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Noaptea min. 50C

Proiect în lucru la Jupânești: Proiect în lucru la Jupânești: 
Apă și canalizare, de 250 Apă și canalizare, de 250 

de miliarde de lei vechi

I-a decedat soțul, în urmă cu I-a decedat soțul, în urmă cu 
șase luni, zdrobit de o camionetă! șase luni, zdrobit de o camionetă! 
Dosarul, în sertar la Poliția Turceni

Ziua max. 7Ziua max. 700CC 5500CC

»7»7
Sute de noi locuințe Sute de noi locuințe 

pentru tinerii din Târgu-Jiupentru tinerii din Târgu-Jiu

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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Înfi ințarea unui nou sindicat la Edilitara Înfi ințarea unui nou sindicat la Edilitara 
se decide la Tribunal! Liderul organizației se decide la Tribunal! Liderul organizației 
sindicale existente se opune!sindicale existente se opune!

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!

INVESTIGAȚII/ PAG. 6INVESTIGAȚII/ PAG. 6

Poluare pe Dunăre, panică Poluare pe Dunăre, panică 
în Severin!în Severin!

O pată de produse petroliere a poluat 
în cursul zilei de marți și chiar și ieri 
vreo 6 kilometri din fluviul Dunărea, 
în zona dintre barajul de la Porțile de 
Fier 1 și municipiul Drobeta Turnu 
Severin. 

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

Anunț pentru șoferii gorjeni. Anunț pentru șoferii gorjeni. 
Peste cinci mii de permise expiră Peste cinci mii de permise expiră 
în ianuarie în ianuarie 

Se aglomerează ghișeele Serviciului de 
Permise Auto Gorj.  Circa 6.000 de per-
mise de conducere vor expira în perioa-
da decembrie 2022 – ianuarie 2023.

»5»5



agenda zileiagenda zileiJoi, 8 Decembrie 2022Joi, 8 Decembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
„Iertarea înseamnă a te ridica mai pres us dec ât cel care te-a insultat.” - Napoleon Bonaparte„Iertarea înseamnă a te ridica mai pres us dec ât cel care te-a insultat.” - Napoleon Bonaparte
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† NEPRIHĂNITA † NEPRIHĂNITA 
ZĂMISLIRE, Sf. ZĂMISLIRE, Sf. 
Narcisa, fc. LPNarcisa, fc. LP

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

†) Sfântul Cuvios †) Sfântul Cuvios 
PatapiePatapie
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Șansele României, neșansa Austriei!

SCHENGENUL ȘI OBROCUL
(sau copita-n nas)
Iarăși a-nceput frecușul,  cu iujdit și cu pocneală,
Să pătrundă și pălmașii, între nația de fală.
Schengen să deschidă poarta, c-un ucaz sau  sau c-o minută,
Pentru cei fără de țară, că a lor  a fost vândută.

Se zvonește pe la colțuri, să audă și cârmacii,
Că s-ar vrea împinși în ciurdă, și-ăia de la coada vacii.
Suedezii și batavii, se pitesc dup-un stindard,
Și-nchid ochii să nu-i vadă, pe-ăia care trec prin gard.

Cei cu lebede mâncate, de ai noști bruneți, o droaie,
Ași în  valsul vienez, ce de toate ne jupoaie,
Zic, servind copita-n nas: - stu-ndărăt și stai acasă,
Între-ai puși la patru ace, ce  să caute-o mucoasă?

Tirania s-o doboare, cei cu untul, seul, slana,
Boși pe-a noastră colonie, luptă, cică, la Tirana;
Santa Klaus, mare om, la duel fiind prezent,
A promis că…dă și luptă, până-n ultimul moment.

Deputatul “number one“, ce-a avut pesemne-un vis,
Spune că, “pe 8 Undrea, vom intra-n Schengen, precis”.
De va fi cumva altfel, cât sunt slugi și sunt stăpâni,
Europa, nu  uita, noi rămânem tot români!

GEO FILIȘ

Motto: „Dă, Doamne, austrie-
cilor mintea cea de pe urmă a ro-
mânilor.”

Parafrază după  un vechi 
proverb românesc

 

Mult prea obișnuiți să 
lăsăm rezolvarea unor 
importante probleme 

pe ultima sută de metri, au tre-
cut vreo 11(unsprezece) ani și, 
noi, credeam că ne-am făcut te-
mele pentru aderarea României 
la selectul Spațiu Schengen. Și 
iată că nu-i tocmai așa. Ne-am 
temut tare de faptul că Olanda 
nu ne vrea, au urmat dialoguri 
diplomatice cu primul ministru al 
Olandei, care-a și efectuat a vizită 
în România, făcând și o vizită la 
poligonul de la Cincu, însoțit de 
președintele Klaus Werner Ioha-
nnis și de prim-ministrul Nicolae 
Ciucă. N-a fost suficient, iar două 
echipe de ezperți olandezi au ve-
nit să vadă la fața locului dacă 
îndeplinim condițiile tehnice și 
practice pentru aderare. Olanda 
s-a convins și a renunțat la po-
sibilitatea unui veto. La fel cum a 
procedat și Suedia, apărută între 
timp și ea ca țară neprietenoasă 
României.

AUSTRIA NU RESPECTĂ 
DECIZIILE CE! Dar, în mod 
neașteptat, și Austria a intrat în-
tre țările care contestă faptul că 
ne-am făcut datoria și i-am oprit 
pe migranții ce ajung pe melea-
gurile sale, chit că noi nu avem 
graniță comună cu Austria.

Cert este că abia în ultimele 
două săptămâni diplomația Ro-
mâniei, începând de la cel mai 
înalt nivel, și-a făcut datoria con-
tactându-i pe omologii din Aus-
tria. Inclusiv Preș. Klaus Werner 
Iohannis a dialogat, pe această 
temă, cu cancelarul Austriei, Karl  
Nehammer, la Atena și în Albania, 

fără a izbuti, totuși, să-i schimbe 
poziția. Și nici nu ar fi avut cum, 
din moment ce Cancelarul Austri-
ei este primul demnitar european 
care i-a făcut o vizită, la Moscova, 
lui Vladimir Putin, după invazia 
Federației Ruse asupra Ucrainei. 
Mai apoi, cancelarul Austriei a 
discutat la telefon, preț de o oră, 
cu Putin, iar Austria importă și 
acum 80% din necesarul său de 
gaze naturale din Rusia.

În toată această vreme, euro-
parlamentarii români și-au con-
tactat colegii din Austria spre 
a le explica realitatea. Aflată în 
aceeași situație cu noi, Bulga-
ria, prin Guvernul de la Sofia a făcut 
greșeala să amenințe Austria cu con-
tramăsuri.

Mai înțelept, și cu mult tact, prim-
ministrul României, Nicolae Ciucă, 
nu s-a repezit să facă același lucru ca 
vecinii de la sud de Dunăre. Ceea ce 
nu l-a împiedicat pe Nicolae Ciucă să 
aibă o reacție dură la adresa Austri-
ei: „Practic, nu putem vorbi desprevo 
justificare reală în acest moment.”

Premierul Nicolae Ciucă apreci-
ază că nu există nicio justificare re-
ală pentru votul negativ al Austriei, 
privind aderarea României la Spațiul 
Schengen.

ROMÂNIA, ÎN AFARA FLUXULUI 
DE MIGRAAȚIE. „La acest moment, 
toate statele membre ne susțin în 
avansarea aderării, inclusiv Olanda 
și Suedia, cu excepția Austriei. Avem 
inclusiv susținerea fermă a Franței și 
Germaniei, reconformată la toate ni-
velurile. Referitor la Austria, putem 
afirma că am avut întâlniri la niveluri-
le cele mai înalte: președintele Româ-
nei cu cancelarul Austriei, miniștrii 
de Interne și experții tehnici.

Datele, inclusiv de la instituțiile 
europene, confirmă că România nu se 
află pe fluxul de migrație care să ge-
nereze temeri. Practic, nu putem vorbi 
de o justificare reală în acest moment. 

Înțelegem cu toții că este nevoie de 
măsuri mai eficiente de răspuns, dar 
blocarea aderării României la Schen-
gen nu va aduce răspunsurile dori-
te de Austria. Dimpotrivă, aderarea 
României va face Spațiul Schengen 
mai sigur, prin implicarea Români-
ei care, după aderare va avea mai 
multe instrumente la îndemână, tot 
instrumentarul Schengen pentru a 
ajuta la controlul și contenirea aces-
tui fenomen.

MERGEM PÂNĂ LA CAPĂT. 
Și ceilalți parteneri europeni, 
instituțiile europene, Parlamen-
tul European(care-a votat de cinci 
ori pentru admiterea României în 
Spațiul Schengen, n.m. I.P.), Co-
misia Europeană, statele membre, 
împărtășesc această evaluare și au 
comunicat asta în discuțiile cu Can-
celarul Karl Nehammer și cu minis-
trul de Interne Karner. 

Un lucru este cert, suntem 
hotărâți să mergem până la capăt, 
inclusiv prin a cere un vot pentru 
România în Consiliul JAI de mâin 
e(adică azi, 8 decembrie, n.m. I.P.). 
Stare actuală de incertitudine nu 
mai poate continua.

Dacă România mai are șanse, fie 
ele cât de mici, ei bine, Austria riscă 
să se facă de rușine!

ION PREDOȘANU

Prin Novaci suspină vântu-n crengi
Prin Novaci suspină vântu-n crengi 
Și un glas firav de fluier geme 
Iar pe cer amurgul țese cergi, 
În culori de maci și sânziene. 

Brazi oftează sau doinesc a jale,
Străjuindu-și turmele brumate,
Urșii carpatini pășesc agale 
Pe sub cetinile răsfirate. 

Prin Novaci, Gilortul blând șoptește 
Malurilor, să-i croiască drumul 
Fiindcă e târziu și se grăbește 
Să-i plătească Jiului...uiumul. 

De pe cer zâmbește soarele vioi,
Razele-i străpung nori de catifea,
Iarba de smarald râde prin zăvoi 
Iar pe munți surâd petice de nea. 

Aerul te-mbie cu miros curat,
Străzile cu flori spun povestea lor,
Zilnic trecători, sus și-n jos le bat 
Iar prin mândrii tei freamătă un dor. 

Munții cei semeți îl privesc cu drag 
Și mi-l ocrotesc ca pe un copil!
Ode îi închină frunzele de fag 
Iar portul străbun...e demn și nobil!

FLORENTINA CUTEANU



investigațiiinvestigații www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»33Joi, 8 Decembrie 2022Joi, 8 Decembrie 2022

Unul dintre proiectele 
în lucru este cel le-
gat de introducerea 

Proiect în lucru la Jupânești: Apă și Proiect în lucru la Jupânești: Apă și 
canalizare, de 250 de miliarde de lei vechicanalizare, de 250 de miliarde de lei vechi
Primăria Jupânești este în top privind  proiectele acce-
sate în ultimii doi ani de o administrație locală, asta nu 
numai la nivel de Gorj, ci și la nivelul regiunii Oltenia. 
O spune chiar edilul local, Ion Gîrniceanu, care demon-
strează astfel că în comuna pe care o conduce de doi 
ani se face ce nu s-a făcut în ultimii 20 de ani. Până la 
această oră, autoritatea locală are 26 de proiecte depu-
se la diverse structuri care finanțează astfel de eforturi 
ale UAT-urilor de a crea confort în comunități. 

apei și a canalizării în comuna 
Jupânești. Proiectul pe PNDL 
2, are la bază o suma de 250 

miliarde vechi. Firma care a 
câștigat licitația pentru aceas-
ta investiție este din Olt, cu 

subcontractare din Dolj.
Investiția legată de apă și 

canalizare se realizează în ciu-

da vremii nefavorabile, fiind în 
grafic, dar lucrurile în comună 
nu se opresc aici. Primăria a 
mai accesat 40.000 de lei, pe 
,,Anghel Saligny” și pe PNDL 2, 
și va realiza în comună o stație 
de încărcare a vehiculelor elec-
trice, stâlpi fotovoltaici și un 
centru de inovare. Proiectul pe 
Anghel Saligny are o valoare 

de 150 de miliarde de lei vechi. 
La 400 miliarde lei vechi se ri-
dică, per total, ambele proiecte 
apă - canal pentru Jupânești. 
O sală de sport nouă va avea 
comuna în curând, proiec-
tul așteptând să fie semnat 
la Ministerul Dezvoltării, în 
timp ce modernizarea Școlii 
Gimnaziale din Jupânești și 

a două grădinițe, din Vierșani 
și Jupânești, așteaptă sem-
nătura pentru finanțare, fiind 
incluse în același proiect. S-a 
mai realizat un studiu pentru 
introducere gazelor în comună 
iar proiectul prevede obținerea 
a 390 de miliarde de lei vechi 
pentru racordarea comunei.

A.S.
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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

,,Congresul reprezintă o 
oportunitate deosebită pentru 
salvatorii din întreaga lume 
pentru a realiza schimburi de 
informații și experiență, rea-
lizându-se astfel un sistem 
cât mai performant de sal-
vare, care, pe lângă reușita 
intervenției, să ofere siguranță 
maximă atât pentru victimă, 
cât și pentru salvator.

Delegația Salvamont Ro-
mânia la acest eveniment pro-
fesional de mare prestigiu este 
alcătuită din reprezentanți ai 
serviciilor Salvamont din Gorj, 
Brașov, Harghita și Prahova, 
alături de Ciprian Zamfirescu, 
voluntar Salvamont și repre-
zentant al Vodafone – parte-
nerului de tehnologie al Salva-
mont.

Comitetul Internațional de 
Salvare cu Drone IEDO a pu-
blicat programul materialelor 
aprobate pentru prezentare în 

Echipele Salvamont România, la Paris – 
Congresul Mondial al Salvatorilor cu Drone

* Nu vor lipsi nici salvatorii din Gorj
* Soluții, în premieră mondială
* Salvamont România, reputație extrem de bună

În perioada 12 – 13 decembrie în Paris,  se desfășoară 
lucrările primei ediții a Congresului Mondial al Salvato-
rilor cu Drone, acțiune deosebit de importantă, în care, 
instituții, asociații de salvare, organizații profesionale 
sau institute de cercetare în domeniul salvării din pes-
te 60 de țări, de pe toate continentele, aducându-și aici 
reprezentanți pentru a lua contact cu ultimele studii 
și cercetări în acest nou domeniu al salvării, a anunțat 
președintele Salvamont, Sabin Cornoiu.

cadrul congresului, materialul 
propus de Salvamont Româ-
nia, după evaluările necesare, 
a întrunit condițiile impuse și 
a fost aprobat pentru prezen-
tare în plenul acestei manifes-
tări – cea mai mare întrunire 
de profil organizată la nivel 
mondial”.

Prezentarea „Dronele – noi 
perspective în salvarea mon-
tană” este realizată și va fi 
susținută de către Sabin Cor-
noiu, președintele Salvamont 
România și Ciprian Zamfi-
rescu, Digital Transformati-
on & Innovation Manager în 
cadrul Vodafone România. 
Aceasta va descrie cele două 
soluții implementate în acest 
an de Salvamont România, 
cu sprijinul Vodafone, soluții 
unice la nivel mondial: asigu-
rarea semnalului de telefonie 
mobilă și internet în zonele 
montane izolate cu ajutorul 

unui sistem digital complex 
sol-aer (dronă, antena RF, 
mini-remorca, antena satelit) 
și Centrul Național de Anali-
ză Date Salvamont-Vodafone 
– premieră mondială – reali-
zat de Salvamont Romania și 
Vodafone Romania, cu spriji-
nul Consiliului Județean Gorj 
și al Serviciului Salvamont 
Gorj, unde sunt prelucrate 
fotogramele capturate de dro-
ne. ,,Aceste soluții s-au dove-
dit a fi un mare pas înainte în 
salvarea montană și un mod 
excepțional în care inteligența 
artificială și tehnologia de ulti-
mă generație pot salva vieți.

Mai mult de atât, realiză-
rile obținute și ritmul deosebit 
de dezvoltare în acest dome-

niu, au dus la nominalizarea 
Salvamont România la doua 
dintre cele 8 sectiuni de pre-
miere, existând mari șanse ca 
Salvamont România să urce 
pe cea mai înaltă treaptă de 
premiere la acesta prestigioa-
să manifestare mondială .

Congresul este o oportu-
nitate pentru salvamontiștii 
români de a face schimb de 
experiență cu alți salvatori, cu 
alte asociații naționale de sal-
vare institute de cercetare în 
acest domeniu.

Salvamont România este 
singura structura de salvare 
din țara noastră membră cu 
drepturi depline în cele trei mari 
organizații de salvare: Comi-
tetul Internațional de Salvare 

montană CISA IKAR, F.I.P.S. 
– Federația Internațională a 
Patrulelor de Schi și IEDO – 
Organizația internațională a 
salvatorilor cu drone. 

Astfel, salvamontiștii ro-
mâni se bucură de o reputație 
foarte bună în rândul țărilor 
cu servicii de salvare montană 
și reușesc să mențină întot-
deauna aceasta activitate „la 
înălțime”.

Delegația noastră va fi pre-
zentă la aceste lucrări in echi-
pamentul oficial asigurat de 
către partenerul pentru echi-
pament al Salvamont, HERVIS 
Romania”, a mai transmis sa-
bin Cornoiu.

M.C.H.
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Anunț pentru șoferii gorjeni. Peste cinci Anunț pentru șoferii gorjeni. Peste cinci 
mii de permise expiră în ianuarie mii de permise expiră în ianuarie 

Bucătăria lui Fabi Bucătăria lui Fabi 
te premiază de crăciun!

Gătește cu spor! 

Dacă vă puneți amprenta culinară pe un preparat pregă  t în Bucătăria lui Fabi, publicat 
de Gorjeanul sau pe pagina de Youtube Cooking Adventures in The Nature, este sufi cient 
să par  cipați la noul concurs pe care îl lansăm,  mp de patru săptămâni, în paginile 
publicației dumneavoastră de sufl et. Mai trebuie să puneți puțină sare și ceva piper, să 
ne trimiteți preparatul vostru fotografi at pe adresele de email: publicitate@gorjeanul.ro, 
alinfabian62@gmail.com, dar și ingredientul folosit în plus față de rețeta originală și gata, 
sunteți un chef de top! Dumneavoastră dați tușa fi nală a preparatului, iar Fabi, premiile, 
3 TIGĂI WORK DE FONTĂ, câte una pentru fi ecare loc. Vă urăm succes! Premianții vor fi  
declarați peste patru săptămâni, pe data de 16 decembrie.

Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)
Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)
Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Se aglomerează ghișeele Serviciului de Permi-
se Auto Gorj.  Circa 6.000 de permise de con-
ducere vor expira în perioada decembrie 2022 
– ianuarie 2023, iar Prefectura Gorj le cere 
șoferilor să ceară preschimbarea documen-
telor înainte de expirare, dat fiind numărul 
mare de permise auto care trebuie înlocuite.

Autoritățile județene au explicat care sunt 
pașii pentru preschimbarea permisului de 
conducere.

„Având în vedere numărul mare de documente 
care vor necesita preschimbarea, cei aflați în situația 
în care le expiră permisul de conducere, cei care 
vor solicita emiterea unor noi permise de conduce-
re înainte de expirarea valabilității administrative 
sau pe alte motive, vor parcurge următoarele etape: 
efectuarea programărilor online pe site-ul http://
www.drpciv.ro; achitarea contravalorii permisului 
de conducere în valoare de 89 lei (prin intermediul 
CEC Bank, BCR, rețeaua de stații SelfPay, online 
– ghiseul.ro sau drpciv.ro secțiunea servicii online 
- plăți, mandat poștal, etc.); pregătirea documente-
lor necesare pentru preschimbarea permisului de 
conducere (act de identitate valabil – original, fișa 
medicală, permisul a cărui preschimbare este so-
licitată, în original, dovada efectuării plății taxei); 
prezentarea la sediu, conform programării, cu pre-
cizarea faptului că cererea pentru preschimbarea 
permisului de conducere poate fi depusă la oricare 
Serviciu public comunitar regim permise de con-
ducere și înmatriculare a vehiculelor, indiferent de 
domiciliul titularului”, anunță Instituția Prefectu-
lui Județului Gorj.

Documentele noi emise pot fi urmărite, în timp 
real, pe site-ul http://www.drpciv.ro, secțiunea 
servicii online – emitere permis/emitere certificat.

În urma analizei efectuate de Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înma-
triculare a Vehiculelor Gorj, în luna noiembrie au 
expirat 486 de permise auto, în luna decembrie – 
818, iar în ianuarie 2023 vor expira nu mai puțin 
de 5.076 de permise de conducere. La acest volum 
de permise de conducere nou emise la care expi-
ră termenul de valabilitate administrativă se vor 
adăuga preschimbările pe alte motive, de exemplu: 
pierdut/furat, deteriorat, schimbarea numelui în 
urma divorțului sau căsătoriei, permis de conduce-
re străin cu similar românesc etc.

Permisele se livrează acasă

Permisul de conducere nou emis se li-
vrează, prin serviciul de curierat al Poștei 
Române, la adresa indicată de titular sau se 
ridică de către acesta de la serviciul public 
comunitar indicat în cererea de preschim-
bare (termenul de livrare este cuprins între 
5-15 zile). Până la primirea efectivă a noului 
permis, titularului i se eliberează o dovadă 
înlocuitoare a permisului de conducere, do-
cument cu valabilitatea de 15 zile.

Permisul de conducere se va ridica, per-
sonal, de la serviciul public comunitar în a 
cărui competență se află acea adresă, după 
termenul de 15 zile, în cazul în care titu-
larul nu poate fi identificat/găsit la adresa 
indicată în cerere, anunță autoritățile.

I.I.
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Deputaţii urmează să vote-
ze dacă de 6 și 7 ianuarie, 
adică Boboteaza și Sfântul 
Ion să fie considerate zile 
nelucrătoare.

Inițiatorul legii este lide-
rul PSD, Marcel Ciolacu, iar 
în expunerea de motive aces-
ta a susținut că „foarte mulţi 
români participă atât la Bobo-
tează şi foarte mulţi români 
sărbătoresc Sfântul Ion și că 
nu i se pare greșit dacă aceste 
două zile vor fi declarate libe-
re”.

Pentru moment, Codul 
Muncii prevede 15 zile de săr-
bătoare legală anual.

Dacă şi 6 şi 7 ianuarie 
vor fi declarate nelucrătoare, 
atunci vom beneficia de 17 
zile libere pe an.

Zile libere în 2023: 1 ianu-
arie – duminică – Anul Nou;; 
2 ianuarie – luni – Anul Nou; 
24 ianuarie – marți – Ziua 
Unirii Principatelor Române; 
14 aprilie – vineri – Vinerea 
Mare; 16 aprilie – duminică 

O pată de produse petro-
liere a poluat în cursul zilei 
de marți și chiar și ieri vreo 6 
kilometri din fluviul Dunărea, 
în zona dintre barajul de la 
Porțile de Fier 1 și municipiul 
Drobeta Turnu Severin. 

Nu au fost cazuri de pești 
morți sau alte probleme ma-
jore, dar pata era vizibilă pe 
kilometri întregi și nimeni de 
la Apele Române sau de la Hi-
droelectrica nu s-a grăbit să 
anunțe Garda de Mediu. 

Au făcut-o polițiștii de 
frontieră, iar apoi au fost de-
marate toate procedurile pen-
tru a se interveni cu materia-
le care să absoarbă produsele 
deversate accidental în fluviu 
și a căror origine încă nu este 
cunoscută. 

În cursul nopții de marți 
spre miercuri poluarea a 
ajuns până în zona captării 
de la Drobeta Turnu Severin, 
acolo unde apa din fluviu este 
dusă în stația de alimentare a 
orașului pentru a fi tratată și 
distribuită apoi localnicilor. 

Ca să prevină o deteriora-
re a echipamentelor scumpe, 

Poluare pe Dunăre, 
panică în Severin!

operatorul local de apă a de-
cis ca pentru vreo două ore, 
până la îndepărtarea perico-
lului, să fie oprită alimenta-
rea cu apă a stației. 

Această decizie a generat 
zvonul că orașul rămâne fără 
apă și, după cum declară pri-
marul Marius Screciu, consu-
mul din rețea a crescut brusc 
de 10 ori. 

„Față de o perioadă norma-
lă din această perioadă a fost 
o creștere de zece ori a consu-
mului în seara de marți. 

Oamenii s-au grăbit să se 

aprovizioneze și să își facă 
stocuri în căzi, în damigene, 
găleți, ce a avut fiecare prin 
apartament, dar totul a revenit 
la normal spre miezul nopții”, 
a spus edilul care, în trecut, 
a locuit vreo câțiva ani și la 
Târgu-Jiu. 

Oamenii au recunoscut că 
s-au panicat și, la fel cum s-a 
întâmplat în perioada scum-
pirii bruște a benzinei, la fel 
și-au făcut și stocuri de apă. 
„Cred că într-o oră la maga-
zinul din cartier s-a vândut 
apă cu baxurile cum nu s-a 
dat nici astă vară pe căldură. 
Păi când au auzit oamenii că 
rămâne orașul fără apă nu 
vă imaginați ce isterie a fost. 
Nu a fost ca la benzină, că nu 
s-a ieșit în stradă cu mașina, 
dar și acum sunt căzile pline 
cu apă în apartamente de tea-
mă că se poate întâmpla ceva 
rău. Au cumpărat mult, dar au 
și oprit în găleți sau bidoane, 
fiecare în ce a avut”, a spus o 
locatară a unui bloc. 

Cei de la Administrația 
Bazinală Ape Jiu au dat asi-
gurări ieri că au prelevat pro-
be suficiente din Dunăre și că 
nu mai sunt probleme, pata 
de produs petrolier dispărând 
până la sfârșitul zilei. 

Nimeni nu a comunicat 
însă oficial de unde provine 
aceasta, cel mai probabil o 
defecțiune la instalațiile hi-
drocentralei generând pier-
derea de produs petrolier și 
poluarea de pe fluviu. 

 GELU IONESCU

Crearea unui nou sindi-
cat în cadrul societății 
Edilitara Public SA, care 
aparține Consiliului Local 
Târgu-Jiu, a dat frisoane 
liderului sindicatului exis-
tent, Constantin Popescu, 
ancorat puternic în struc-
tura organizațională a fir-
mei, așa că a intervenit, 
fără succes, în instanță, 
în procesul de acordare a 
personalității juridice a 
noii organizații sindicale.
Judecătoria Târgu-Jiu 
a respins cererea prin 
care Popescu se opunea 
înființării noului sindicat, 
numai că acesta a făcut 
apel și invocă faptul că 
,,salariații pot fi induși în 
eroare doar pentru inte-
resele personale ale unor 
persoane”. Popescu invo-
că ,,interese personale”, 
în contextul în care fiul 
său este angajat în cadrul 
societății, soția sa a fost 
până de curând salariată a 
Edilitara, iar ginerele său, 
prin firma Mionolegius 
SRL are, de mai mulți ani, 
afaceri cu societatea.

Judecătoria Târgu-Jiu 
a admis, la finele lu-
nii septembrie a.c., 

cererea prin care se solicita 
înscrierea în registrul speci-

Înfi ințarea unui nou sindicat la Edilitara se decide la 
Tribunal! Liderul organizației sindicale existente se opune!

al al instanței a Sindicatului 
Liber ,,Edilitara”, organizație 
sindicală reprezentată de Cla-
udiu Grigore Romanescu. Prin 
aceeași soluție, magistrații 
au decis să respingă, ca in-
admisibilă, cererea prin care 
Constantin Popescu, liderul 
Sindicatului Serviciilor Co-
munitare de Utilități Publi-
ce (SSCUP) Gorj, se opunea 
înființării noii structuri sin-
dicale. Simțind că-i va slăbi 
puterea și influența în cadrul 
societății, Popescu a atacat 
decizia la Tribunalul Gorj și a 
invocat, într-o cerere agrama-
tă, printre altele, că a inter-
venit în proces ,,pentru a da 
eficiență acestei proceduri”(?!) 
și pentru a ,,preantampina 
pronunțarea unei hotărâri 
eventual nelegale”.

Mai mult, liderul SSCUP 
afirmă că se dorește înființarea 
unui nou sindicat ,,pentru a 
induce în eroare angajații Edi-
litara și doar în interes perso-
nal”, însă nu și-a argumentat 
alegațiile. În final, Popescu le 

cere judecătorilor să-i admi-
tă apelul, ,,și să dea eficiență 
prevederilor legale”. Practic, 
e ca la matematică, atunci 
când e invocată condiția ne-
cesară și suficientă. Mai clar, 
judecătorii vor da așa zisa 
eficiență prevederilor legale, 
dacă și numai dacă îi admit 
apelul lui Popescu. Altfel, nu!

Dacă tot a invocat interese 
personale pe relația sindicat-
societate, liderul SSCUP a 
omis să le amintească pe ale 
lui. Popescu este coleg la Edi-
litara cu fiul său și, până de 
curând, și cu soția sa, pensi-
onată, în urmă cu câteva luni. 
Și mai trebuia să menționeze 
și că ginerele său, prin firma 
Mionolegius SRL e mufată la 
bugetul Edilitara Public SA 
prin contracte de închirie-
re utilaje pentru lucrări de 
construcții sau deszăpezire, 
din care a câștigat, 76.000 
de euro, în 2019, 118.000 de 
euro, în 2020 și doar 90.000 
de lei, anul trecut.

CLAUDIU MATEI

2023: Încă două zile libere
– Paștele; 17 aprilie – luni – 
Paștele; 1 mai – luni – Ziua 
Muncii; 1 iunie – joi – Ziua 
copilului; 4 iunie – dumini-
că – Rusalii; 5 iunie – luni 
– Rusalii;15 august – marți – 
Adormirea Maicii Domnului; 

30 noiembrie – joi – Sfântul 
Andrei; 1 decembrie – vineri 
– Ziua Națională a Româ-
niei; 25 decembrie – luni 
– Crăciunul;26 decembrie – 
marți – Crăciunul.

M.C.H.
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Sanatoriul de la Dobrița caută furnizor Sanatoriul de la Dobrița caută furnizor 
de energie electricăde energie electrică
Spitalul de Pneumoftiziologie 

„Tudor Vladimirescu”, din 
comuna Runcu, cumpără 

energie electrică prin intermediul por-
talului de achiziții publice. Unitatea 
sanitară vrea să încheie un acord-ca-
dru de furnizare energie electrică pe 
o perioadă de 6 luni, începând cu 1 
ianuarie 2023.

„Valoarea estimată a prezentei pro-
ceduri, în funcție de care se vor elabo-
ra ofertele, respectiv suma de 648.000 
lei, fără TVA, reprezintă valoarea ma-
ximă estimată aferentă cantității maxi-
me de energie electrică ce va fi furniza-
tă până la data de 30.06.2023. 

Total cantitate minimă estimată / 6 
luni = 145 MWh. Total cantitate maxi-
mă estimată / 6 luni = 180 MWh. Va-
loarea estimată a contractului 648.000 
lei, fără TVA, include prețul propriu 

de livrare și tarifele de reglementare 
(distribuție, transport, sistem), fără a 
include următoarele taxe reglementa-
te: contribuție cogenerare, certificate 
verzi, acciza (necomercială)”, potrivit 

documentației.  
Energia electrică se va furniza per-

manent 24/24 ore, 7 zile pe săptămâ-
nă, pe o perioadă de 6 luni de la sem-
narea acordului-cadru. 

Termenul limită pentru primirea 
ofertelor sau a cererilor de participare 
este 14 decembrie. 

I.I.

Artistul gorjean Mihai Țopescu, premiat Artistul gorjean Mihai Țopescu, premiat 
de Academia Românăde Academia Română

Artistului vizual Mihai Țopescu, 
membru al Uniunii Artiștilor Plastici 
din România, Filiala Târgu  Jiu, i-a 
fost conferit, într-un cadru festiv, or-
ganizat în Aula Academiei Române, 
Premiul Academiei Române pentru 
arte plastice „Ion Andreescu”, pentru 
anul 2020.

Premiul Academiei Române 
„Ion Andreescu” se acordă  pentru 
contribuții esențiale la dezvoltarea, 
prestigiul și vizibilitatea culturii și ar-
tei vizuale românești, în țară și în afa-
ra ei. Mihai Topescu primește această 
înaltă distincție pentru următoarele 
evenimente/proiecte expoziționale 
realizate în anul 2020: Proiectul „Ma-
nifest pentru natură” (Expoziţiile Arte 
Laguna – Veneţia; Salonul Naţional 
de sticlă – Galeriile „Simeza“; Salonul 
Naţional de Artă – Galeria Senat; Bie-
nalele Internaţionale de Artă Contem-
porană – Buzău, Bârlad)

„Mihai Țopescu este unul dintre cei 

mai importanți și vizibili artiști români 
din scena artistică vizuală a spațiului 
cultural  românesc și internațional, 
opera sa circulând în toată lumea, fi-
ind apreciată și premiată de instituții 
de cultură și artă, muzee fundații, în 
concursuri, bienale și trienale de arte 
vizuale naționale și internaționale”, a 
precizat Vasile Fuiorea, directorul Fi-
lialei Târgu Jiu a UAP din România.

Academia Română a decernat, 
miercuri, premii pentru cele mai va-
loroase creaţii ştiinţifice şi artistice 
realizate în anul 2020. 

Premiile s-au acordat în cadrul 
celor 14 secţii ştiinţifice ale Acade-
miei Române şi anume: literatură şi 
filologie, istorie, matematică, fizică, 
chimie, ştiinţe tehnice, tehnologia in-
formaţiei, biologie, medicină, agrono-
mie, silvicultură, sociologie, psiholo-
gie, filosofie, arte plastice, teatrale şi 
muzicale.

I.I.

Sute de noi locuințe pentru tinerii din Târgu-JiuSute de noi locuințe pentru tinerii din Târgu-Jiu
Ministerul Dezvoltării finanțează 

zeci de noi investiții prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR). Proiectele, în valoare totală 
de circa 300 de milioane de lei, au 
fost depuse în cadrul celei de-a doua 
runde de atragere de fonduri pe com-
ponentele Valul Renovării și Fondul 
Local din PNRR.

Pentru Fondul Local, au fost apro-
bate 42 de noi proiecte, în valoare to-
tală de 255.227.470 lei, depuse de 35 
de autorități. Cei mai mulți bani au 
fost obținuți de Primăria Municipiu-

lui Târgu-Jiu, pentru construirea de 
locuințe pentru tineri.

„Sute de noi locuințe pentru tineri! 
Avem finanțarea pentru 100 de blocuri 
noi la Târgu Jiu! Adineauri a fost publi-
cată lista cu noile proiecte aprobate de 
Ministerul Dezvoltării și care cuprinde 
al treilea proiect al nostru cu locuințe 
pentru tineri, în valoare de peste 126 
de milioane de lei (peste 25 de milioa-
ne de euro), prin PNRR.

Primele două proiecte, în valoare 
de 11 milioane de euro, - 20 de blocuri 
în strada Narciselor  și 10 blocuri în 

strada Marin Preda - au fost deja apro-
bate pentru finanțare, iar acum avem 
și restul de 70 de clădiri, tot în strada 
Marin Preda. Le mulțumesc celor din 
Direcția Programe, dar și domnului di-
rector Raul Chiriac de la Investiții pen-
tru implicare și pentru munca imensă 
depusă pentru aceste proiecte.

Este o veste extraordinară pentru 
municipiul nostru și venim astfel în spri-
jinul tinerilor târgujieni care vor putea 
beneficia de locuințe moderne, cu con-
sum de energie aproape zero, în clădiri 
cu câte 6 apartamente”, a anunțat pri-
marul Marcel Romanescu.

I.I. 
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Ion Busuioc lucra ca agent de pază la Colegiul Nati-
onal ,,Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu. Era că-
sătorit și avea trei copii, cel mai mare având vârsta 

de 33 de ani, fata, 24, iar cel mic are 21 de ani. Soția este 
asistent personal pentru mezinul familiei. Practic venitul 

I-a decedat soțul, în urmă cI-a decedat soțul, în urmă c
camionetă! Dosarul, în sertacamionetă! Dosarul, în sert
Accidentul căruia i-a căzut victimă Ion Busuioc, în vârstă de 54 de ani, din Târgu-Jiu, a avut 
loc pe data de 17 mai. Omul, aflat în timpul liber, a fost rugat atunci, de un amic, să-i dea o 
mână de ajutor la Sărdănești, la o balastieră, pentru încărcarea unui camion cu balastru. Deși 
târgujianul nu s-a apucat de lucru, abia coborând din mașină lângă cântar, a fost lovit de o 
camionetă care dăduse cu spatele fără să îl vadă. Busuioc a fost lovit din plin și a murit pe loc, 
fiindu-i zdrobit toracele. La o jumătate de an de la incident, familia îndoliată nu deține nicio 
concluzie a anchetei aflate în curs la Poliția Turceni.

Ion BusuiocIon Busuioc
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Te Te ABONEZIABONEZI la ,,Gorjeanul” şi  la ,,Gorjeanul” şi CÂŞTIGI!CÂŞTIGI!
Abonându-te la ,,Gorjeanul” economisești bani și, în plus,                                              poţi câștiga și un PREMIU ! Abonându-te la ,,Gorjeanul” economisești bani și, în plus,                                              poţi câștiga și un PREMIU ! 

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

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
DE CRĂCIUN

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

Premiul I: 1 x Telefon mobil Samsung  

Premiul II: 2 x Aspirator praf

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

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

acestei familii era asigurat de stâlpul acesteia, Ion Busu-
ioc.

Asta, până la tragedia din luna mai, când tatăl celor 
trei copii nu s-a mai întors acasă, acesta fiind declarat 
decedat după accidentul rutier care a avut loc pe raza 
comunei Plopșoru, la Sărdănești.

Văduva acestuia, Elena Busuioc, a căutat răspunsuri 
la cele petrecute dar i s-a spus de către anchetatori că la 
Poliția Turceni este un dosar în lucru care privește acest 
eveniment tragic. Au trecut însă șase luni iar răspunsu-
rile nu există. 

Familia Busuioc trăiește doar din salariul minim al vă-
duvei defunctului și din pensia cu handicap a celui mic. 

Dosarul care trebuia să ajungă la instanță a fost cu 
siguranță rătăcit într-un sertar la Poliția Turceni, agenții 
care ar fi trebuit să se ocupe de caz considerând, proba-
bil, că timpul trecut nu îl mai învie pe defunct. 

Nimeni nu s-a gândit la familia îndoliată, la neajunsu-
rile materiale cu care se confruntă și nici la faptul că un 
proces în instanță ar fi putut să despăgubească familia 
rămasă fără părinte și soț.

,,Nu mă gândeam că pentru a ancheta decesul soțului 
meu trebuie să aștept o jumate de an, sau chiar un an, 
în timp ce persoana vinovată nu este trasă la răspundere 
pentru cele întâmplate. 

Am întrebat la Poliția Turceni, chiar marți, despre 
stadiul anchetei, mi s-a spus să aștept. Am trans-
mis unei doamne de la poliție, de acolo, că voi reve-
ni la Turceni vineri pentru a primi un răspuns scris. 
Nimeni nu îmi înțelege graba ori durerea iar toată 
lumea consideră probabil că nu trebuie să solicit un 
răspuns. Este adevărat, soțul meu este mort dar nu 
știm, nici acum, dacă șoferul este vinovat, dacă mor-
tul este vinovat sau dacă putem spera la vreo des-
păgubire de la firma de asigurare a camionetei. Am 
avut noroc că soțul a fost asigurat în caz de accident 
și am primit 10.000 de lei de la asigurator că altfel 
nu aveam cum să rezistăm în aceste luni. Rog an-
chetatorii să grăbească aceast dosar și să înțeleagă 
de ce ne dorim să știm ce s-a întâmplat chiar și după 
o jumătate de an de la moartea soțului", a declarat 
Elena Busuioc. Ion Busuioc este înmormântat la 
Cimitirul Vădeni, familia locuind în acest cartier al 
municipiului.

A.STOICA



culturăculturăJoi, 8 Decembrie 2022Joi, 8 Decembrie 2022
»»

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

10 10 
Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      

,,Criza Covid a exacerbat creșterea prețurilor la nutriție pentru ,,Criza Covid a exacerbat creșterea prețurilor la nutriție pentru 
cele mai sărace populații din lume”! cele mai sărace populații din lume”! 

Despre inteligenţă şi despre paradoxul intelectual al fiinţei umane

Într-o lume şi într-o societate în care banii au de-
venit un fel de «factotum», un gen de Mamona care 
iniţiază, hotărăşte şi rezolvă aproape toate proble-
mele care se ivesc şi se dovedesc tot mai complicate 
de la o zi la alta, a vorbi despre inteligenţă şi despre 
coeficientul intelectual al fiinţei umane devine un 
paradox care frizează ridicolul, ca şi  când ai rei-
tera faptul că anormalitatea a devenit normalitate 
trucată, că analfabetismul funcţional a devenit em-
blema unei şcoli mutilate de ingerinţele neaveniţilor 
politici, din moment ce toate studiile psihometrice 
din lume arată o scădere a coeficientului intelectual, 
începând cu anul 2000, iar, cu cât este mai mare ni-
velul IQ-ului național, cu atât este mai mare căderea 
masei de oameni, ca şi a indivizilor cocoţaţi în funcţii 
înalte, într-o prostologie calificată şi cu diplome pla-
giate! Se apreciază fără teama de agreşi că în afară 
de studiile psihometrice, acest lucru demonstrează 
și empirismul unor aşa-zise judecăţi de constatare 
care deturnează adevărul. Spre exemplu, un adoles-
cent de 14 ani înțelege în medie ceea ce ar fi înțeles 
un copil de 10 ani născut înainte de 1975, iar, unul 
dintre simptomele acestei regresii comprehensive 
este pierderea vocabularului şi macularea limba-
jului, aspecte semnalate de numeroase studii înce-
pând cu 2017, pentru că adevărata dramă relevată 
de această sărăcire spirituală este cea a dificultății 
de memorare pentru generațiile în devenire! Nume-
roasele studii efectuate sună ca nişte pilde profetice 
prin care se scoate în evidenţă povestea unor cupluri 
care înregistrează un IQ remarcabil de 130 fiecare şi 
care așteaptă să se reproducă după ce-și vor atinge 
toate obiectivele profesionale și materiale, până în 
ziua în care se hotărăsc în cele din urmă, să facă 
pasul de a forma o familie. Dar, fiecare trebuie să 
facă apoi față la ceasul biologic al celuilalt şi să se 
detaşeze de resemnarea libidoului celuilalt. 

Studiile arată că imbecilizarea ar fi  multifac-
torială şi rolul perturbatorilor endocrinologici 
produce efecte neurologice devastatoare 

Se apreciază faptul că «ingineria asistată» a fer-
tilităţii vine prea târziu pentru ei, şi în acest timp, 
cazurile sociale se reproduc exponențial și ajung să 
conformeze o combinație de defecte ereditare cu re-
percusiuni negative. În acest fel, toți devenind inapţi, 
parcă ar putea rezolva cele mai importante probleme 
pentru supraviețuirea speciei, cum ar fi gestionarea 
colectării reziduurilor, dar, în această societate idio-
tizată, îndobitocită prin minciună şi prin manipula-
re grosolană de către mânuitorii de bani, obezitatea 
a devenit norma, oamenii consumând doar băuturi 
îndulcite! În acest caz, statul nu poate rezolva pro-
bleme simple, cum ar fi irigarea terenurilor sau ges-
tionarea deșeurilor, cu atât mai mult cu cât porno-
grafia se clasează ca o «cultură» a pervertirii tinerilor 
de la cele mai fragede vârste, iar locurile de sex rapid 
din toaletele şcolilor preiau locurile de fast-food cu 
care se hrănesc la modul general tinerii! Elitele sunt  
formate din contra-elite, analafabeţii sunt formaţi 
de contra-analfabeţi cu note îngrozitoare la titula-
rizare, un talmeş-balmeş ca în sistemul școlar ac-

tual, unde fruntașii clasei sunt percepuți ca învinși 
de către masa mediocrilor tupeişti şi cu buzunarele  
doldora de bani! Deciziile politice ale conducătorilor 
de ţară şi de guverne, actele normative ale ministe-
rului Educaţiei sunt toate mai fatale și mai contra-
productive unele decât altele. Coincidențele stranii 
cu sincopele realităţii sunt de-a dreptul tulburătoa-
re, deși hiperfertilitatea săracilor este un clișeu al 
secolului al XX-lea, depăşit în cele din urmă, când 
în secolul al XXI-lea abundă cuplurile LGBT şi alte 
manifestări fără Dumnezeu! De aceea, scăderea 
fertilității în țările bogate afectează acum toate cla-
sele sociale, iar, la aceasta, trebuie adăugat faptul 
că cele mai multe dintre categoriile socio-economice 
sunt doar parțial corelate cu nivelul socio-academic. 
Însă, asocierea între sărăcie şi fertilitate se bazează 
pe un izvor antropologic ce-și are rațiunea de a fi 
în situaţiile bizare pe care le vedem în viaţa cotidia-
nă! Într-o familie săracă și/sau tradițională, resur-
sa principală este cea umană, ca sursă de muncă, 
putere de reproducere, identitate şi sursă de venit 
pentru supravieţuire! Acesta este cazul în multe țări 
emergente, chiar dacă scăderea fertilității se observă 
peste tot în lume, cu excepţia unor ţări asiatice sau 
africane. În ultima vreme, unii specialiști apropiati 
tezelor eugenice califică drept fertilitate disgenică hi-
per-reproducerea între cei săraci cu duhul, însă, cu 
toate acestea, existența unui marker de diferență ge-
notipică (inteligență moștenită) nu a fost demonstra-
tă definitiv, ea constituind o simplă supoziţie. Pe de 
altă parte, inteligența fenotipică sau inteligența do-
bândită este măsurabilă în laboratoare sau în cabi-
netele de specialitate, această inteligenţă fenotipică 
fiind cea care a explodat cu îmbunătățirile notabile 
ale calității vieții, începând de la revoluția industri-
ală din sec. al XIX-lea, apreciindu-se că acest salt 
calitativ al omului în «sapiens» se datorează «efectu-
lui Flynn», numit, astfel, după economistul neozee-
landez James Flynn (28 aprilie 1934–11 decembrie 
2020). Este vorba despre o creștere continuă a coe-
ficientului intelectual datorită conjuncției securității 
alimentare, accesului la educație și, în general, a 
unui climat propice dezvoltării cognitive, iar, după 
cele două decenii ale secolului al XXI-lea, evoluţia 
sau mai bine spus, involuţia, marchează un regres 
pentru dezvoltarea inteligenței umane. Spre exem-
plu, în Danemarca, unde IQ-ul celor înscriși este 
înregistrat din 1959, s-a observat că între 1959 și 
1989 a crescut cu 3 puncte pe deceniu, dar, cu toate 
acestea, între 1989 și 1998, același IQ a marcat o 
primă regresie, înjumătățindu-și practic progresia la 
+1,6 puncte, pentru ca din 1998, declinul să fie de 
minus 2,7 pe deceniu. Acest studiu și altele asemă-
nătoare converg asupra faptului că «efectul Flynn» 
este defalcat, iar, societățile prospere au cedat într-
un timp foarte scurt unei dinamici involutive. Stu-
diile arată că imbecilizarea ar fi multifactorială şi 
rolul perturbatorilor endocrinologici produce efecte 
neurologice devastatoare. Masivitatea metalelor gre-
le din alimente, inclusiv alimentele bio, aerul greu de 
respirat, stresul, poluarea, fricile cultivate de către 
bogaţii lumii, ar provoca diferite boli ale creierului, 
pentru a omorî cât mai mulţi oameni şi a se reduce 
populaţia lumii, aşa cum preconizează globaliştii! . 
Astfel, ar exista, de asemenea, în societățile bogate, 
matrice de conduită instalate, precum întârzierea in-
trării în viața adultă prin dispariția ritului de trece-
re, ca și o serie întreagă de prescripții psihologizante 
constând în prelungirea timpului copilăriei, un fel de 
infantilism prelungit, mai pe scurt, o întreagă formă 
de educație deturnată şi aberantă s-a îndreptat că-
tre regresie, producând o formă structurală de întâr-
ziere la maturizare, și deci, o scădere a potenţialului 
intelectual al oamenilor zilelor noastre!

Declinul inteligenței umane concomitent cu tran-
sferul abilităților sale către inteligența artifi cială 

Mai există coincidența declinului inteligenței 
umane concomitent cu transferul abilităților sale că-
tre inteligența artificială, mai ales că izolarea forţată 
a oamenilor în 2020 va marca dezvoltarea inteligenței 
artificiale. Ceea ce mai rămăsese din operațiile men-
tale, încă în sarcina oamenilor, le-au fost luate fiinţe-
lor gânditoare! O funcție printre altele, fundamentală, 
spațializarea în sisteme viabile este moartă! GPS-ul 
«oprește anumite părți ale creierului», aşa cum de-

scrie un studiu al Colegiului Universității din Londra 
(UCL) publicat de «Nature Communications» pe 21 
martie 2017. Un expert în tehnologia informației, Ni-
cholas Carr, susține că a consemnat în studiul său, 
tot ceea ce face internetul creierului omului, mai 
ales al tinerilor! («The Shallows: what the Internet is 
doing to our brains Norton & Company Publishing», 
2020). La aceasta trebuie adăugat efectul hipnotic 
al instrumentelor care creează dependență precum 
canalele de «streaming», confuzia dintre ficțiune și 
realitate, explozia realităţilor virtuale, în strânsă le-
gătură cu  scăderea capacității de concentrare în lec-
tură etc. Ar fi foarte interesant să ne gândim că toate 
acestea nu provoacă cicatrici evolutive, ci, involuţii 
alarmante! În fața unei astfel de agresiuni asupra 
creierului uman, școala ar trebui să fie o fortăreață, 
dar, aceasta, fără a conta pe impunerea a doi ani 
de dezertare școlară sau semi-dezertare din cauza 
izolării covid, aşa cum au dictat globaliştii şi slu-
gile lor din România! Ar fi fost de așteptat ca elevii 
din țările emergente, mai puțin expuși la consumul 
instrumentelor tehnologice, să reprezinte un rezer-
vor de creiere nedeteriorate, dar politica de sărăcire 
spirituală şi materială a trecut ca un tăvălug peste 
omenire! În februarie 2021, un raport de la «Banque 
mondiale» a diagnosticat astfel: «Criza covid a ex-
acerbat creșterea prețurilor la nutriție pentru cele 
mai sărace populații din lume, iar, de-a lungul celor 
doi ani pandemici, Covid-19 a dezarmat securitatea 
economică, sanitară și alimentară, împingând 150 
milioane de persoane la extrema pauperizare, aşa 
cum se arată în studii autorizate. În acest fel, prin 
Covid 19 trebuie să înțelegem că nu virusul ca atare, 
ci măsurile iresponsabile care au servit drept pre-
text bogaţilor lumii şi promotori ai globalizării poartă 
marea vină! Cu puţin timp în urmă, un raport bine 
documentat a cifrat costul imens al abandonului 
școlar, ca pondere din PIB pentru țările sărace. E un 
Raport care nu a prosperat mai mult din punct de 
vedere al conștientizării, iar, din cauza decăderii pro-
ceselor de învățare și a creșterii abandonului școlar, 
această generație de elevi va pierde un miliard de 
euro din venituri, mai mult sau mai puțin de 10% 
din PIB-ul global, iar țările vor cădea, fără posibilita-
tea de a ajunge din urmă pe cei dezvoltaţi, în ceea ce 
privește obiectivul lor de reducere a «Learning Pover-
ty», prin riscul de a crește potențial sărăcia cu 63%. 
Acest «Learning Poverty» este un instrument statistic 
dezvoltat de UNESCO pentru a măsura nivelurile de 
analfabetism în țările cu venituri medii și mici, ceea 
ce demonstrează că situaţia este deosebit de gravă! 
O autoritate în domeniu, Carlos Felipe Jaramillo, 
vicepreședintele Băncii Mondiale pentru America La-
tină, a estimat ceea ce a însemnat că înseamnă criza 
educației din America Latină, care este fără prece-
dent, deoarece, următoarea generație va fi mai puțin 
productivă și va avea mai puține oportunități de afir-
mare! În medie, în America Latină, copiii au pierdut 
1,8 ani de școlarizare, potrivit UNESCO, iar, în unele 
țări precum Panama, unde școala a fost închisă din 
martie 2020 până în 2022, peste 20% dintre elevi 
au abandonat definitiv băncile şcolii, deci, sute de 
milioane de noi săraci, cu un efect epigenetic îngrijo-
rător! Himerele ultimelor două decenii se caracteri-
zează mai ales prin negarea maleabilității evolutive a 
speciei umane, ca pentru orice altă specie animală, 
iar, hormonii sunt administrați în mod legal copiilor 
la pubertate sau prepuberi, pentru a normaliza po-
sibila disforie de gen într-un context în care efectele 
cauzate de perturbatorii endocrinologici fac obiectul 
unei abundente literaturi științifice. (VA URMA) 

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Poetul sub călcâiul de pământ al poemuluiPoetul sub călcâiul de pământ al poemului
Poet pasionat, trăind fiecare poem cu in-

tensitate intelectuală și inspirație, om al 
cetății, organizator al evenimentului cultu-

ral „Serile de la Brădiceni”, publicist incomod, Ion 
Popescu-Brădiceni își arată fața literară, concretă 
și pragmatică, cu volumul Călcâiul lui Ghilgameș, 
o antologie complexă, o „Ars Poetica Transpersona-
lia” cum ne sugerează de pe coperta ediției lansate 
la Editura Tipo Moldova, în anul 2016, în ciclul de 
Poezie contemporană, colecția Opera Omnia. 

Chiar din titlu, cititorul înțelege că intră pe cu-
loarele unei creații aparte, bazate pe mituri stră-
vechi, pe simboluri certe, care au modelat cultura 
lumii încă de la începuturile civilizației. Trimite-
rile la marii eroi ai umanității, la eroii valahi, la 
personalitățile artei, la cei care au țipat în istorie 
cu mijloace neconvenționale, cu armele armonioa-
se specifice către insul aflat pe trecerea de pietoni 
sau într-o gară undeva, în provincia de iluzii. Dar 
poetul face efortul de a sări peste etapele arse de cei 
dinainte, bazându-se, însă, pe matricea lirică fun-
damentală, dorește transpoetica, transmitologia, 
transliteratura, transinsularia. Este un salt care îl 
realizează din postura de poet, teoretician, cenzor 
al inspirației și dascăl de poezie. Rebel și profesor 
de mitologie lirică, în același timp, el se simte aca-
să în Imperiul Poeziei și acasă pe Insula Poeziei. 
Dominator și izolat în poem, ne propune arta de a 
traversa pustiul personal. 

Volumul se desenează în mai multe tablouri, 
distincte și totuși unite de același fir roșu: I. Novalis 
și Alegoria; II. Metode de transfigurare; III. Drepții 
au călcâiul de porumb; IV. Sub semnul lui KAIRÓS; 
V. Edicteuri; VI. Trhansscriptorul de poezie; VII. 
Fuga nopții; VIII. Ochiul și cuvântul; IX. Simboluri 
în rod; X. Secțiunea de aur. 

Volumul are referințe critice și un curriculum 
vitae necesar pentru acomodarea distinsului recep-
tor cu poetul și arta sa. Din prefață luăm contact 
cu temele importante ale cărții: Ion Popescu-Brădi-
ceni – transludicul/ ludicul ideatic (Lucian Gruia) 
și Dincolo de poet: Ion Popescu-Brădiceni (Ion Ce-
poi). 

Titlurile secțiunilor sunt relevante pentru struc-
tura volumului, exprimă neliniștea liniștită a po-
etului. Prefețele definesc detenta acestuia și per-
sonalitatea care presează asupra operei până la 
transfigurare.   

Ion Cepoi notează: „Alchimist inveterat, Ion Po-
pescu-Brădiceni agită cuvintele în neștiute retorte, 
mai adaugă puțin praf de filozofică neliniște, mai 
târguie un concept de estetică primară și, încetul 
cu încetul, poemul se solidifică, pârguindu-se pre-
cum un cristal bun de aranjat în diadema reginei” 
(p.9). 

Volumul începe cu poemul: Izgonirea vânzători-
lor din Templu (dedicat poetului Nicolae Coande), 
o temă dură pentru falșii iubitori de poeziei, pen-
tru fabricații de poeme și de sisteme poetice. Po-
vestea în care este implicat Iisus, care îi alungă pe 
afaceriștii de la Templu, este dedicată și poetului 
care trădează locul și timpul în literatură a ritua-
lului poetic. Este o legătură între sacru și profan 
pentru păstrarea locului limpede, curat. Furia este 
justificată, reținerea adevărului se impunea.   

De-a lungul volumului răzbat numeroase filoane 
de lirică densă, cu forță: „ne mai mutăm din când 
în când/ din vreo legendă/ din vreun mit/ călăuziți 
de-al nostru gând” (p.30); „Și stam amândoi pe 
sofaua verde/ ca umbra oglinzii pe iarbă” (p. 71); 
„Hai, iubito, să ne devorăm iubirile!/ Să nu mai fie 
decât povestea noastră/ singură în galaxie/ nepăr-
tinitoare și castă” (p. 73); „În camera ta cu semințe 
pardosită,/ sunt un prinț fără titlu și glorie;/ te 
simt în corpul meu, iubito,/ ca pe-o grea suferință 
și ca pe-o transistorie” (73); „Existența-i un proces/ 
sau fantastică aventură/ înspre Străființa pură?” 
(p.107); „Naivă noapte, bucle desenate/ în taină pe 
o plajă de oglinzi” (p.114); „În insula aceasta, prie-
tene, poeții/ n-au reședință…” (p.171). 

Sunt și poeme care se leagă de rădăcinile noas-
tre valahe, de mituri solide, cu impact în istoria 
lumii, de la Zalmoxis la Constantin Brâncuși, la 
Marin Sorescu sau Arghezi. Toate denotă steme de 
viață densă acumulată în religii și-n viziuni înalte, 
în stil de existență cu „ieșirea prin cer”. 

Numeroase sunt și elementele de adevăr creștin, 
consolidat prin suferință: iubirea de oameni, iubi-
rea de femeia ta, grădinarul, constructorul altui 
univers, curcubeul, puterea crinilor, elegia morții, 
cântec pentru reînviere, tema orbului frumos… 
Pentru că, invocând pe Marin Sorescu, oltean și el, 
„trebuiau să poarte un nume”… Poetul știe să con-

struiască narațiuni lirice abrupte, să apeleze la li-
teratura populară, la lucrurile simple care fac viața 
mai frumoasă. 

Poetul nu-și neagă influențele, chiar le accentu-
ează prezența prin declarații lirice indirecte, menite 
să facă legăturile cu arta poeziei dintotdeauna, pe 
care o pune sub călcâiul lui Ghilgameș, ca învin-
gător peste simboluri și metafore. Poetul sare din 
poem și aterizează în umbra poemului pe care-l re-
aduce la viață.   

În joaca jocului, poetul abordează stilul ambiguu 
sonor și zburdalnic în care ani buni s-a generat po-
ezie, cuvintele având sonorități de aramă, plăcute, 
mai degrabă, urechii. Este o trădare a poeziei pe 
care și-o asumă ca experiență poetică, nimerind în 
zgomotul de fond al lirismului etern. „Și se-azvâr-
le-ntre oglinzi/ dorul, ca să nu-l mai prinzi./ Vezi 
că nu mai vrea să știe/ dacă soarele-ntârzie/ de la 
Noua Alchimie?” (Între oglinzi, p.118). 

Autorul se simte dator șirului de artiști dinainte, 
îi vede prezenți și harnici într-un cabaret la Zurich. 
Ei se adună într-un templu păgân pentru a prinde 
esențele tari ale revelației personale, personalizate 
și cu impact devastator asupra artei în sine. „Eric 
Satie și alți artiști/ erau prea veseli ori prea triști./ 
În cabaret, curvele se dezbrăcau/ cu o lentoare 
ucigașă./ Cu toții, de-a bau-bau,/ cu moartea, se 
jucau din fașă” (La Zurich, într-un cabaret, p. 47). 
Este un omagiu adus artiștilor pentru tentația ne-
muririi, asumându-și moartea de la început. Între 
ei, regele Brâncuși, magician și artist care a rein-
ventat arta și a influențat lumile bune ale culturii, 
ajungând la esențele piezișe și armonioase. 

În unele poeme se întoarce la rădăcini. Oamenii 
învață gesturile simple ale vieții într-o nouă lecție 
de memorie durabilă: „În locuința-i subterană/ Zal-
moxis cel făr’ de prihană/ Îi învăța pe ucenici/ Să 
ia aminte la furnici/ Și la albine, și la flori,/ Spre a 
fi, murind, nemuritori” (Zalmoxiana, p.35).   

Într-un poem dedicat lui Brâncuși, artistul De-
miurg, Bătrânul cum îl alintă poetul, ne sunt pre-
zentate miracolele generate de operele artistului 
dedicat, total, cel care păstrează experiențele popo-
rului său în minte și suflet, până la rădăcina cur-
cubeului. Exprimarea sa prin sculptură presupune 
mit, poezie, impact vizual asemenea marilor teme 
de publicitate pragmatică, desen în piatră, sculp-
tura în cuvinte de granit. „Numai un Bătrân a știut 
că pasărea măiastră/ poate fi săgeată infinit albas-
tră,/ numai un Bătrân a știut că piatra poate fi/ 
prag între noapte și zi” (Bătrânul, p. 58).

Sunt poeme în care Ion Popescu-Brădiceni își 
asumă riscul poeziei clasice, nu abandonează mi-
tul și transmesajul necesar, ca-n poemul Trenurile, 
în care iubirea pune în mișcare trenurile, lumea, 
gara, eroii, balamucul modern și postmodern. Unul 
reușit, memorabil, ieșit din dorul de călătorie între 
două lumi sau mai multe: „Și cum vom sta în gară-
mbrățișați/ fără sărut și fără mângâiere,/ când 
va urma un tren plin de soldați/ să-i mai oprim 
nu vom avea putere” (p. 85).  Și din același poem, 
ieșirea din timp: „Vom aștepta acolo, asasini ai vre-
rii noastre, lumea din etern;/ înlănțuiți de rouă 
și crini/ vom aștepta încremeniți un tren” (p. 86). 
Tema iubirii pune în mișcare viziunea asupra vieții, 
cu plecări și veniri, cu așteptări și trenuri de ceară, 
„cu geamuri de pământ și de hârtii”… 

Călătorind între Jiu și Grecia Antică, între ma-
nuscrise vii și manuscrise de lut sau de granit, poe-
tul își scrie epopeea cu abnegație, căutând răspun-
suri pentru alte întrebări de porumb. 

Marin Sorescu reținea, referindu-se la poezia 
poetului: „Pentru poetul Ion Popescu-Brădiceni am 
avut întotdeauna o veche prietenie și statornică 
prețuire. Cu bucuria de a fi alături pe drum, i-am 
apreciat - și-mi place să cred că nu mă înșel – su-
netul grav, reflexiv, timbrul personal al discursului 
liric, marcat de o metafizică a libertății, precum și 
forța de cunoaștere poetică, mereu în lupta de cu-
cerire a domeniilor cuvântului” (p.192). 

Cum mărturisește: „Pereții casei mele cu prid-
vor/ par iar să se întoarcă-n viitor/ De aceea-i dau 
cu var, de Paști, cuminte,/ Cuvintele-s din nou nu-
mai cuvinte./ Mă iartă, de te-am supărat, Părinte!” 
(Imperiul poeziei, p. 174). 

*Ion Popescu-Brădiceni, Călcâiul lui Ghilgameș, 
poezie, 200 pagini, Iași: Editura Tipo Moldova, 
2016. 

Cu referințe critice de Toma Grigore, Ion Cepoi, 
Ion Horea, Victor Nicolae, Ion Pachia-Tatomires-
cu, Alex Sfârea, Theodor Codreanu, George Mirea, 
Lazăr Popescu, Ion Arieșanu, Ion Țepelea, Marian 
Drăghici, Al. Florin Țene, Horea Gârbea, Valentin 
Tașcu, Anghel Dumbrăveanu, Marin Sorescu, Ghe-
orghe Grigurcu. 

**Ion Popescu-Brădiceni s-a născut la 5 noiem-
brie 1954 în Gorj, România. A scris intens, a pu-
blicat peste 80 de volume, profesor la Universita-
tea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, membru 
al Uniunii Scriitorilor din România. Teoretician a 
postmodernismului în România, organizator al 
Serilor de la Brădiceni, cu poezii traduse în limba 
franceză. A obținut numeroase premii literare, ca 
semn al prezenței și prețuirii constante a mediului 
cultural românesc.   
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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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Nu numai clima este un aliat natural al fer-
mierului, când este folosită corespunzător 
desigur, ci şi unele organisme şi micro-

organisme din sol. În majoritatea situaţiilor, odată 
cu arătura trebuie introduse în sol şi importante 
cantităţi de materie organică vegetală ca, rădăcini 
sau tulpini ale plantelor de cultură sau din flora 
spontană. Dacă acestea vor fi lăsate peste iarnă la 
suprafaţa solului, degradarea și descompunerea lor 
va fi, pe lângă foarte înceată, şi prea puţin utilă fer-
mierilor. Introduse în sol acestea vor fi preluate de 
o mulţime de animale existente aici, râme, insecte, 
rozătoare şi microorganisme, dintre care cele mai 
importante sunt bacteriile nitrificatoare, care înce-
pând cu lignina şi continuând cu celelalte grupe de 
substanţe componente ale materiei organice vege-
tale, le vor prelucra pe acestea şi restituite solului, 
din care sunt originare, pot participa la îmbogăţi-
rea acestuia în humus, sursa fertilităţii naturale a 
solului. De asemenea introduse în sol, aceste ma-
terii îmbunătăţesc structura şi textura acestuia fa-
cilitând pătrunderea apei, aerului şi rădăcinilor în 
sol. Prin natura lor râmele, consumatoare numai 
de materie organică vegetală moartă, pe care o 
prelucrează prin tubul lor digestiv şi o restituie  so-
lului, săpând galeriile proprii în căutarea acesteia 
contribuie foarte mult la afânarea solului, la îmbu-
nătăţirea insuşirilor fizice, şi nu numai, ale sale. 

Dacă arăturile vor fi efectuate toamna, aceste 
vieţuitoare nu vor fi afectate de organele active ale 
plugurilor, căci la data efectuării acestor lucrări ele 
sunt retrase adânc în sol, pentru hibernare. Dacă 
arăturile vor fi efectuate primăvara, şi mai ales pri-
măvara târziu, râmele sunt deja active în statele 
superioare ale solului, unde se află materialul or-
ganic şi deci vor fi afectate, distruse, de organele 
active ale plugurilor precum şi de aer, dar mai ales 
de radiaţiile solare ce pătrund în sol. 

Aşadar, ne ucidem poate cel mai important spri-
jin natural din sol, în loc să beneficiem gratuit de 
ajutorul lui. Prin introducerea în sol a materiilor 
organice, odată cu putrezirea, descompunerea lor, 
vor dispar şi agenţii patogeni cantonaţi pe ele, mai 
ales ciupercile patogene. 

La suprafaţa solului, aceste resturi vegetale 
sunt adăposturi foarte bune pentru multe specii de 
insecte şi ciuperci patogene împotriva vicisitudini-
lor iernii. 

Totodată arând toamna şi lăsând terenul în 
,,brazdă crudă”, adică foarte afânat, cu multe 
goluri în care va pătrunde apa, zăpada şi frigul, 
care vor conduce sigur la distrugerea formelor de 
rezistenţă peste iarnă, ca spori, ouă, larve, pupe 
sau adulţi, ale multor agenţi patogeni, se uşurează 
mult păstrarea la cote superioare și a stării de să-
nătate și a plantelor de cultură. 

Nici asta nu e o soluție: să iubești pe 
ascuns și să urăști în văzul tuturor.           

Ion VELICAN

Ogoarele de toamnă - se execută obligatoriu 
cu plugul singur, fără grapă stelată, tocmai 
pentru a facilita realizarea unei arături foarte înfo-
iate. Nu trebuie să ne sperie apariţia unor brazde 
mari, căci acestea vor fi sfărâmate de îngheţ–dez-
gheţ pe parcursul iernii. 

Reducând pe cale naturală rezerva din sol de 
agenţi patogeni, se va reduce mult virulenţa, frec-
venţa şi intensitatea atacului acestora, şi astfel cul-
turile, fiind mai sănătoase, vor produce recolte mai 
bogate şi de calitate mai bună, şi se va reduce mult 
cantitatea de pesticide, produse artificiale, de sin-
teză, ce se vor aplica pe plante şi sol. 

În acest mod contribuim indirect la diminuarea 
poluării mediului înconjurător în general şi a solu-
lui în special. În marile goluri din arătura de toam-
nă se acumulează şi o cantitate mult mai mare de 
apă din precipitaţii şi, printr-o simplă grăpare la 
zvântarea solului primăvara timpuriu, se va păstra 

Făceți-vă un mare bine, arați terenul toamna

apa timp mai îndelungat în sol. 
Unii fermieri consideră că arătura de toamnă 

este o cheltuială suplimentară, când de fapt ea este 
doar o cheltuială anticipată extrem de profita-
bilă. 

Comparativ cu arătura de primăvară cea de 
toamnă mai aduce și un spor de producţie de 10 – 
15 %. Iată deci și încă un  motiv pentru efectuarea 
ei. Arând primăvara pentru însămânţările de pri-
măvară, nu se poate realiza nici un pat germinativ 
de calitate,  şi astfel este afectat negativ potenţialul 
de producţie al seminţelor folosite, precum şi efec-
tul îngrăşămintelor chimice, de altfel tare scumpe, 
administrate. Să luăm ca exemplu cultura de po-
rumb şi să schiţăm ,,un scenariu de coşmar” pri-
vind agrotehnica acesteia. 

Casa – amplasăm cultura pe un teren împro-
priu, cu exces deseori stagnant de apă, cu multe re-
sturi vegetale mari, uneori neîncorporate, o arătură 
de primăvară târzie, pe sol umed, neuniformă şi cu 
multe înfundături ale plugului. Patul germinativ va 
fi pregătit necorespunzător, cu mulţi bulgări şi la 
adâncimi variabile de la 0 la 12 cm. 

Adâncimea de semănat va fi şi ea extrem de ne-
uniformă, de la 0 cm la 12 cm, când de fapt pe te-
renurile noastre trebuie să fie de 5 – 6 cm. Practic 
unele boabe vor rămâne pe afară şi vor fi distruse 
de soare sau consumate de păsările sălbatice, iar 
altele vor fi incorporate la adâncimi chiar duble faţă 
ce cele specifice, şi cu siguranţă plantulele nu vor 
putea străbate un strat de sol atât de gros, şi vor 
pieri înainte de răsărire. 

Masa – o vom ,,asigura” prin neîncorporare de 
gunoi de grajd sau de îngrăşăminte chimice, nici 
măcar cele 7 kg azot substanţă activă/to de resturi 
vegetale încorporate pentru stimularea nitrificării 
acestora, ci doar prin ceea ce asigură ,,mama na-
tură”, adică fertilitatea naturală a solului.

 Rasa - o vor asigura boabele din pătul, când 
se ştie bine că la soiurile şi hibrizii aflaţi acum în 
cultură potenţialul de producţie scade cu 10 %  în 
fiecare an de cultivare ulterior hibridării. 

Dacă hibridul respectiv este şi unul tardiv, căci 
am auzit noi că dă producţii foarte mari, dar nu 
este adecvat zonei noastre, avem algoritmul total 
al risipei de fonduri şi rezultatelor mai mult decât 
nesatisfăcătoare. Acesta este exemplu perfect de

,,aşa nu”.
 Este deci uşor de înţeles că procedând exact in-

vers decât în acest scenariu, rezultatele pot fi mul-
ţumitoare. 

Iată de ce mă văd nevoit să insist din nou 
asupra efectuării ogoarelor de toamnă. Să nu 
uitaţi niciodată stimați fermieri că 

,,cea mai proastă arătură de toamnă dă 
rezultate net superioare celei mai bune 

arături de primăvară”.
Pentru explicații mult mai amănunțite și 
o mai bună înțelegere a acestor tehnologii 

consultați cartea mea  
  

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

cole - ediția 2020,
- vol. 2 – Viticultură și vinificație - ediția 

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

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

        sau - 0764 471 206 - permanent  

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

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe 
apicultorii din zona respectivă de acest lu-
cru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt pole-
nizate de insecte precum albinele.

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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LIGA NAȚIONALĂ 2022-2023 - CONFERINŢA A

Loc. Echipa     C/P Pts
1. U Cluj Napoca    7/0 14
2. Rapid Bucureşti    6/1 13
3. CSM Ploieşti    5/3 13
4. CSU Sibiu    4/3 11
5. FC Argeş Piteşti    3/4 10
6. SCM U Craiova    3/4 10
7. CSM Tg Mureş    2/5   9
8. CSM M. Ciuc    2/5   9
9. CSM Târgu Jiu    0/7   7

CSM se chinuie teri-
bil în Liga Națională 
de Baschet Mascu-

lin, dar liderul echipei, Porter 
Troupe, are în continuare în-
credere în grupul de jucători 
de la Târgu Jiu. Urmează o 
săptămână importantă pen-
tru echipa de baschet, care 
joacă pe teren propriu două 
partide din campionat. Este 
vorba despre meciurile cu 
CSU Sibiu și CSM Ploiești. 
Primul are loc joi, de la ora 
18.00.  Troupe a făcut un 
nou apel către fani să susțină 
echipa într-un moment foar-
te delicat. Jucătorii au numai 
înfrângeri în actualul sezon, 
dar americanul a declarat că 
sunt și semne îmbucurătoa-
re.

,,Avem în față o săptămâ-
nă nouă, iar primul meci este 
cu Sibiul. Am jucat cu ei și în 
Cupa României și am făcut 
trei sferturi bune împotriva lor 
și sper ca, de această dată, să 
găsim resursele pentru a face 
un meci complet. La Craiova, 
la fel, am jucat bine doar trei 
sferturi, iar în ultimul sfert am 
avut viață grea. Am făcut câ-
teva greșeli care s-au transfor-
mat în puncte ușoare pentru ei. 
S-au distanțat, iar apoi noi am 
încercat să rezolvăm meciul 
prin acțiuni individuale. Acolo 
s-a făcut diferența. S-a văzut 
că echipa este în creștere și 
aștept meciul cu Sibiul cu în-
credere. Trebuie să o privim ca 
pe o nouă oportunitate. Jucăm 
acasă și trebuie să obținem 
prima victorie. Trebuie să con-
tinuăm să jucăm ca o echipă, 

Troupe își apără jucătorii: Mulți 
înțeleg diferit baschetul

trebuie să fim organizați și 
trebuie să punem pasiune în 
joc. Avem nevoie de fani, de 
suportul lor, trebuie să ne fie 
alături la bine și la greu. Ju-
cătorii vor să câștige la fel de 
mult cum vor și fani”, a decla-
rat Troupe.

Veteranul echipei i-a luat 
apărarea lui Andriy Agafonov 
(36 de ani), după un start 
nefast de sezon al pivotului 
ucrainean. Agafonov a deve-
nit ținta fanilor pe rețelele de 
socializare, fiind unul dintre 
principalii jucători blamați de 
suporteri pentru bilanțul echi-
pei. Troupe a declarat însă că 
are în continuare încredere în 
centrul său, care și-a demon-
strat valoarea în nenumărate 
rânduri.  Mai mult, america-
nul a spus că echipa trebuie 
să-l pună mai mult în valoare 
pe pivot, având în vedere vas-
ta experiență pe care o are cel 

din urmă.
,,Atmosfera din vestiar este 

ok. Pentru mine, mulți dintre 
acești oameni nu înțeleg bas-
chetul cum îl înțeleg eu. E un 
joc de echipă și Andriy joacă 
o anumită poziție. Jocul lui de-
pinde de jocul echipei. Dacă nu 
îi dăm mingea și nu îi creăm 
oportunități, atunci o să aibă 
o statistică proastă. Cred că 
este despre cum joacă echipă, 

nu despre performanța indivi-
duală a unui jucător. Echipa 
trebuie să câștige. Timp de 20 
de ani, a jucat la un nivel foar-
te înalt. Nu cred că, dintr-oda-
tă, el a uitat să joace baschet. 
Oamenii trebuie să înțeleagă 
că e mai degrabă situația, nu 
el. Are calitățile lui, înțelege jo-
cul”, a adăugat Troupe.

Andrei Gheorghe: Trebuie să 
fi m mai agresivi

Extrema de forță a CSM-
ului, Andrei Gheorghe, a ară-
tat optimism înainte de meciul 
din această rundă. Jucătorul 
a declarat că agresivitatea 
trebuie să fie cuvântul che-
ie pentru apărarea gazdelor, 
care au nevoie disperată de 
un prim succes. Gheorghe nu 
se sperie nici de linia de cla-
sament a sibienilor, fiind de 
părere că avantajul terenului 
propriu va cântări decisiv în 
această seară.

,,E clar că trebuie să fim 
mai agresivi în apărare. Cred 
că acolo se va face diferența 

la meciul de joi. Nu putem să-i 
lăsăm să vină aici și să facă 
ce vor. Nu plecăm cu șansa 
a doua. Am jucat cu ei și în 
Cupa României și atunci am 
stat aproape de ei trei sferturi. 
Suntem acasă, eu spun că ple-
căm cu prima șansă. Consider 
că am început să arătăm mult 
mai bine ca echipă, să dăm 
drumul la minge. Cheia va fi 
să ne ajutăm unii pe alți, să 
pasăm între noi, să avem în-
credere în coechipieri. Este ne-
voie de susținerea publicului. 
Și anul trecut am început la fel 
de prost campionatul, fără vic-
torie, dar fanii au rămas ală-
turi de noi și victoriile au venit. 
Sunt mereu al șaselea jucător 
al nostru. Personal, am avut 
fluctuații de la meci la meci, 
nu am fost constant așa cum 
mi-aș fi dorit, dar eu spun că 
sunt pe un drum ascendent”, 
a declarat baschetbalistul 
gorjenilor.

După partida cu CSU Si-
biu, echipa noastră revine pe 
propriul parchet duminică, 
tot de la ora 18.00.

CĂTĂLIN PASĂRE



sportsportJoi, 8 Decembrie 2022Joi, 8 Decembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1616

Antrenorul Mario Găman este mândru de 
parcursul Gilortului din prima parte a se-
zonului. Echipa din Târgu Cărbunești a 

terminat anul pe locul 4 și are șanse mari să termi-
ne în play-off actuala ediție de campionat. Tânărul 
tehnician a ținut să-și felicite și elevii, care au răs-
puns foarte bine la cerințele staff-ului.

,,Ținând cont de tot ce înseamnă Gilortul Târgu 
Cărbunești în acest moment eu spun că rezultatele 
obținut până acum, dar și locul în clasament sunt ro-
dul unei munci importante.  În momentul în care am 
ajuns la Cărbunești, și știind ce porogram urmează, 
cu foarte multe deplasări, am fost un pic reticent, dar 
se vede, în momentul când se muncește, în momen-
tul în care aduci jucătorii lângă tine și trag pentru 
tine, înțeleg ceea ce le ceri, se vede și în clasament, 
în numărul de puncte. Este un număr de puncte pe 
care anul trecut l-au avut la sfârșitul campionatu-
lui, deci putem spune că este un bilanț pozitiv, este 
o mândrie, pentru că foarte puțină lume se aștepta 
la acest parcurs, ținând cont de faptul că nu s-au 
făcut transferuri importante. Avem copii mulți și trei-
patru jucători cu experiență, dar eu sunt mulțumit 
de aportul tuturor, pentru că s-au adaptat repede la 
cerințele noastre și nu sunt cerințe ușoare, este un 
mod de lucru la cel mai înalt nivel, cu antrenamente 
foarte grele. Împreună cu ei, cu conducerea adminis-
trativă, am reușit să facem un cadru optim pentru a 
face performanță și cu asta ma mândresc”, a decla-
rat Găman.

În primăvară, gorjenii vor întâlni, în ultimele trei 
runde din sezonul regular, Progresul Ezeriș (acasă), 
Jiul Petroșani (în deplasare) și CSM Deva (acasă).

,,La ora asta, suntem la mâna noastră. La relua-
rea campionatului, Jiul Petroșani are un meci foarte 
greu la Deva. Dacă noi reușim să câștigăm cu Ezeriș 
și Jiul pierde la Deva, suntem matematic în play-
off. Suntem și la 3 puncte de locul doi, deci avem 
speranțe și pentru mai mult. Acum, vom vedea ce 
strategia adoptăm și pentru următoarele etape din 
retur și, sper eu, play-off. Băieții au demonstrat, cel 
puțin pe teren propriu, că este greu pentru orice echi-
pă să le ia punct sau puncte”, a mai spus antreno-

Transferuri la Gilortul? Găman: Dacă ne dorim 
mai mult, atunci e nevoie de mai mult

rul.
Găman a vorbit și despre posibilele veniri de la 

echipă.  
Eventualele transferuri vor fi stabilite împreună 

cu conducerea clubului, dar antrenorul speră să 
păstreze actualul nucleu.

,,Aștept să am o discuție, în această săptămâ-
nă, cu factorii de decizie și factorii ce țin, din punct 
de vedere financiar și organizatoric, această echipă. 
Împreună vom găsi un numitor comun, pentru a ve-
dea ce mai avem nevoie, ce ne dorim. Dacă ne dorim 

mai mult, atunci e nevoie de mai mult, dar o luăm 
pas cu pas, treaptă cu treaptă și cred eu că putem 
găsi o strategie comună pentru a continua mersul 
bun. Sperăm să avem continuitate, iar cei mai mulți 
jucători să rămână. 

Odată cu rezultatele acestea, cu parcursul bun, 
mai vin și anumite telefoane, pentru că mulți vor 
acești copii din angrenajul lotului și atunci, vom ve-
dea ce e de făcut”, a conchis tehnicianul.

Liga 3 se va relua în luna martie.
CĂTĂLIN PASĂRE


