-o drept „o misiune riscantă”, a 
avut loc la inițiativa sa. În luna mai, 
cancelarul austriac a discutat cu Vla-
dimir Putin, telefonic, despre gazul 
rusesc. Polonia și Bulgaria au refuzat 
să plătească în ruble contravaloarea 
gazului rusesc. În vreme ce Austria a 
acceptat condițiile Kremlinului.

Comunicatul Kremlinului refe-
ritor la convorbirea cu Nehammer 
menționează că Rusia și-a reafir-
mat angajamentul de a-și respecta 
obligațiile contractuale pentru livrări-
le de gaze naturale Austriei, țară care 
importă din Rusia 80% din necesarul 
de gaze.

LIDERI AUSTRIECI, PE ȘTATE 
DE PLATĂ LA FIRME RUSEȘTI. Că-
utând pe internet, am mai descoperit 
și o lungă listă de foști și de actuali 
lideri austrieci – inclusiv numele ac-
tualului cancelar Karl Nehammer 
– aflați pe ștatele de plată ale unor 
mari companii rusești. Majoritatea 
dintre ei ca membri ai unor Consilii 
de Asdministrație, cum este și cazul 
actualului cancelar al Austriei, mem-
bru în Consiliul de Administrație al 
LUK-Oil.

Liderii români se tot întâlnesc cu 
liderii Austriei – așa, de pildă, Preș. 
Klaus Werner Iohannis a discutat cu 

Cancelarul Austriei la Atena, dar și 
în aceste zile în Albania. Iar minis-
trul român al Afacerilor Interne, Lu-
cian Bode, se află de câteva zile bune 
la Viena unde discută cu omologul 
său.

Date fiind faptele și argumente-
le expuse mai sus, e greu de crezut 
că Austria nu va beneficia de drep-
tul său de veto, ca stat membru al 
Spațiului Schengen. Iar șansele Ro-
mâniei tind spre zero, cu tot optimis-
mul maim marilor zilei!

ION PREDOȘANU

P.S. SĂ MAI ȘI RÂDEM. O cari-
catură din Jurnalul Național, semna-
taă de talentatul Puiu Găzdaru ni-i 
prezintă pe ministrul,Energiei, Virgil 
Popescu, însoțit de un conțopist cu 
chelie și ochelari la ușa unei căsuțe 
cu o singură cameră, dar cu un pa-
nou solar pe acoperiș. 

Catastrofalul Virgil Popescu, cel 
care a introdus o OUG pe TAXA PE 
SOARE, ce va fi activă din 2026(deci 
urgența este exclusă!) îi zice propri-
etarului: TREBUIE S PLĂTIȚI TAXA 
PE SOARE!. În micuța curte se mai 
află o eoliană și un WC, dinăun-
trul căruia cineva întreabă: „ȘI PE 
VÂNT?”! (Ion Predoșanu)

Singur de singur
Stau singur
dar singurătatea o strâng de gât
ducându-mi crucea
cel mult aș putea fi trist
să-mi amintesc că exist
singur eu singur
un glas lăuntric
îmi spune că o să vină
vremea din urmă
mă aleargă dar nu mă ajunge
cel ce plânge
își amintește de sine
și de ceilalți frați de frați
de aceeași mamă
trezit din somn înaintea timpului
e greu să-ți duci crucea
și să rămâi sănătos și mai voios
în fiecare dimineață când te trezești
de unul singur
ca un înger care te apără
și-ți arată tot ce-i mai frumos
de ieri de azi și de mâine
viitorul nu putrezește
că ar fi prea multe de spus
celui ce iubește
și e iubit de toți și de ceilalți
stau singur
de aceea singurătatea mea o strâng de gât
mai singur nu se poate
fiindcă numai există
altă singurătate la fel ca a mea

București, Decembrie, 2022, ION CĂPRUCIU

Am mai trecut de-o gară...
Hoinar prin trenul vieții
Azi mai trecui de-o gară,
am poposit o clipă
și-apoi pornit-am iară

la drum cu fericirea,
de taină amândoi,
i-am ascultat povața:
trecui de șaijdoi!

Și cu nădejde-n suflet

C-om trece prin gări mul-
te,
Cel ce conduce trenul
Aș vrea să mă asculte

Să mă mai plimbe-n 
lume,
Pământul s-ocolească
Și, când s-o găta șina,
Atuncea să oprească!

VASILE CERTEZANU
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Unul dintre cei trei 
cercetați este fra-
tele manelistului 

Tzancă Uraganu și a fost săl-
tat ieri de mascați în dosarul 
de înșelăciune, prejudicial fi-
ind de 80.000 de lei. 

El a fost singurul adus la 
Poliția din Turceni, în calitate 
de suspect, la audieri. 

Aseară, acesta a primit 
măsura reținerii pentru 24 de 
ore, fiind ,,cazat” apoi în ares-
tul IPJ Gorj. Falsul preot va fi 
prezentat procurorilor, astăzi, 
cu propuneri legale.

Fratele manelistului Tzancă Uraganu, după Fratele manelistului Tzancă Uraganu, după 
gratii. Cum își ademenea victimele falsul preot!gratii. Cum își ademenea victimele falsul preot!
Trei persoane din Prahova au înșelat mai mulți gorjeni, 
dându-se drept preoți și promițânu-le acestora că-i vor 
ajuta în orice problemă. Toate acestea, în schimbul 
unor sume însemnate de bani. 

,,Părintele binefăcător 
Stelian Ion”

Alexandru Văduva, pe nu-
mele său real, își crease o pa-
gină de Facebook pe numele 
,,Părintele binefăcător Stelian 
Ion”, iar pagina avea peste 
600 de urmăritori. 

Prin intermediul acestei 
pagini, falsul preot ademenea 
clienții cărora le promitea, 
prin cuvinte bine ticluite, ru-
găciuni speciale care urmau 
să rezolve toate problemele, 

notează Ziare.com.
Escrocheria avea un sce-

nariu clasic. 
Se cerea inițial o taxă 

modică apoi, pe parcursul 
,,lucrării”, pretențiile preo-
tului creșteau, iar oamenii 
disperați plăteau. 

Percheziții

Ieri dimineață, polițiștii 
din cadrul Poliției Orașului 
Turceni, sub coordonarea 
unui procuror din cadrul 
Parchetului de pe lângă Ju-
decătoria Târgu-Jiu, au făcut 
ieri dimineață, trei percheziții 
domiciliare, în municipiul 
Ploiești, la locuințele unor per-
soane bănuite de săvârșirea 
infracțiunii de înșelăciune, a 
comunicat IPJ Gorj. 

Printre locuințele ,,călca-
te” de mascați a fost și cea 
a tatălui vitreg al lui Tzancă 
Uraganu.

,,Suportul de specialita-
te a fost asigurat de Direcția 
Operațiuni Speciale din cadrul 
Inspectoratului General al Po-
liţiei Române.

La acțiune au participat și 
luptători din cadrul serviciilor 
pentru acțiuni speciale Gorj 
și Prahova, dar și polițiști ai 

serviciilor criminalistice Gorj 
și Prahova”, a mai comunicat 
IPJ Gorj.

M.C.H.
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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.

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

Printr-o serie de interpelări adresate la doi miniștri dar 
și la premierul Ciucă, senatorul PSD de Gorj, Cristi Ru-
jan, a cerut explicații oficialilor guvernamentali în le-
gătură cu un proiect de mare importanță pentru județul 
nostru. Este vorba despre finanțarea lipsă pentru obiec-
tivul „AHE a râului Jiu pe sector Valea Sadului-Vădeni”, 
care este absolut necesar pentru Gorj, dar care a fost 
omis din lipsa proiectelor din anexa 1 la OUG.

Senatorul PSD cere explicații  pentru omiterea la fi nanțare de către Guvern a obiectivului Senatorul PSD cere explicații  pentru omiterea la fi nanțare de către Guvern a obiectivului 
„AHE a râului Jiu pe sector Valea Sadului-Vădeni”„AHE a râului Jiu pe sector Valea Sadului-Vădeni”

Ministrul Energi-
ei dar și cel al 
Investițiilor și 

Proiectelor Europene au fost 
interpelați de parlamentarul 
de Gorj, alături de premierul 
Ciucă, in problema investiției 
de pe defileul Jiului.

Cele două ministere au 
prezentat, în data de 24 no-
iembrie 2022, în procedura 
de transparenţă decizională, 
proiectul Ordonanţei de Ur-
genţă pentru stabilirea unor 
măsuri privind obiectivele de 
investiţii pentru realizarea de 
amenajări hidroenergetice în 
curs de execuţie, precum şi 
alte proiecte de interes public 
major care utilizează energie 
regenerabilă, propuse pentru 
finanţare prin planul de mă-
suri REPower EU.  De altfel, 
Planul REPower EU stabileşte 
o serie de măsuri clare, meni-
te să reducă rapid dependen-
ţa de importurile de energie, 
prin orientarea către investiţii 
aflate deja în diferite etape de 
execuţie, explică parlamenta-
rul de Gorj.

În data de 29 noiembrie 
a.c., guvernul a adoptat or-
donanţa de urgenţă pentru 
completarea cadrului legal de 
promovare a utilizării energiei 
din surse regenerabile, pre-
cum şi modificarea unor acte 
normative. Acest act norma-
tiv contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor de reducere a ga-
zelor cu efect de sera într-un 
mod cât mai rentabil, cu mix-
uri energetice, cu capacitatea 
specifică de producere a ener-
giei din surse regenerabile de 
care ţara noastră dispune. În 
plus, pentru promovarea uti-
lizării energiei din surse rege-
nerabile pentru următorii ani, 
până în 2030, se accelerează 
implementarea proiectelor de 
investiţii care sunt realiza-
te prin finanţarea prevăzută 
prin Planul Naţional de Re-
dresare şi Rezilienţă, compo-

nenta 6 – energie. Prin ace-
laşi act normativ, ordonanţa 
de urgenţă stabileşte scheme 
de sprijin pentru energia din 
surse regenerabile, stabilita-
tea sprijinului financiar, cal-
cularea ponderii energiei din 
surse regenerabile, precum 
şi o procedură de notificare 
simplă pentru racordările la 
reţea a instalaţiilor, alături 
de adoptarea pe scară largă 
a utilizării energiei din surse 
regenerabile în sectoare pre-
cum transporturi, prosuma-
tori sau comunităţi de energie 
din surse regenerabile.

Având în vedere argumen-
tele deja expuse, precum şi 
faptul că, potrivit Ordonanţei 
de urgenţă, se impune reali-
zarea cu celeritate a tuturor 
etapelor specifice pentru o 
mai facilă implementare a 
proiectelor de investiţii, ca se-
nator de Gorj, vă solicit spriji-
nul pentru demersul făcut de 
către Consiliul Judeţean Gorj, 
de includere/ completare în 
lista proiectelor, din Anexa 1 
la OUG a obiectivului de in-
vestiţii „AHE a râului Jiu pe 
sectorul Valea Sadului- Vă-
deni”, solicită parlamentarul 
de Gorj, in cuprinsul interpe-
lării.

Ţinând cont de orientările 
REPower EU către investiţii 
aflate în diferite etape de exe-
cuţie, apreciez că este impor-
tantă includerea obiectivului 
în lista de proiecte finanţate, 
având în vedere că lucrările 
la „AHE a râului Jiu pe sec-
tor Valea Sadului-Vădeni” 
sunt executate în proporţie 
de peste 50% (Baraj Valea Sa-
dului – 65%, Baraj Curtişoa-
ra – 80%, Canal fugă Valea 
Sadului – 50%, CHE Curti-
şoara -70%, Canal fugă Cur-
tişoara – 60%).Acest obiectiv 
de investiţie are o capacitate 
de producţie de 139.000 de 
MWh energie electrică într-un 
an hidrologic mediu, trei trep-
te de cădere, respectiv treapta 

Valea Sadului, treapta Curti-
şoara şi Treapta Turcineşti, o 
pondere energetică cumulată 
de 28% şi o pondere a folosin-
ţelor complexe de 72%”, a mai 
transmis Rujan.

În privinţa funcţiunilor 
non-energetice, folosinţele 
complexe de apă ale aces-
tui obiectiv de investiţii sunt 
următoarele: Asigurarea cu 
apă pentru irigarea unei su-
prafeţe de 74.000 ha teren 
agricol în judeţele Gorj şi 
Dolj;Asigurarea unui debit su-
plimentar în aval de 7,5 mc/s, 
cu asigurarea de 97% pentru 
alimentarea cu apă a localită-
ţilor şi obiectivelor industria-
le şi economice de pe cursul 
inferior al Jiului;Apărarea 
împotriva inundaţiilor a loca-

lităţilor, obiectivelor economi-
ce şi a căilor de comunicaţie 
prin zonă, pentru care este 
prevăzut un volum de atenua-
re de aproximativ 62 milioane 
mc;Asigurarea îmbunătăţirii 
calităţii apei, prin sedimenta-
rea suspensiilor transportate 
pe râul Jiu;Scoaterea de sub 
limita inundării şi redarea în 
circuit a circa 711 ha de te-
renuri agricole;Crearea unui 
rezervor important de apă 
care va influenţa favorabil mi-
croclimatul şi va permite dez-
voltarea zonei, mai punctează 
senatorul.

Consider că nerealiza-
rea acestor lucrări generea-
ză cheltuieli enorme pentru 
readucerea terenurilor din 
zona de influenţă la starea 

iniţială, iar efectele negative 
pe termen mediu şi lung se 
răsfrâng asupra obiectivelor 
hidroenergetice aflate în aval, 
respectiv Târgu-Jiu şi Vădeni, 
prin creşterea exponenţială a 
riscului de colmatare integra-
lă a lacurilor de acumulare 
aferente, dar şi de inundare 
a municipiului reşedinţă de 
judeţ. 

Având în vedere cele men-
ţionate, vă rog să-mi comuni-
caţi care au fost motivele pen-
tru care obiectivul de investiţii 
„AHE a râului Jiu pe sectorul 
Valea Sadului-Vădeni”a fost 
omis din Anexa 1 la OUG, 
obiectiv absolut necesar pen-
tru Gorj”, a mai precizat par-
lamentarul PSD.

A.STOICA
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Programul Operațional Tranziție Programul Operațional Tranziție 
Justă, aprobat. 534 de milioane de Justă, aprobat. 534 de milioane de 
euro pentru Gorjeuro pentru Gorj

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.

Programul Operațional Tranziție Justă a fost aprobat de către Comisia 
Europeană, deschizând calea spre o resursă financiară uriașă, de 534 
de milioane de euro, pentru dezvoltarea economică a județului Gorj. 

„Decizia marchează finalul unei 
etape de aproximativ doi ani de do-
cumentare, elaborare și demersuri 
ale echipei Consiliului Județean Gorj, 
sprijinite de colaboratorii din cadrul 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor 
Europene, activitate care s-a materia-
lizat în cea mai mare alocare din Fon-
dul pentru Tranziție Justă în raport 
cu celelalte cinci județe beneficiare 
ale acestei finanțări”, a anunțat Cos-
min Popescu, președintele Consiliului 
Județean.

Autoritățile au început, oficial, 
demersurile pentru obținerea fon-
durilor alocate prin Fondul pentru o 
Tranziție Justă în 20 ianuarie 2020, 

printr-o adresă înaintată Ministeru-
lui Economiei, Energiei și Mediului 
de Afaceri prin care a solicitat inclu-
derea Gorjului în Planul Teritorial de 
Tranziție Justă, ce urma să fie elabo-
rat pentru accesarea sumelor dispo-
nibile României prin JTF. Au urmat 
doi ani de activitate intensă și un 
volum apreciabil de documentare, 
corespondențe, întâlniri, fizice și on-
line și discuții pe marginea elaborării 
planului, atât cu reprezentanții MIPE, 

cât și cu autorități locale, mediul de 
afaceri, consultanți și reprezentanți 
ai societății civile din județ și de la 
nivel național, în așa fel încât să fie 
maximizată eficiența programului de 
finanțare și obținerea unei alocări 
financiare cât mai realiste pentru 
județ.

Idei de proiecte

„Trebuie precizat că una dintre 
cele mai complicate etape din tot pro-
cesul de elaborare a fost justificarea 
includerii întregului județ în progra-
mul de finanțare, inițial fiind alocate 

fonduri doar pentru zonele în care 
se desfășoară activitate minieră și 
de producție a energiei, acestea fiind 
considerate direct afectate de pro-
cesul de tranziție. De asemenea, la 
inițiativa reprezentanților instituției, 
procesul de elaborare al PTTJ a fost 
marcat de abordări care, ulterior, au 
fost preluate la nivel național și stan-
dardizate la nivelul tuturor celor șase 
județe beneficiare. Una dintre aceste 
abordări a fost creionarea obiectivelor 

și a măsurilor de finanțare în urma 
unei consultări publice, în urma că-
reia, la nivelul județului Gorj au fost 
centralizate 273 de idei de proiec-
te, potențial finanțabile prin POTJ”, 
transmit reprezentanții Consiliului 
Județean Gorj. 

Obținerea celei mai mari finanțări 
din FTJ, de 534 de milioane de euro 
pentru dezvoltarea județului, nu ar fi 
fost posibilă, în primul rând, fără co-

laboratorii din MIPE, precum și fără 
sprijinul tuturor celor care au contri-
buit, de-a lungul celor doi ani de ela-
borare, între care amintim Frankfurt 
School, Banca Mondială, mediul de 
afaceri din Gorj, organizații non-gu-
vernamentale, precum și autoritățile 
publice și instituțiile membre ale Gru-
pului de Lucru, susține președintele 
CJ Gorj, Cosmin Popescu.

I.I.



culturăculturăMiercuri, 7 Decembrie 2022Miercuri, 7 Decembrie 2022»»6666
www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

O influenţă deosebită pentru această atragere afectivă a avut-o cunoaşterea 
unora dintre multele aprecieri pe care ni le poate oferi literatura beletristică 
prin reprezentanţii săi cei mai de seamă. Astfel le-am făcut cunoscut apre-

cierile privind elementele de cultură materială şi spirituală create de poporul nostru, 
din unele fragmente – uneori adâncite până la memorare, convingându-i cum scrie 
Geo Bogza că „Din cele mai vechi timpuri poporul nostru a fost creator de frumuseţe. 
Veacuri de-a rândul el a dat la iveală, în limitele vieţii pe care o ducea, case de două şi 
chiar numai de o singură odaie, de o puritate de linii în faţa căreia vibrează nu numai 
sufletul nostru ci şi al celorlalte neamuri. Veacuri de-a rândul mâinile lui au dat la ivea-
lă pridvoare, acoperişuri şi porţi, fluiere şi fântâni, podoabe ale ferestrelor, uneltelor de 
muncă şi ale veşmintelor omeneşti”. 3) 

S-au cunoscut aprecieri ale lui Eminescu, M. Sadoveanu şi atâţia alţii, încheind cu 
versul de veneraţie al lui T. Arghezi închinat mâinii muncitoare: ,,Dă-mi fiecare deget 
din cinci să ţi-l sărut”./4 Şi am folosit chiar reliefarea semnificaţiei numai a unei frân-
turi dintr-o operă literară a unei strofe ca aceea a lui Cerna: 

,,Trecutu-i plin de-avut, de-apusuri roşii; 
El stoarce stropi din sufleteşti izvoare 
Să picure adânc cuvântătoare 
Pe locuri unde-au stăruit strămoşii.”
Am avut la îndemână tot în acest sens aprecierile lui Ştefulescu, dascălul şi cerce-

tătorul gorjean, aprecieri pe care apoi le-am extras şi afişat în muzeu. 
Tot pentru câştigarea afectivă am folosit exemple din copilăria şi viaţa cercetătorilor 

din acest domeniu. Şi aş putea spune că acesta a fost şi punctul de plecare la acţiune. 
Am citit cu ei din ,,Amintiri din anii de şcoală”, bucuria trăită cândva de arheologul C.S. 
Nicolăescu Plopşor când şi-a văzut numele scris la muzeul din Craiova pe acea sabie 
găsită de el pe meleagurile natale, în valea Deznăţuiului, bucurie care nu l-a părăsit 
toată viaţa, rămânând un pasionat cercetător al trecutului. 

Şi pot să spun aici  - şi aceasta din experienţa întreprinsă că spiritul de cercetare, 
dorinţa de cunoaştere, ca şi pasiunea pentru acţiune de nimic nu pot fi trezite mai din 
plin ca atunci când copilul este pus în situaţia de a trăi bucuria unor rezultate imedia-
te. E specifică această trăsătură psihologică a copilului şi preadolescentului. 

Plecarea de la cercetarea locală, domeniu în care, fără putinţă de tăgadă are posibi-
litatea să descopere, să vadă rezultatele imediate ale cercetării sale, creează o adevărată 
stare de entuziasm. Şi e nevoie de crearea unei asemenea stări – ridicând la rangul de 
metodă entuziasmarea – punându-l pe copil în situaţia ca cercetând să găsească şi 
însoţind totdeauna rezultatul cercetării sale cu aprecieri asupra valorii piesei pe care el 
o aduce în colecţie şi mai ales conturând şi situaţia în care se găsesc urmele trecutului 
satelor în faţa ritmului trepidant al transformărilor ce au loc în viaţa lor. 

Ca perspectivă, ţinând seama de condiţiile locale, am stabilit înjghebarea unei co-
lecţii muzeistice care să înfăţişeze viaţa satelor noastre; prin conţinut, deci, un muzeu 
al vieţii satului. 

În faza premergătoare colecţionării sau chiar în faza de început a colecţionării pie-
selor e neapărat necesar ca elevii să aibă clară noţiunea de ,,piesă” de muzeu şi să 
ştie ce anume trebuie să colecţioneze – deci e vorba şi de o pregătire generală pentru 
activitatea muzeistică. 

Dar, ca să pregăteşti pe alţii, trebuie să te pregăteşti pe tine însuţi mai întâi. 
Poate că o iniţiere pe plan judeţean ar fi necesară şi utilă, cum utilă mi-a fost şi 

mie o asemenea iniţiere de acuma 30 de ani, şi consider că tot util pot fi consultate de 
oricine, câteva studii în acest sens: Monografia unui sat, de H. Stahl, capitolul privind 
Muzeul Satului, ori studiul: ,,Arta populară românească” de dr. Tancred Banăţeanu – 
Almanahul Civilizaţiei – 1968 pag. 95-105. 

Desigur se cere să cunoşti măcar sumar şi dezvoltarea satului respectiv precum şi 
trăsăturile caracteristice ale culturii sale şi spirituale spre care să se îndrepte cerceta-
rea elevilor, pe care sumar l-am conturat astfel: 

- Documente scrise – gravitând în jurul celor mai vechi mijloace de păstrare a lor 
fără să neglijăm însă pe cele de dată mai recentă. 

- Identificarea de urme locale ale vieţii din trecut. 
- Inscripţii. 
- Unelte legate de ocupaţiile locuitorilor începând de la cele mai vechi timpuri cum 

a fost la noi: uneltele de cules, arme de vânătoare, şi altele folosite la creşterea anima-
lelor, în pomicultură, viticultură, agricultură, ceramica locală şi ca ocupaţii specifice, 
cărora le dăm importanţa cuvenită; având în obiectiv pe cele specifice cum au fost în 
Arcani morăritul şi mai ales dimieria. 

- Numismatica – bani, peceţi, salbe, medalii. 
- Reconstituirea interiorului casei bicelulare, tipică în trecut în Arcani: o odaie nu-

mită casa cu foc, cu vatră şi camiţă; a doua odaie -de locuit: ,,sobă” (numită la noi) cu 
aspectul şi inventarul caracteristic. 

- Ocupaţiile casnice legate de confecţionarea îmbrăcămintei din cânepă, in, lână 
şi borangic, mult folosit la ţesutul acelor marame de o rară frumuseţe ce constituie o 
trăsătură esenţială a portului local. 

- Arta locală manifestată în tipurile arhitectonice ale construcţiilor de locuit şi ale 
celor anexe din gospodărie; la noi în această privinţă, două tipuri: casa joasă bicelulară, 
din bârne şi casele supraetajate, cu pivniţa din piatră şi lemn, acoperite cu şindrilă. 
Ceea ce trebuie urmărit în mod deosebit sunt elementele care atestă preocupările artis-
tice: stâlpii, pridvoarele, trafoarele, porţile monumentale – pe cale de dispariţie. 

Organizarea interiorului caselor: mobilierul, obiectele din lemn textilele de casă (co-
voare, carpete de pat, cergi, pături, macaturi), podoabele, portul cu anexele sale.

 – Aici noi stăruim să identificăm unele elemente specifice pe cale de dispariţie: 
haina lungă de dimie albă şi găitănată pe margine; (şase exemplare mai sunt în toată 
comuna), epângeaua din dimie neagră, cu acel guler mare – capişon – ce se poate răs-
frânge peste cap şi găitănată pe margine cu roşu sau alb, (identificând existenţa a trei 
exemplare foarte vechi). 

Culegerea de mostre ale vechilor cusături, ţesături, împletituri cărora le-am zis ,,iz-
voade”, pentru întocmirea unui album. Această prezentare iniţială a conţinutului ce va 
trebui realizat le formează convingerea că au un câmp de investigaţie destul de vast şi 
devine mobilizatoare în activitatea de colecţionare. 

În faza de început, piesele aduse erau expuse în clasă. Se ajunsese la o vreme că pe 
lângă catedră, după tablă, pe lângă pereţi clasele să prezinte o expoziţie permanentă. 
Aş vrea să vă mărturisesc că după 30 de ani de învăţământ niciodată nu am avut im-
presia unei clase în care freamătul sufletului copilăresc să se manifeste atât de plenar. 
Deşi acţiunea se întreprindea doar în cadrul cercului literar folcloric se angajaseră 
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aproape toţi elevii, fapt folosit mai târziu. 
După aşezarea activităţii cu elevii pe noi baze, dispunând de un material oarecum 

bogat, am trecut la o fază cu adevărat nouă de muncă, caracterizată printr-o impulsio-
nare a colecţionării şi prin trecerea la a doua etapă, aşa-zisă a organizării muzeistice. 

Abia acum ia fiinţă cercul muzeistic care se desprinde foarte greu de cel folcloric şi 
era normal fiindcă se născuse de mult şi îşi trăia viaţa geamăn cu el. 

În noua etapă, ceea ce dă notă specifică activităţii este faptul că, deşi apare cercul 
muzeistic, activitatea nu rămâne numai a acestui cerc; el e în frunte – ce-i drept, dar 
muzeul e o cauză a întregii comunităţi, a fiecărui şcolar în parte. Pe baza acestei meto-
de a angajării întregii unităţi, colecţia a sporit vertiginos. Fiecare scormonea, căuta şi 
prezenta cu mândrie trofeul adus. 

Evidenţa obiectelor aduse se înscria, aşa cum continuăm şi acum într-un registru 
inventar, unde se trece şi numele pionierului respectiv, ca şi pe eticheta ce însoţeşte 
obiectul. Aplicând metoda angajării întregii unităţi în acţiune, în programele de acti-
vitate ale unităţii şi ale fiecărei clase în parte s-a înscris colecţionarea de piese pentru 
muzeu şi s-a reactualizat pentru fiecare clasă tema conţinutului muzeului nostru. 

S-au organizat întreceri între clase cu tema: ,,Cine aduce cele mai multe şi mai de 
valoare piese”. De asemenea, s-a utilizat intens, în cadrul acestei metode, procedeul 
stimulării acţiunilor individuale. Menţionăm în acest sens cazul elevului Bâcoi Ion, cu-
noscut în şcoală sub numele de Nicu, care din clasa a III-a organizase într-o cameră din 
dependinţele locuinţei bunicului o colecţie bogată, nelipsindu-i nici registrul inventar şi 
nici cel de vizitatori, colecţie pe care a adus-o, după angajamentul de acum doi ani, cu 
carul astă toamnă, la muzeul de la şcoală. 

Şi acum, într-o scurtă paranteză, am să prezint un caz elocvent în acest sens. 
Treceam într-o zi, acum trei ani în vizită la copiii de la clasa a IV-a spre marginea 

de nord a satului Arcani. O fetiţă mă întâmpină cu destulă sfiiciune şi îmi spune parcă 
cu intenţia de a nu fi auzită: 

- Domnule, Nicu a făcut un muzeu la el acasă… 
- Care Nicu? 
- Nicu dintr-a treia… Bâcoi Ion, cum îl strigă pe catalog. 
Nu-l ştiam bine pe acest Nicu şi voiam să-l văd. 
La chemarea fetiţei apare de la a treia casă băieţelul. Se apropie, roşu ca racul la 

faţă de emoţie că-l trădase micuţa colegă spre care arunca priviri de reproş şi fără să 
aştepte vreo întrebare îmi spune: 

- Îi mic, nu-i ca ăl de la şcoală… am puţine în el. 
- Nu poţi tu singur să faci cât 200, îi spun eu, dar e destul ce-ai făcut. Vrei să-mi 

arăţi şi mie? 
Urcăm pe o scară, sus, şi deschide uşa la o odăiţă din vechile construcţii ale buni-

cului său şi începe să-mi arate: o uşă veche cu sculptură aplicată în plăci, cosoare, un 
cric de fier, o roată a olarului – foarte veche, cu care lucrase străbunicul – izvoade pen-
tru ţesături şi cusături, o ladă sculptată, un vas metalic pentru măsurat cereale. Şi pe 
pervazul ferestrei două carneţele vechi: unul inventar şi altul registru vizitatori… c-aşa 
văzuse la şcoală, registru în care-i scrisese frumos tatăl şi surorile mai mari cuvinte de 
laudă pentru acţiunea întreprinsă. Aş vrea să mărturisesc aici că vizitasem multe din 
muzeele renumite ale ţării, păstrătoare ale unor vestigii de mare valoare şi de puternică 
evocare şi cu multă uşurinţă scrisesem în registrul de vizitatori, dar niciodată n-am 
trăit emoţie atât de adâncă ca-n faţa colecţiei lui Nicu şi n-am zăbovit mai mult şi cu 
geana umedă, ca în faţa filelor vechi ale registrului său de vizitatori, când trebuia să 
scriu ceva deosebit. La plecare ţine să-mi arate o piatră de râşniţă pe care n-a putut-o 
sui cu copiii din vecini, dar o să roage pe tăticu să-l ajute şi apoi să-mi spună că mai 
adună şi le aduce el la muzeul de la şcoală, cu carul, când o trece în clasa a V-a. Şi s-a 
ţinut de cuvânt. Obiectele colecţionate de Nicu au fost aduse cu carul în toamna aces-
tui an şcolar, iar exemplul său popularizat în întreaga şcoală. Cazul acesta al lui Nicu 
era rezultatul unei triple influenţe: a preocupărilor de la clasă în acest sens, a expoziţiei 
de la şcoală, dar şi a familiei – tatăl lui Nicu – actualul preşedinte al Consiliului Popular 
îi vorbise de acţiunea şcolii şi-l îndemnase în acest sens. Din aceasta am dedus nece-
sitatea legăturii cu familiile copiilor. Pentru aceasta, în tematica lectoratelor cu părinţii 
au fost incluse teme care să creeze în rândul părinţilor o atmosferă favorabilă pentru 
a primi sprijin. Iată titlul unei asemenea teme cu rezultate excepţionale: ,,Contribuţia 
familiei la integrarea copiilor în firul tradiţiilor locale” din noiembrie 1967. Rezultatele 
pozitive ale acestei legături s-au soldat cu aducerea unor piese mari de incontestabilă 
valoare şi mai ales s-a pus capăt acelor situaţii când unii părinţi ezitau să procure co-
pilului bucuria de a-şi aduce partea de contribuţie la întocmirea colecţiei. Integrarea 
acţiunii în întregul complex educaţional şcolar şi extraşcolar este metoda care asigură 
prezenţa permanentă – ca să-i zicem aşa – a acestei preocupări în viaţa copiilor. Folo-
sirea pieselor la lecţiile de română, istorie, desen, la cercul de cusături unde se refac 
mostrele izvoadelor şi în general la oricare obiect de învăţământ, ca material didactic, 
ca şi vizitele pe clase sunt procedee care trezesc spiritul de a observa, de a găsi noi şi 
noi piese, produc acea efervescenţă continuă, necesară oricărei înfăptuiri. Sporirea 
colecţiei cerea imperios trecerea la faza de organizare care nu mai putea fi realizată de-
cât de un cerc mai instruit, pregătit în mod deosebit, şi care nu putea fi altul decât cel 
muzeistic. Această organizare muzeistică e însă o problemă care ridică multe dificultăţi 
pricinuite în primul rând de aspectul dinamic al acţiunii de colectare, fiindcă nicioda-
tă nu putem spune că ajungem să avem colecţia înmagazinată undeva, cu inventarul 
încheiat şi pe baza lui, să organizăm expunerea şi conservarea. Şi aş vrea să remarc 
faptul că cine vede în muzeu o simplă colecţie, nu un proces dinamic, în continuă creş-
tere cantitativă şi calitativă, nu va reuşi să înfăptuiască mare lucru în această direcţie. 
Trebuie ştiut de la început că nu o dată vom lua piesa de muzeu şi o vom aşeza la un 
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loc anumit, îi vom pune eticheta şi va rămâne acolo. Va trebui s-o trecem de multe ori 
prin mână, să-i schimbăm locul; muzeul e şi el supus transformării, fiindcă-i viaţă şi 
trebuie să fie viaţă, deşi e colecţie de piese care, după o vorbă ,,şi-au trăit traiul”. Şi 
aceasta mai ales pentru cele organizate de pionieri şi şcolari. Eu aş considera un ade-
vărat dezastru educativ, dacă peste câţiva ani pionierii şi şcolarii din Arcani şi-ar limita 
activitatea la simpla vizitare a ceea ce au lucrat mânuţele şi inima copiilor dinaintea 
lor, fără ca ei să aducă aci partea lor de contribuţie la continua creştere a moştenirii. 
Dinamica aceasta a organizării – şi-o spun din practică, impune ca, iniţial, să fie sta-
bilite jaloanele, cadrele de care ea va trebui să ţină seama o perioadă mai îndelungată. 
Principiul care trebuie respectat totdeauna în organizare este acela al sistematizării. 
Piesa să se încadreze într-un aspect precis. 

Iată la noi, cu ocazia schimbului de experienţă cu directorii şcolilor din fostul raion 
Gorj din 10 mai 1967, când colecţia era de proporţii modeste, sistematizarea colecţiei 
s-a făcut pe sectoarele: ocupaţii locale, izvoade, exponate de folclor literar, documente, 
obiecte şi unelte folosite în traiul de altădată. 

Toate erau aranjate într-o singură sală de clasă. În aceste cadre îşi găseau loc obiec-
tele colecţionate până atunci. În iarna 1967-1968, când colecţia înregistra un număr 
mare de obiecte care spărgea vechile cadre şi dobora jaloanele de pe locul pus, are loc 
o nouă sistematizare: de astă dată un sector documentar, unul artistic, unul al ocupa-
ţiilor vechi, casa cu foc şi camera de locuit, numită ,,sobă”. A treia organizare o avem 
din primăvara acestui an aşa cum este în forma actuală, reuşind abia acum să dăm o 
oarecare prezentare a desfăşurării istorice a vieţii satelor. Ceea ce trebuie însă avut în 
vedere neapărat este faptul că, ţinând seama de aspectul local, specific, să căutăm să 
pătrundem în diversele compartimente, în întregime şi până la amănunt, viaţa satului. 
După cum ştim, se organizează uneori muzee pe baza unei situaţii fericite: localitatea 
respectivă se află pe urmele unor vechi aşezări. În acest caz de multe ori activitatea 
muzeistică se limitează doar la colecţionarea, la dezgroparea acestor urme şi la expu-
nerea lor. E o activitate şi aceasta, desigur muzeistică, însă eu aş propune ca, mai ales 
în asemenea localităţi, folosind aceste urme, să se închege un muzeu, o ,,micro istorie” 
a satului respectiv, explorându-se întregul ţinut istoric, social şi psihic de-a lungul 
veacurilor. În organizare, aşa cum am spus rol hotărâtor – ca şi în valorificare – are 
cercul muzeistic. Principiul călăuzitor pe care l-am avut în activitatea lui a fost acela al 
legăturii permanente cu muzeul, considerat ca aspect de viaţă vie, nu de coşciug sau 
monument funerar. Pentru aceasta activitatea a fost organizată în aşa fel încât elevii să 
nu activeze muzeistic doar la datele stabilite lunar în program, ci permanent, ca şi acela 
al angajării tuturor membrilor cercului în muncă. Fără să constituie o supraîncărcare, 
micii muzeografi urmăresc pe parcurs o anumită problemă în care-i angajează tematica 
din programul de activitate. În etapa în care scopul esenţial este îmbogăţirea colecţiei, 
temele trebuie să atace, pe rând, diferite sectoare şi să antreneze întregul colectiv în 
aceeaşi direcţie. Iată câteva din temele abordate în primul an de cercul nostru: ,,Din 
izvoarele istoriei noastre locale – urme şi documente”, ,,Traiul din trecut al oamenilor 
din Arcani”, ,,Dezvoltarea culturală a satului”, ,,Schimbul de mărfuri”. Simpozion: ,,Să 
ne cunoaştem bine satul natal”. În al doilea an, programul cuprinde teme şi lucrări pe 
sectoare. Membrii cercului sunt repartizaţi de la început, pe baza dorinţei liber expri-
mate, într-un anumit sector pe care îl cunosc, îl organizează şi se pregătesc astfel să fie 
şi ghizii sectorului respectiv şi se poate face totodată începutul etapei de valorificare. În 
privinţa ghizilor e bine să ieşim din concepţia strâmtă a pregătirii numai a unora şi să 
îmbrăţişăm o concepţie mai sănătoasă, fiecare membru al cercului, şi – ideal – fiecare 
pionier să ajungă la cunoaşterea muzeului încât să poată fi ghid. 

În etapa organizării şi valorificării (de început) am avut ca teme: 
- Descrierea unei piese de muzeu, (după fişa dată de Muzeul Satului din Bucu-

reşti). 
- Secţiile muzeului nostru. 
- Evenimente de altă dată mai de seamă din trecutul satelor noastre aflate din do-

cumentele ce le avem în colecţia noastră. 
- Ce trebuie să mai aducem pentru a oglindi mai din plin viaţa din trecut. 
- Pe drumurile de altădată ale dimierilor din Arcani. 
Ceea ce am considerat că e nevoie de dezbătut mai amplu şi cerea o perioadă mai 

îndelungată au fost aspectele locale specifice satelor de pe Jaleşul mijlociu – în speţă di-
mieria – ca ocupaţie, poate unică pe ţară, în felul în care s-a practicat aici şi apoi moră-
ritul favorizat de apele curgătoare. Pentru a putea contura acest aspect al vieţii satelor 
noastre a trebuit să păşim la folosirea fişelor de informare, întrucât altă posibilitate de 
reconstituire nu mai avem. Am întocmit modelul de fişă, l-am dezbătut într-o şedinţă, 
arătând tehnica de completare şi apoi au trecut la lucru, repartizându-li-se sectoare 
pe echipe. Metoda fişei de informare absolut necesară pentru stabilirea unor aspecte 
pentru care nu avem alte urme, după experienţa întreprinsă, trebuie dublată cu munca 
în colectiv, întocmirea ei pe echipe. Singuri, mai ales când li se imprimă şi trebuie să 
li se imprime, spiritul de răspundere în întocmirea cu date corecte, elevii manifestă o 
oarecare teamă. Echipele le-am constituit în aşa fel încât să aibă în componenţă un 
elev mai mare şi mai îndemânatic. Fişa trebuie să fie simplă şi cu indicarea precisă a 
datelor ce trebuie culese. Fişa folosită până în prezent a fost cea privitoare la drumurile 
dimierilor, cu alcătuirea următoarelor: 

-Numele şi prenumele informatorului. 
-Vârsta 
-Ştiinţa de carte 
-Ocupaţia de bază 
-Câţi ani a practicat dimieria 
-Ce drepturi avea în piuă 
-De unde aducea viguri (plasa) 
-Cu ce le aducea 
-Drumul la ducere, indicând numele satelor prin care trecea. 
-Drumul la întoarcere, indicând numele satelor prin care trecea. 
-Cât dura o ,,cale”. 
-Câte viguri aduna când găsea cele mai multe. 
-Câte viguri aduna când găsea mai puţine. 
În vara trecută am verificat fişele şi, spre marea satisfacţie, se îmbrăcase întreg 

câmpul propus pentru cercetare şi doar puţin rămăsese în afară din ce trebuia cunos-
cut. 

Aş vrea să notez că acţiunea de cercetare pe echipă e destul de rodnică şi în colec-
ţionare. 

La demolările caselor vechi identificate în timp, echipele merg repetat şi uneori dau 
ajutor cetăţenilor. O asemenea echipă, ajutând la demolarea casei cetăţeanului V. I. 
Coica, a obţinut pe lângă stâlpul şi uşa promisă iniţial, o secvenţă de pridvor, un căpă-
tâi de grindă – cap de cal – şi un vătrai. 

De altfel, membrii cercului muzeistic trebuie să cunoască aspectele specifice ale sa-
tului, şi în special locurile de unde pot recolta piese. În munca muzeistică se pot simţi 
din plin rezultatele unor vizite la unităţile muzeistice din centrele de judeţ, regionale sau 
republicane. Pentru membrii cercului scopul acestor vizite trebuie lărgit în sensul de a 
nu se limita la simpla cunoaştere a obiectelor, ci şi la probleme de organizare şi valorifi-

care. Astfel, cu oca-
zia vizitei la muzeul 
din Tg-Jiu în va-
canţa de primăvară 
a anului 1967, am 
insistat ca înainte 
de a începe trecerea 
prin faţa obiectelor 
să li se facă o mică 
prezentare a felului 
în care e organizat 
muzeul. Aspectul 
prezentării pe orân-
duiri a exponatelor, 
de aci organizarea 
unor secţii cu ca-
racter etnografic, 
secţia documen-
tară, a fost mereu 
luat în seamă de 
elevii noştri când 
s-a trecut la organi-
zare. Foarte utilă a fost vizita în vara anului 1967 la muzeul Goleşti - muzeu care înfăţi-
şează viaţa satelor argeşene. Membrii cercului - participanţi la excursie, au reţinut mai 
ales felul în care trebuie organizată expunerea obiectelor privind interiorul ţărănesc. 
În vacanţa de vară vom vizita muzeul de la Curtişoara şi pe cel din Cărbuneşti, ca şi 
colecţiile de la Bengeşti, Săcelu, Buduhala cu membrii cercului nostru. 

Legătura cu cercul folcloric trebuie privită ca un principiu de mare valoare – colecţia 
folclorică integrând-o în documentarul spiritual, îmbinând-o cu cea muzeistică, uneori 
în acţiuni comune. 

Ceea ce e menit să ridice muzeul din condiţia de colecţie în aceea de organism plin 
de viaţă este fără îndoială munca de valorificare. 

Dacă pentru unităţile muzeistice problema aceasta e lăsată pe seama specialistului, 
în cadrul unităţilor ce s-au înfiripat şi se înfiripează cu ajutorul pionierilor şi şcolarilor, 
trebuie pusă cu toată seriozitatea în sensul de a face din muzeu terenul exerciţiului de 
cercetare. Deşi termenul pare oarecum pretenţios pentru vârsta pionieratului, el tre-
buie să fie o realitate fiindcă aci, în legătură directă cu obiectele şi fenomenele pe care 
învaţă să le observe, să le compare, să le cerceteze pe variate faţete, el poate trăi acea 
unică bucurie, de a descoperi de a crea sinteze şi concluzii, de a fi “cercetător”. 

Ca metode specifice, în faza de început, pot fi utilizate referatele, concursurile şi 
simpozioanele. Un simpozion la 6 ianuarie 1968 al cercului muzeistic cu tema: “Să ne 
cunoaştem satul” a fost susţinut în sala căminului cultural în faţa unui public nume-
ros şi curios totodată de ce va afla de la cei mici despre satele comunei. 

Pentru pregătirea şi susţinerea simpozionului s-au înscris 4 colective – pentru fieca-
re sat câte unul, având sarcina să expună public, pe bază de cercetare a documentelor 
şi pieselor de muzeu a următoarelor probleme: 

- De unde vine numele fiecărui sat 
- Vechimea satului 
- Cele dintâi urme de viaţă şi documente care atestă existenţa satului respectiv 
- Instituţiile 
- Hotărniciile 
- Documente care arată aspecte deosebite din viaţa satului 
- Legende care vorbesc despre satele noastre. 
 În final, prin legătura cu cercul folcloric, simpozionul a adus: ,,Elemente folclorice 

care atestă viaţa din trecut şi de azi a satelor noastre”. 
Timpul nu-mi permite să prezint multe amănunte, însă felul în care colectivele s-au 

achitat de sarcini atât în cercetare cât şi în prezentare a fost de-a dreptul onorabil. 
Simţeai vibrarea aceea rară a bucuriei de a putea spune acestora ce tu ai găsit. Crearea 
permanentă de motive şi mobile de dinamizare a activităţii muzeistice nu trebuie pă-
răsită o clipă pentru a ţine pe elevi în acea stare de mobilizare continuă. E necesar să 
stabilim acele perspective atât pe linia colecţionării, a organizării cât şi a valorificării. 
În continuu să ne întrebăm şi mai ales să-i întrebăm, controlându-i astfel şi antrenân-
du-i: ce mai facem?  De asemenea considerăm de aceeaşi pregnantă necesitate grija de 
a face din munca elevilor o cauză a întregului sat, a comunei, a obştei, convingându-i 
pe toţi de măreţia acestei acţiuni şi obţinându-le sprijinul, făcând din această muncă 
o prezenţă activă, capabilă să antreneze pe oamenii locului alături de copii. Eficienţă 
maximă în acest sens sunt, pe lângă manifestările publice, vizitele organizate pentru 
cetăţeni. Cu ocazia alegerilor din martie a.c. nu ştiu câţi cetăţeni care, după ce şi-au 
făcut datoria la urnă, au vizitat muzeul. Rezultate? Până la orele 12 aveam ciutura de 
moară adusă pe săniuţă de ghizi şi a doua zi veneau două însemnători de pădure şi 
alte obiecte şi documente. Considerăm necesar ca în problematica muzeistică să nu 
neglijăm aspectele prezentului, adică trecând pe lângă actualitate, pe lângă elemente 
de esenţă ale acestei actualităţi, necesare ca lecţie sau urmă viitorului, să nu le lăsăm 
să coboare în cenuşă sau ţărână, în uitare sau, mai tragic, să se mistuie în foc şi apă. 
Avem datoria să le păstrăm şi mai ales să învăţăm pe cei mici să le păstreze. 

Avem variate posibilităţi: documentare fotografice şi în mod deosebit însemnările 
scrise. Cronica muzeului în care elevii să fie învăţaţi să noteze evenimentele de seamă 
ale vieţii locale este – după spusa cronicarului – deopotrivă de ,,cinstită şi iscusită 
zăbavă”. Prin ea, pe plan educativ, realizăm integrarea în cotidian, copiii înţelegând, 
după spusa lui Geo Bogza că: ,,vremurile s-au schimbat, frumuseţea e alta, dar e tot 
frumuseţe, iar sufletul însetat o recunoaşte, se bucură şi o salută”. 

Desigur în complexul metodologic al ,,căutătorilor de comori” nu pot fi stabilite reţe-
te şablon. Totul depinde de spiritul creator al celui ce vrea într-adevăr să ajungă la ele. 
Ce-aş dori neapărat să mai spun însă e că aceste ,,focuri vii” ale memoriei pământului 
românesc ,,ard pe înălţimile pasiunilor celor ce le aprind”. Dacă văpaia acestei pasiuni 
încălzeşte deopotrivă toate inimile colectivului de educatori, ea contaminează fără ză-
bavă inimile celor mici şi – revenind la imaginea de la început ,,uriaşul stol al elevilor” 
nu numai că va aduce în lumină sclipirile diamantine ale comorilor şlefuite de străbuni 
în veacuri de demult adormite, ci mai vârtos va porni să arunce în azur noi păsări 
măiastre, să înfigă în pământul lacrimilor de ieri statornicia altor coloane ale veşniciei 
noastre româneşti şi, luptând şi muncind, să modeleze cu propriile-i mâini o ţară care 
ieri era doar vis şi a cărei imagine de mâine nu poate răsări mai plină de măreţie prin 
cuvânt, decât inversând acel fermecător început mioritic: 

,,O gură de rai, 
Pe-un picior de plai”… 
NOTE
3) Geo Bogza „Pe Bistriţa şi pe Trotuş”, Scânteia, 22 decembrie 1962 
4) Tudor Arghezi, “Să ţi-o sărut” 

Prof. GRIGORE PUPĂZĂ
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Scocul Jiului de Vest, Surducul Defileului 
Jiului, peşterile Alunii Negrii, de Corali şi 
nu în ultimul rând lumea aproape ireală a 

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

Ascunse în inima pădurilor şuviţe de apă ce 
coboară din piatră-n piatră se adună şi luându-şi 
parcă rămas bun de la locurile de origine o pornesc 
la vale. Întreaga zonă este de o frumuseţe şi o săl-
băticie ce impresionează ochiul. Porţiunea în care 
râul se strecoară prin lumea de linişte a muntelui 
îi poartă pe cei ce se încumetă să pătrundă pe Jiul 
de munte printr-o lume aproape ireală de forme şi 
fenomene carstice precum şi peisaje desprinse par-
că din basme. 

Jiul de Vest îşi adună apele din cetăţile de piatră 
ale Retezatului şi Vîlcanului în timp ce Jiul de Est 

LUMEA CELOR DOUĂ JIURILUMEA CELOR DOUĂ JIURI
O incursiune, chiar şi pentru câteva ore, prin lumea de piatră a celor două Jiuri  şi, de ce nu, 
chiar în perimetrul ce după formare Jiul Mare  îl parcurge de-a lungul defileului (ce în mul-
te lucrări este considerat cel mai spectaculos din ţară) încântă ochiul şi poate oferi chiar în 
această perioadă momente de neuitat.

coboară de pe înălţimile Parângului şi Şureanului. 
Perimetrele din vecinătatea celor două Jiuri pot ofe-
rii satisfacţii şi celor mai exigenţi speologi, monta-
niarzi ori simpli turişti. De asemenea pe parcursul 
lor pot fi observate ruinele mai multor întărituri ori 
turnuri de veghe care de-a lungul vremurilor au 
avut rol de puncte de protejate precum şi de vamă 
la trecerile peste munte.

Unul dintre cele mai vechi documente unde se 
pomeneşte despre Valea Jiului este un act emis de 
regele Vladislav al Ungariei către cneazul Mihail 
Cânde ce datează din anul 1499. Lipsită de tere-
nuri prielnice pentru agricultură de-a lungul evului 
mediu Valea Jiului nu a avut o populaţie nume-
roasă în comparaţie cu Ţara Haţegului de pildă. 
Doar odată cu descoperirea primelor zăcăminte de 
cărbune „valea” cunoaşte o dezvoltare economică şi 
demografică. 

Legenda spune că descoperirea zăcămintelor de 

cărbune ar fi fost întâmplătoare. Acum mai bine de două 
veacuri o armată austriacă apăra Vîlcanul de  o unitate  
otomană ce încerca să pătrundă în Ardeal. Noaptea fiind 
rece soldaţii austrieci au făcut focuri în tranşee. Coman-
danţii lor îngrijoraţi ca le-ar putea fi trădate poziţiile  au 
dat ordin ca focurile să fie imediat stinse. Dar în zadar 
au încercat soldaţii s-o facă. Se aprinseseră zăcăminte-
le de cărbune ce se aflau acolo demult timp neştiute de 
nimeni. Atunci, mai spune legenda unul dintre coman-
danţii austrieci a  avut o idee ce la final i-a pus pe fugă 
pe turci. A adunat grămezi mari de cărbuni şi le-a dat 
foc. Turcii speriaţi că a luat foc muntele în jurul lor s-au 
speriat şi au fugit. 

 În perioada următoare oamenii locului au uitat de bo-
găţiile ce le ascundeau munţii de lângă ei. Doar vânătorii 
de prin partea locului când plecau cu prada ce-o vânau  
încărcau în căruţe şi „piatră neagră” pe care o duceau 
fierarilor şi potcovarilor din zona. Întâmplarea a făcut ca 
doi saşi ce veniseră la vânătoare tocmai din Braşov să 
dea peste cărbune şi să intuiască o mare afacere. Ei au 
obţinut mai multe concesiuni şi în anul 1850 au înfiinţat 
primele societăţi de exploatare a cărbunelui la Vulcan şi 
Petroşani. Odată cu construcţia căii ferate Simeria-Pe-
troşani din anul 1870 afluenţa în „vale” se măreşte iar 
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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

11111116666666666666666666 1111111222222 22222222222220000002222222222222216 12 2022

P

PPP

PPPPP

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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Micuții din comuna Fărcășești, cei de la grădiniță dar și 
școlarii de la clasele zero, până la a IV-a, au primit, marți, 
cadouri de Moș Nicolae. Moșul a fost ajutat pentru asta de 
autoritatea locală, adică de Primărie și Consiliul Local. Cu un 
buget de 20.000 de lei, micuții din Fărcășești, 214 la număr, 

Fărcășești: Moș Nicolae a cheltuit 20.000 Fărcășești: Moș Nicolae a cheltuit 20.000 
de lei dar a făcut fericiți 214 copiide lei dar a făcut fericiți 214 copii

l-au primit, fericiți, pe Moș Nicolae, chiar la unitățile 
de învățământ. Primarul Constantin Drăgoescu a 
anunțat că va oferi cadouri tuturor copiilor, și celor de 
școala gimnazială și liceu, de Crăciun. 

A.S.

odată cu apariţia societăţii „Salgo-Torjan” din anul 1874 
exploatarea cărbunelui este extinsă şi la Livezeni, Lonea 
şi Petrila. După primul război mondial se înfiinţează so-
cietatea „Petroşani” odată cu aceasta fiind estimate  şi 
primele rezerve de cărbune de pe acele locuri. 

La final iată câteva date despre cele două Jiuri:  Cel 
de Vest are o lungime de 51 km si un bazin hidrografic 
de 534 kmp. Izvorăşte din Retezatul Mic dintr-o căldare 
glaciară aflată la o altitudine de 1760m. Jiul de Est are o 
lungime de 28 km iar bazinul său hidrografic se întinde 
pe 479 kmp. Se naşte între masivele Şureanului şi Parân-
gului mai precis la Culmea Şureanului.

 Jiul de Vest şi cel de Est îşi unesc apele la Live-
zeni-Iscroni dând naştere Jiului Mare ce la rândul său 
până la vărsarea în Dunăre adună apele mai multor aflu-
enţi având un debit aproximativ de 86mc/ sec (acesta 
putând varia  în funcţie de condiţiile atmosferice ori cli-
matice periodice). Trebuie făcută precizarea că în porţiu-
nea  între Bumbeşti şi Livezeni Jiul formează un defileu 
în lungime de 33 km în opinia multora cel mai specta-
culos defileu format pe râurile interioare din ţara noas-
tră. Astăzi se constituie în Parcul Naţional Defileul Jiului 
aflat în cea mai mare parte pe teritoriul gorjean.  

                                               MUGUREL PETRESCU 
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      

,,Fericirea înseamnă să poţi să rezişti în faţa ,,Fericirea înseamnă să poţi să rezişti în faţa 
loviturilor vieţii! Fericirea este o mare iluzie care loviturilor vieţii! Fericirea este o mare iluzie care 
ne însoţeşte toată viaţa”! (Betty Marcovici)ne însoţeşte toată viaţa”! (Betty Marcovici)

Mediatizarea excesivă şi promovarea unor fericiri iluzorii

În orice societate, dar, mai mult 
ca oricând, în societatea infor-
matizată şi digitalizată, me-

diatizarea excesivă şi promovarea 
proiectelor unor fericiri iluzorii face 
dovada utopiilor societăţii, iar guver-
naţii, subordonaţi intereselor străine 
şi prea depărtaţi de interesele naţiu-
nii, fiind port-drapelul spiritului de 
dominaţie caracteristic oricărui re-
gim politic, pare incontestabil că din 
moment ce în societatea românească 
sunt promovate proiecte cu finanţare 
străină, devine plauzibil a se estima 
că aceasta este diferenţa de maturi-
tate dintre societatea românească şi 
alte societ[‚i! Iar, cum o asemenea 
orientare înseamnă patologie şi, prin 
sine, mutilare, astfel se poate explica 
starea cvasi-generalizată de nefiresc, 
de ciudat, de straniu din societatea 
românească actual[, stare etichetată 
în limbajul urban prin pseudocuvân-
tul «naşpa», mai ales că starea efec-
tivă de «naşpa» este corelativă cu ni-
velul populaţiei, etichetată în «noua 
democraţie originală» prin causticul 
şi pseudo-vulgarul termen «pulime», 
acesta constituind substitutul pseu-
do-reformist şi neo-globalist al unei 
realităţi care este legată de sărăcie, 
calicime, prostime, un substitut neo-
liberal, deoarece, pe lângă caracteris-
ticile acestor categorii, are şi unele pe 
care numai şi numai un regim total 
artificial, aşa cum a fost regimul co-
munist sau cum este regimul globa-
list din România, le putea cauza şi 
impregna. Aşadar, trecând de la eti-
chetare la starea de fapt, se impune 
analizarea acesteia prin prisma dez-
astrelor provocate de crizele actuale, 
deoarece, la nivel de societate, înain-
te de comunism, de globalism şi de 
neo-liberalism, după mai mult de un 
mileniu de creştinism, populaţia îşi 
interiorizase morala creştină legată 
de Dumnezeu şi de tradiţia noastră 
milenară, mai ales că după reformele 
agrare din 1864 şi 1921, când fieca-
re familie rurală a fost împroprietări-
tă cu câte 5 ha, ţăranii dobândiseră 
simţul proprietăţii. 

,,Nu te despărţi de iluzii”!

După decenii de muncă pentru 

sine şi pentru apărarea ţării, ţăranii 
şi meşteşugarii începuseră să fie pă-
trunşi de cultul muncii, însă, în comu-
nism şi în perioada post-decembristă, 
dezlănţuindu-se propaganda ateistă, 
morala creştină a fost afectată, în de-
clinul şi în breşele acesteia infiltrân-
du-se imoralitatea păgână a banului, 
acest tip de diversiune fiind relevat de 
perversitatea expresiei «religia, opium 
pentru popor», mai întâi naţionalizân-
du-se şi colectivizându-se mijloacele 
de producţie, după aceea privatizân-
du-se totul sau aproape totul, pentru 
a fi vândute la preţuri de nimic stră-
inilor, simţul proprietăţii fiind astfel 
distrus, în locul acestuia inoculându-
se indiferenţa colectivistă înainte de 
1989 şi pasivitatea unei fericiri iluzo-
rii, a unei libertăţi apropiată de anar-
hie, acest tip de atitudine fiind relevat 
de indolența expresiei «nu-mi pasă, 
mă doare-n c.., nu-i averea mea, e-a 
statului sau a firmei» care a privatizat 
patrimoniul naţional! În acest fel, am 
văzut că s-a convertit munca pentru 
sine în muncă pentru regim sau pen-
tru firmă, începutul de cult al muncii 
a fost înăbuşit, în locul acestuia eru-
pând şmecheria chiulului şi a furti-
şagului, un fel de hoţie cu acte, acest 
tip de comportament fiind relevat de 
causticitatea expresiilor «timpul tre-
ce, leafa merge, noi cu drag muncim» 
clamat atât de ostentativ în socialism, 
aşa cum se spune şi: «ei se fac că ne 
plătesc, noi ne facem că muncim» sau 
«pauzele lungi și dese, cheia marilor 
succese», pentru ca după 1989 să se 
spună: «totul poate să piară, că eu 
plec din ţară», astfel că 

la nivel de mase: înainte de 1989 
structura societăţii era de aproxima-
tiv 90% rurală şi 10% urbană, urba-
nul având capacitatea să-i integreze 
pe puţinii imigranţi din rural , atraşi 
mai ales pentru munci în salubritate, 
canalizare, pavatul străzilor şi monta-
rea liniilor de tramvai, mai târziu în 
adunarea gunoaielor şi folosirea con-
tainerelor de gunoaie în toate localită-
ţile, până şi în satele cele mai sărace.

Astăzi, aşa cum vedem, cu întreg 
rural/urbanul devastate, hotărân-
du-se dezindustrializarea rapidă, aşa 

cum în socia-
lism se marşa 
pe lozinca de 
industrializare 
în ritm galo-
pant, fiindcă 
jumătate din 
populaţia ru-
rală (45% din 
populaţia tota-
lă) a fost dislo-
cată pe şantie-
re şi în fabrici. 
Aceste mase, 
rupte din me-
diul rural şi-
au pierdut din 
normele rurale 
şi, fiind de pes-
te patru ori mai 
numeroase de-

cât populaţia urbană, n-au putut fi 
asimilate de aceasta şi, deci, n-au do-
bândit nici norme urbane, rămânând 
fără nici un fel norme (anomice) şi, 
astfel, nevoite să-şi satisfacă necesi-
tăţile prin impulsii sau porniri psihice 
irezistibile, care după 1989 s-au con-
vertit în furt, tâlhărie, viol şi crimă, în 
strânsă legătură cu prăbuşirea nive-
lului de trai al populaţiei sărace! Şi, 
cum aceste mase, în special navetiştii 
din ţară sau cei care au migrat în afa-
ra ţării, mai aveau legături cu popu-
laţia rămasă în rural, satul s-a depo-
pulat îngrozitor, viaţa celor rămaşi în 
sate fiind, prin proporţii covârşitoare, 
legată de vulgaritate şi agresivitate, 
asociată cu mediul urban, afaceriştii 
terenurilor arabile au devastat satul 
şi astfel că aşezarea istorică, pe nive-
luri valorice a populaţiei s-a prăbuşit 
într-o stare de amestecătură dispera-
tă. 

Se pare că la nivel de individ: îna-
inte de instaurarea comunismului, 
ţăranul posedând pământ, animale 
şi atelaje, era stăpân, conducându-şi 
singur avutul, era şi manager,, gân-
dindu-şi singur treburile, fiind şi... 
specialist, însă, în socialism, ţăranul, 
după ce i s-a luat totul şi a fost depor-
tat ca necalificat pe şantiere sau în 
fabrici, a decăzut din stăpân în slugă, 
din manager în slugă, din specialist 
în slugă obedientă şi supusă deciziilor 
propagandiştilor de partid, distrugân-
du-i-se astfel personalitatea şi, deci, 
decăzând din om în neom.

Sub aspect valoric, îaninte de epo-
ca socialistă, societatea se structurase 
valoric, sub formă de piramidă, vârful 
acesteia, de la savanţi la ţărani gospo-
dari, constituind elitele, care au fost 
apte să asigure modelarea, motivarea, 
mobilizarea, propulsarea şi direcţio-
narea societăţii la toate nivelurile sale 
şi în toate structurile constitutive ale 
organizării sociale. În vremea socia-
lismului, elitele fiind, iniţial, năuci-
te de barbaria schimbărilor şi, apoi, 
supuse sălbatic nimicirii, societatea 
a fost decapitată valoric, astfel că din 
moment ce vârful piramidei a fost 
spulberat, legătura realizată prin sine 
de către vârf, între muchiile laterale 
ale piramidei a fost distrusă şi, deci, 

piramida socială s-a dezmembrat, 
straturile sale prăbuşindu-se într-o 
masă informă, la discreţia hoardelor 
de propagandişti de partid, demagogi 
şi semidocţi de de ultimă speţă. Dar, 
cum se întâmplă că fără structură 
nu există ierarhie, fără ierarhie nu 
există autoritate, fără autoritate nu 
există ordine, fără ordine, nu există 
funcționalitate, fără funcționalitate 
nu există dezvoltare, reiese că regimul 
de dinainte de 1989 şi mai ales hara-
babura de după 1989, au bulversat, 
au răvăşit şi au prăbuşit societatea 
românească, astfel că între societa-
tea, populaţia şi persoana de până la 
socialism, dar, mai ales la populaţia 
de după lovitura de stat din 1989, 
ţara nu mai păstrează absolut nici o 
legătură cu istoria milenară a neamu-
lui, ceea ce înseamnă că regimul neo-
liberalismului şi al globalismului, ca 
şi regimul de dinainte de 1989, prin 
«opera de formare a omului de tip 
nou» au distrus absolut toate calită-
ţile umane, în locul lor inoculând cele 
mai imprevizibile monstruozităţi, fără 
să fi insuflat vreo calitate, fiind plau-
zibil a se afirma că aceste «regimuri de 
import» au decerebrat, cel puţin din 
punct de vedere al inteligenţei emoţi-
onale, societatea românească. Astfel, 
deşi în societatea noastră, încă mai 
există oameni de certă inteligenţă te-
oretică (apţi de realizări teoretice înal-
te, precum unii universitari, cercetă-
tori, medici, farmacişti, scriitori) sau 
de certă inteligenţă practică (apţi de 
realizări practice înalte, precum unii 
medici chirurgi şi dentişti, ingineri, 
artişti plastici, balerini, sportivi, arti-
zani, meseriaşi), din punct de vedere, 
însă, al inteligenţei emoţionale, o parte 
dintre ei se manifestă naiv, hrănindu-
se cu iluzii importate din modele stră-
ine, aderând la/sau optând pentru 
partide şi candidaţi de cea mai anchi-
lozată factură demagogică, înghiţind 
cu silă vomismentele unor televiziuni 
şi ziare de propagandă globalistă şi de 
livrare a unor produse prezentate pe 
piaţa vânzătorilor de iluzii sau a făţar-
nicelor târguri de Crăciun cu care au 
împânzit ţara! 

(VA URMA)
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu“ – Runcu, solicită 
Autorizație de Mediu pentru desfășurarea activitățiilor conform cod CAEN: 
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească, 8622 Activităţi de asistenţă me-
dicală specializată, 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană, în 
amplasamentul din Comuna Runcu, Strada Gheorghe Tătărascu, nr. 214, 
Județul Gorj.

OBȘTEA CEATA BÂRLEȘTI cu sediul în orașul Bumbești-Jiu, str. 
Bumbești, nr. 84, jud. Gorj, anunță elaborarea primei versiuni a Amenaja-
mentului fondului forestier situat în UP I Ceata Bârlești, din Bumbești-Jiu 
și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM Gorj, str. 
Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, zilnic între orele 09.00-15.00, în termen de 18 zile 
de la data prezentului anunț.

CONVOCATOR
         
Consiliul de Administraţie al Societății M.A.R.S.A.T. -S.A. Tg. Jiu, nu-

mit prin Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor nr. 11 din data de 
08.12.2021, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 07.12.2022, ora 10.00, la sediul societăţii din Tg. Jiu, str.Termocen-
tralei nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea unui credit pentru capital de lucru, conform schemei de 
ajutor de stat, pentru depasirea dificultatilor economice create de invazia 
rusiei in Ucraina.

2. Aprobarea repartizarii ca dividend a unei parti din profitul nerepar-
tizat in anii precedenti

3. Analiza si modificarea indemnizatiilor administratorilor.
4. Diverse
În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar Adunarea Generală 

Ordinară a acţionarilor se reconvoacă în data de 08.12.2022, ora 10.00 la 
sediul S.C. M.A.R.S.A.T.-S.A. Tg. Jiu, str. Termocentralei nr. 2.

CONVOCATOR
         
Consiliul de Administraţie al Societății M.A.R.S.A.T. -S.A. Tg. Jiu, nu-

mit prin Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor nr. 11 din data de 
08.12.2021, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 07.12.2022, ora 10.30, la sediul societăţii din Tg. Jiu, str.
Termocentralei nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza situatiilor financiare si propunerea dizolvarii subsidiarei 
SYSMARGRUP COMERCIAL SRL, societate la care M.A.R.S.A.T. S.A. detine 
90% din capitalul social.

2. Diverse
În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar Adunarea Generală 

Extraordinară a acţionarilor se reconvoacă în data de 08.12.2022, ora 10.30 
la sediul S.C. M.A.R.S.A.T.-S.A. Tg. Jiu, str. Termocentralei nr. 2.

Elevi ai Şcolii ,,Ecaterina Elevi ai Şcolii ,,Ecaterina 
Teodoroiu”, în vizită la Teodoroiu”, în vizită la 
Biblioteca Judeţeană Biblioteca Judeţeană 
“Christian Tell”“Christian Tell”

Biblioteca Judeţeană „Chris-
tian Tell” a fost ieri, gazdă 
primitoare a elevilor Clasei 

Pregătitoare A, precum şi a celor din 
Clasa a V-a A din cadrul Şcolii Gim-
naziale „Ecaterina Teodoroiu” din 
Târgu-Jiu. Veseli şi zglobii, elevii noş-
tri au trecut pragul bibliotecii unde, 
cu entuziasm, au fost primiţi de Luiza 
Maria Sandu, bibliotecar în cadrul in-
stituţiei de cultură, care la rândul ei a 
oferit copiilor, în dar de Moş Nicolae, o 
frumoasă poveste de iarnă, care ilus-
trează magia sărbătorilor şi anume 
„Globul magic al Moşului”. O poveste 
savurată de copii, interesantă şi da-
torită ilustraţiilor vesele şi atrăgătoa-
re ale cărţii. Elevii au fost curioşi să 
afle dacă Moş Crăciun, rănit fiind, a 
mai putut împărţi cadourile, el având 
nevoie mai mult ca oricând de priete-
nii săi şi dacă pot ei salva Crăciunul 
cu ajutorul unui dar special, pe care 

„Spiriduşii iernii la bibliotecă”, aşa au numit vizita de ieri, la Bibli-
oteca Judeţeană „Christian Tell”, cadrele didactice Lavinia Mihăi-
lescu şi Claudiu Alionescu împreună cu elevii Clasei Pregătitoare A, 
respectiv elevii clasei a V-a A din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ecateri-
na Teodoroiu”.

cei mici l-au descoperit, la finalul lec-
turii povestite cu pasiune şi dăruire 
de gazda noastră de ieri, Luiza San-
du. O altă atracţie pentru copii, în 
cadrul bibliotecii, a fost şi o căsuţă, 
frumos confecţionată din carton, pe 
care copiii au asociat-o cu căsuţa lui 
Moş Crăciun şi au fost încântaţi să o 
studieze îndeaproape, precum să se şi 
fotografieze alături de ea.

Minunata vizită, de ieri, la Bibli-
oteca Judeţeană „Christian Tell”, a 
fost un bun prilej pentru elevi de a-şi 
dezvolta competenţele pentru lectură 
şi de a pătrunde într-un tărâm imagi-
nar şi creativ, printr-un atelier vesel 
de iarnă. Noi, cadrele didactice, bibli-
otecar, elevi, mulţumim, pe această 
cale, personalului primitor şi amabil 
al bibliotecii judeţene: Luiza Sandu, 
bibliotecar, Cosmin Văcaru şi Lucian 
Dobroiu, ing. de sistem. 

Bibl. CRISTINA RĂSCOL
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TALON DE MICÃ PUBLICITATE GRATUITÃ PENTRU ABONAŢI

Notã: Gratuitatea se acordã numai persoanelor fizice pentru anunþuri cu pânã la 20 de 
cuvinte ºi numai pentru VÂNZÃRI, SCHIMBURI, ÎNCHIRIERI, CUMPÃRÃRI. Taloanele 
se depun la sediul redacþiei GORJEANUL din Tg-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, în 
zilele de luni – vineri orele 8 – 18. Talonul este valabil doar o singură zi.
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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 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005
Caut femeie pentru în-

grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. 

Telefon: 0771221338.
 Angajez femeie pentru 

administrare/menaj casă în 

localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 

- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării

- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată

- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-

cinate. Oferim salariu atrac-

tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 

517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

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

Telefon: 0731.504.036.

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte 
de muncă cel puțin 10 ani, 
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)

 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. 

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

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn serios, fără 

obligații, fizic plăcut, 64 ani 
caut doamnă pentru relație 
serioasă până în 62 ani, fără 
obligații, aspect plăcut. Tel.: 
0766608042.

Prestări serviciiPrestări servicii

 Vând vin roșu Ana-
nas, producție 2022, țuică de 
prune și de fructe 400, super 
calitate, preț negociabul. Tel.: 
0764770614. 

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

 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

DiverseDiverse
Execut și repar urmă-

toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. 

Telefon: 0761890450.

Vând porc cu greutate 

de peste 220 kg, stare de să-

nătate bună, crescut la ȚARĂ. 

Tel. 0760314248..

 SC TOREDIL 27 
CONS SRL angajează deser-
vent buldoexcavator pe raza 
județului Gorj. Se asigură 
cadru de muncă legal. Se 
solicită experiență și permis 
categoria C. Relații la telefon 
0726761672.

 SC TOREDIL 27 
CONS SRL execută lucrări de 
construcții civile și industria-
le. Relații la tel. 0727890532 
/0766724116.

CLIN
IC LIFE                      

CLIN
IC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

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 recunoscute, spri-

jin angajare. Căutăm colaboratori, 2000 

lei /clasa. Telefon:   0751855929; secre-

tariatsnm@yahoo.com
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Trei mese pe zi cu 22 lei. Licitație pentru hrana Trei mese pe zi cu 22 lei. Licitație pentru hrana 
bolnavilor internați la Sadubolnavilor internați la Sadu
Spitalul Orășenesc „Dr. Ghe-

orghe Constantinescu” din 
Bumbești-Jiu caută o firmă 

care să asigure hrana pacienților. 
Suma maximă pe care spitalul o oferă 
pentru masa bolnavilor este de aproa-
pe 613.000 lei. 

Firma câștigătoare va trebui să 
asigure circa 29.000 de meniuri. Un 
meniu conține trei mese, respectiv 
mic dejun, prânz și cină, plus even-
tuale suplimente, dacă acestea sunt 
prevăzute de regimul dietetic. 

„Servicii de preparare și livrare 
mâncare pentru spital. Valoarea mini-
mă estimată este de 459.498,60 RON, 
iar valoarea maximă estimată este de 
612.664,80 RON. Valoarea minimă es-
timată reprezintă valoarea în funcție 

de care se vor elabora și evalua ofer-
tele și cuprinde perioada ianuarie-de-
cembrie 2023, iar valoarea maximă 
estimată reprezintă valoarea estimată 
ce conține și perioada de posibilitate a 
prelungirii cu 4 luni în anul 2024”, po-
trivit caietului de sarcini.

.Numărul de meniuri zilnice dife-
ră în funcţie de numărul bolnavilor 
internaţi și de afecţiunile acestora. 
Alocația de hrană pentru cele trei 
mese este de 22 de lei. 

Firmele interesate de acest con-
tract au termen până pe data de 19 
decembrie să depună cererile sau 
ofertele de participare.

Spitalul din Bumbești-Jiu are cinci 
secţii cu 112 paturi.

I.I.

Școli din Târgu-Jiu, reabilitate prin PNRRȘcoli din Târgu-Jiu, reabilitate prin PNRR
Două unități de învățământ din Târgu-Jiu vor fi reabilitate 

energetic cu fonduri europene. „Tocmai am semnat contrac-
tele de finanțare prin PNRR pentru Școala Gimnazială «Ghe-
orghe Tătărescu» și Liceul Tehnologic nr. 2, al cărui director, 
domnul Ionuț Berca, m-a însoțit la București, la Ministerul 
Dezvoltării”, a precizat, marți, primarul Marcel Romanescu.

La Liceul Tehnologic nr. 2 este vorba de un proiect în va-
loare de peste 8,5 milioane de lei. Pentru reabilitarea Școlii 
Gimnaziale „Gheorghe Tătărescu”, suma alocată depășește 2 
milioane de lei.

Este vorba despre reabilitarea clădirilor în care funcționează 
cele două unități de învățământ, pentru creșterea eficienței 
energetice. Concret, lucrările constau în izolarea termică a 
spațiilor, schimbarea tâmplăriei, înlocuirea corpurilor de ilu-
minat cu unele eficiente energetic de tip led, instalarea unor 
sisteme de monitorizare și control pentru sistemul de încălzi-
re, instalarea de panouri fotovoltaice, instalarea sistemelor de 
ventilare cu recuperare de căldură și reabilitarea, în întregi-
me, a sistemelor de încălzire ale celor două școli.

I.I.

Angajații din Educație amenință cu proteste. Angajații din Educație amenință cu proteste. 
„Sunt condamnați la sărăcie”„Sunt condamnați la sărăcie”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, 
cel mai mare sindicat din Educație, amenință Gu-
vernul cu proteste, dacă nu acordă personalului 
nedidactic sporul pentru condiții de muncă.

Sindicaliștii acuză Executivul de discrimina-
re, întrucât salariații din alte sectoare bugetare 
cu funcții similare beneficiază de sporurile pentru 
condiții vătămătoare de muncă: „Oamenii de ser-
viciu, paznicii, bucătarii, muncitorii de întreținere 
sunt condamnați la sărăcie având în vedere că au 
salariile între 1.700 de lei și 2.200 de lei net. Noi am 
cerut guvernului de câțiva ani să ia măsuri în ceea 
ce privește aplicarea acestui regulament de sporuri. 
Nu am găsit înțelegere, de aceea, ținând cont de 
situația financiară, având în vedere salariile, având 
în vedere inflația și puterea de cumpărare, este clar 
că a ajuns cuțitul la os”.

Un prim protest are loc miercuri la Buzău. 
Aproximativ 300 de membri de sindicat vor piche-
ta Prefectura Județului Buzău. „Această situație 
se regăsește în întreaga țară și somăm Guvernul 
României să aplice legislația în vigoare, fără a face 
discriminări între salariații bugetari! În caz con-
trar, anunțăm că acțiunile de protest se vor extin-
de la nivelul întregii țări, inclusiv în fața sediilor 
instituțiilor cu putere de decizie din București”, 
arată FSLI.

I.I.
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Formația condusă de 
Dragoș Militaru, Unirea Dej, a 
fost una dintre cele mai bune 
echipe din liga secundă până 
în acest punct al sezonului. 
Deși nu au mai câștigat de 
cinci etape, ardelenii au ră-
mas pe loc de play-off. Cu 
27 de puncte. Unirea ocupă 
poziția a cincea în clasament, 
ce-i drept la numai 2 puncte 
de locul 7, unde se situează 
AFK Csikszereda Miercurea 
Ciuc. În ultimele meciuri din 

Finalul slab de an nu l-a descurajat pe Militaru:  
Sunt mândru de jucători și suporteri

sezonul regular, în 2023, tru-
pa lui Militaru va evolua cu 
Ripensia (deplasare), Meta-
loglobus (acasă) și CSM Sla-
tina (deplasare). Antrenorul 
gorjean s-a declarat mândru 
de parcursul din acest sezon 
și de anul 2022, unul care 
a venit cu multe confirmări, 
în ciuda unui buget mic și a 
unui lot neexperimentat.

,,Nu suntem perfecți, dar 
în deplasare avem doar două 
înfrângeri în 2022. De un an și 

ceva avem doar două înfrân-
geri în deplasare. Asta spune 
multe, cred. Avem 14 victorii, 6 
egaluri și 5 înfrângeri în 2022. 
Cu tot ce înseamnă returul de 
anul trecut și acest tur. Eu l-aș 
descrie, la condițiile care sunt 
la noi, la buget, la lot, raportat 
la absolut tot ce e aici, îl consi-
der incredibil și sunt mândru 
de toți jucătorii, pentru că ei 
au făcut acest lucru. Deși pu-
team să avem mult mai multe 
puncte, dar au fost foarte mul-

te greșeli împotriva noastră 
(n.r. – de arbitraj). Dar, sun-
tem acolo, mai sunt trei etape, 
o să ne batem cu toată lumea, 
pentru fiecare punct, ca să în-
cercăm să facem un lucru de 
neimaginat la începutul sezo-
nului (n.r. – calificarea în play-
off). Sunt mândru, pe lângă ju-
cători și cei care ne-au ajutat, 
și de suporterii noștri, pentru 
că îi văd că suferă, îi văd că 
sunt alături de noi, au fost în 
număr foarte mare la meciurile 

de acasă, au fost cu noi în de-
plasări și țin să le mulțumesc 
eu, dar și jucătorii. S-a dus 
un an frumos, foarte frumos 
și îi așteptăm și în anul 2023, 
să continuăm lucrurile foarte 
bune pe care le-am făcut până 
acum, să îmbunătățim din 
minusurile pe care le avem, 
pentru că avem”, a spus prin-
cipalul de la Dej. Unirea a 
strâns 7 victorii, 6 egaluri și 3 
înfrângeri în acest an.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu vrea să-i facă viață grea 
formației din Vâlcea în Liga Florilor. Gor-
jencele revin într-un joc oficial după pa-

uza competițională pricinuită de Campionatul Eu-
ropean și sunt pregătite de un meci mare împotriva 
unei echipe de calibru din primul eșalon handba-
listic. 

Antrenorul Liviu Andrieș a afăcut un apel la su-
porteri înainte de confruntarea de miercuri și spune 
că formația gazdă este gata să dea o replică dârză.

,,Venim în fața propilor suporteri, după o pauză 
lungă, și acest lucru ne motivează. Ştim că întâlnim 
una dintre forțele Ligii Florilor, o echipă care acum 
doi ani a fost campioana României, iar anul acesta 
joacă în cupele europene. 

Este un meci greu, dar cred că fetele sunt dor-
nice de competiție, iar iubitorii handbalului de abia 
așteaptă acest joc. E clar că Vâlcea este o echipă 
puternică, dar asta nu ne împiedică să ne dorim 
să scoatem tot ce e mai bun și frumos din aceas-
tă confruntare. Acasă, și noi suntem o nucă destul 
de tare, am demonstrat asta în toate jocurile. Este 
o confruntare care ne obligă să ne ridicăm la nivelul 
adversarului. Avem nevoie de mobilizare și determi-
nare. Trebuie să facem cât mai puține erori, pentru 
că Vâlcea este o echipă speculativă, care taxează 
orice greșeală a adversarului”, a declarat antreno-
rul gorjean.

Lotul CSM-ului a fost consolidat în această pa-
uză de iarnă. Două handbaliste noi s-au alăturat 
trupei gorjene și pot debuta chiar astăzi. 

 ,,Am făcut două achiziții în această perioadă. 
Este vorba despre Andreea Chiricuță (28 de ani), ex-
tremă stângă,  care a evoluat chiar la campioana 
Rapid, anul trecut. O jucătoare cu experiență, care 
aduce un plus echipei. La nivel de pivot am adus-o 
pe Mirabela Coteț (21 de ani), care a venit de la Bră-
ila. O jucătoare tânără, de perspectivă, dornică să 
joace. 

Nu a prea jucat la Brăila și vrea cu ardoare să 

CSM s-a întărit înaintea jocului cu Vâlcea

evolueze. Cred că vor aduce un plus echipei. Deja 
sunt transferate și vor evolua în acest joc. Fiecare 
jucătoare, care este determinată și dă sută la sută 
la antrenamente, va putea să prindă lotul de 16. S-a 
creat o concurență și orice reușită la antrenament 
aduce un plus și asigură participarea într-un meci de 
Liga Florilor”, a precizat Andrieș.

Cele două formații s-au întâlnit în această vară 
într-o partidă amicală, disputată la Vâlcea. 

Gazdele s-au impus atunci cu 39-32. Portărița 
Ekaterina Dzhukeva anticipează un un duel în-
crâncenat și spune că datele problemei sunt total 
diferite într-un joc oficial.

,,A fost o pauză foarte lungă, dar noi am revenit, 
am muncit foarte bine și cred că putem să facem un 
joc foarte bun din punct de vedere fizic și mental. 
Meciurile oficiale sunt diferite de partidele amicale. 
Toate echipele care vin acum la Târgu Jiu sunt mai 
concentrate, chiar dacă noi suntem nou-promovate. 
Va fi un meci de bătaie. Trebuie să fim concentrate 
în tot ce facem, până în ultima secundă. Publicul va 
juca un rol foarte important. Îi simțim pe fani când 
sunt alături de noi și sper să-i facem fericiți”, a de-
clarat sportiva din Bulgaria.

Partida începe la ora 18.00.
CĂTĂLIN PASĂRE
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Universitatea Craio-
va vine cu moralul 
zdrucinat în Trivale, 

după trei partide fără victorie 
în campionat, dintre care un 
meci pierdut cu rivala FCU 
Craiova. 

Doar victoria o scutește 
de emoții pe Ştiința, care stă 
la mână rezultatelor dacă nu 
bate la FC Argeș. Şi gazdele 
au șanse la calificare dacă în-
ving, astfel că se anunță un 
meci încins. 

Mihai Căpățînă și Mirel 
Rădoi au vorbit înaintea 
jocului cu ,,vulturii”.

,,Ne va aştepta o partidă 
foarte dificilă. Au făcut un 
meci bun cu Rapid. Cu puţi-
nă şansă puteau câştiga acea 
partidă. I-am văzut, au un joc 
destul de consistent, dar cu si-
guranţă noi vom merge să câş-

Cupa României: Meci decisiv 
pentru băieții lui Mirel Rădoi

tigăm, pentru că, toată lumea 
ştie, Cupa este un obiectiv pen-
tru noi”, a declarat mijlocașul 
trupei din Bănie.

,,FC Argeş este o echipă 
foarte bună. În ultimul meci a 
făcut două reprize diametral 
opuse: prima i-a aparţinut Ra-
pidului, iar în cea de-a doua 
FC Argeş merita victoria. Nu 
va fi uşor deloc. Ştim şi ceea 
ce s-a întâmplat în campionat, 
când am pierdut contra lor 
(0-1). Va fi un meci decisiv şi 
mult mai important pentru noi 
decât pentru FC Argeş. Sper 
că vom câştiga această parti-
dă ca să ne putem califica mai 
departe. Nu cred că vor fi mari 
absenţe. 

Cupa rămâne un obiectiv 
pentru orice antrenor, orice 
grup de jucători care ar fi aici”, 
a adăugat Mirel Rădoi.

GRUPA D

Loc Echipa     M V E I Gol Pct
1. Universitatea Craiova   2 1 1 0  3-1   4
2. CS Ocna Mureş    2 1 1 0  2-1   4
3. AFC Hermannstadt    2 1 0 1  3-4   3
4. FC Argeș     2 0 2 0  1-1   2
5. Minaur Baia Mare    2 0 1 1  2-3   1
6. Chindia Târgovişte    2 0 1 1  1-2   1

Miercuri, 7 decembrie, ora 17.00

FC Argeș – Universitatea Craiova (Stadion Nicolae Dobrin 
– Trivale, Ploiești)

LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport
AFC Hermannstadt – Chindia Târgoviște (Stadion Gaz 

Metan, Mediaș)
LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport

CS Ocna Mureș – Minaur Baia Mare (Stadion Minaur, 
Zlatna)

LIVE FRF.tv

,,Toate formațiile au șanse 
de calificare! Universitatea 
Craiova merge 100% în sfer-
turi doar dacă învinge. Dacă 
remizează, iar Ocna Mureș și 
Hermannstadt câștigă fieca-
re, oltenii sunt out!  Pentru FC 
Argeș, Minaur și Chindia, vic-
toria e singura variantă viabilă 
pentru calificare. Piteștenii, cu 

3 puncte, trebuie să evite însă 
scenariul în care câștigă și 
Ocna Mureș, și Hermannstadt! 
Minaur și Chindia au nevoie de 
victorii. Ar face 4 puncte fieca-
re, egalând Ocna Mureș. De-
aici încolo însă, celelalte rezu-
tate și criteriile de departajare 
intră în joc!”, a scris frf.ro.

CĂTĂLIN PASĂRE


