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Numiri importante Numiri importante 
la Judecătoria la Judecătoria 

Târgu-JiuTârgu-Jiu

La cizme și în echipament de lucru, în La cizme și în echipament de lucru, în 
control la carierele CEO!   Trufelea a luat control la carierele CEO!   Trufelea a luat 
la pas Jilț Sud, Jilț Nord, Tismana și Pinoasala pas Jilț Sud, Jilț Nord, Tismana și Pinoasa
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La volan, după ce a băut 5 litri La volan, după ce a băut 5 litri 

de bere. Pedeapsa primită de un șofer din Motrude bere. Pedeapsa primită de un șofer din Motru
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Angajări la spitalul Angajări la spitalul 
din Sadudin Sadu

Spitalul din Bumbești-Jiu organizea-
ză concurs pentru ocuparea a două 
posturi. Este vorba de un post de in-

firmieră la secția Neurolo-
gie și unul de îngrijitoa-
re la compartimentul 
Farmacie.
Pentru postul de in-
firmieră se cer: diplo-
mă de școală generală 
sau liceu, curs de in-
firmiere organizat de 
furnizori autorizați 
de Ministerul 
Muncii, Familiei 
și Protecției So-
ciale cu aproba-
rea Ministeru-
lui Sănătății și 
6 luni vechime 
în activitate, în 
domeniul me-
dical.

,,Comitetul Director 
are nevoie de are nevoie de 
directori verticali. directori verticali. 
Gata cu joaca de-a Gata cu joaca de-a 

demisia"demisia"
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
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CEO nu-și respectă propriul Regulament! Responsabilii CEO nu-și respectă propriul Regulament! Responsabilii 
accidentelor de muncă reies din documentaccidentelor de muncă reies din document
Următorul număr din ,,Gorjeanul” apare miercuri, 25 ianuarieUrmătorul număr din ,,Gorjeanul” apare miercuri, 25 ianuarie
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La unii, aroganţa ţine locul grandorii, inumanitatea pe cel al fermităţii, și șiret licul pe cel al spiritului.” - La BruyereLa unii, aroganţa ţine locul grandorii, inumanitatea pe cel al fermităţii, și șiret licul pe cel al spiritului.” - La Bruyere
calendarcalendar
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Romano catolic

† Ss. Emerențiana, † Ss. Emerențiana, 
fc., m. Lidefonsfc., m. Lidefons
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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           4,9359  -0,0031
Dolarul SUA                    4,5851  +0,0040
Gramul de aur                        277,7474  -0,2403 
Francul elveţian                         4,9963  +0,0226  
100 Yeni japonezi                     3,4271  +0,0062
Lira sterlină       5,7073  +0,0111 
Leva bulgărească      2,5161  +0,0010 
Leul moldovenesc                     0,2412  +0,0001     
100 Forinţi maghiari     1,1839  -0,0015
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Începuturile modernizării României, 
simbol al unității de neam!

Editorial - Ziua Micii Uniri, 24 ianuarieEditorial - Ziua Micii Uniri, 24 ianuarie

O FI, N-O FI?
Chiar o mai fi o altă lume,
În care morții-s re-ncarnați,
Mai sunt strigați cumva pe nume,
Și-n spații sigure-așezați?

În lumea aia presupusă,
De care-atâți pălăvrăgesc,
Și-n care-atâta gloată-i dusă,
Sub gogoloiul pământesc?

Or fi și regi și președinți,
Săraci lipiți, chiaburi, baroni,
Or fi partide, grupuri, ginți,
Și-analfabeți ajunși patroni?

Or fi și pofte și tentații,
Chiolhanuri, ceaiuri, zaiafeturi,
Se vizitează unii pe-alții,
Și fac și schimb de...marafeturi?

Or fi biserici și-or fi popi,
Și chioșculețe cu sugiuc,
Deștepți și proști de dau în gropi,
Și dive...nu de cauciuc?

Or fi alei de promenadă,
Or fi având și sori și lună?
S-au dus atâția ca să vadă,
Dar nimeni nu s-a-ntors să spună!

GEO FILIȘ

Motto: „// Hai să dăm mână 
cu mână/ Cei cu inima română/ 
Să-nvârtim hora friăției/ Pe pă-
mântul României//”.

Prima strofă din Hora Unirii
 

Astăzi este o zi de mare 
sărbătoare națională, ce 
marchează unirea Mol-

dovei cu Țara Românească, la 24 
ianuarie 1959. Hora Unirii este 
cunoscută drept un cântec pa-
triotic. Versurile au fost scrise de 
poetul Vasile Alecsandri – Bardul 
de la Mircești, unde își avea moșia 
- iar muzica a fost compusă de 
Alexandru Flechtenmacher.

Iar Hora Unirii, din care-am 
citat, în motto-ul acestor rânduri, 
prima strofă se cântă mereu pe 
data de 24 ianuarie, în fiecare an, 
fiind sărbătorită Ziua Micii Uniri, 
cea în care s-au unit Moldova și 
Țara Românescă, sub domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza.

NAȘTEREA STATULUI 
NAȚIONAL ROMÂNIA. Născut 
la Bârlad, Alexandru Ioan Cuza 
a fost primul domnitor al Princi-
patelor Unite, începând cu 24 ia-
nuarie 1859, până în anul 1862, 
și al statului național România 
până în 23 februarie 1866.

Alegerea aceluiași domnitor în 
ambele Principate Române, chiar 
dacă acesta nu provenea dintr-o 
familie domnitoare străină, potri-
vit cerinței celor două Divanuri 
Ad-hoc de la Iași și de la București, 
a fost un mare succes pe drumul 
spre realizarea unui stat unitar 
român. Pentru diplomația euro-
peană el era separat domnitor în 
Muntenia și Moldova, dar pentru 

românii din cele două provincii el 
era domnitor peste aceeași țară. 
Cu sprijinul Franței, dubla alege-
re a fost acceptată fără a preîn-
tâmpina o prea mare rezistență. 
Politica faptului împlinit, după 
cum definea acest lucru marele 
istoric și savant Nicolae Iorga, a 
reușit pe deplin.

BAZELE ROMÂNIEI MODER-
NE, ÎNTR-O DOMNIE SCURTĂ. 
Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 
deși scurtă și agitată de tensiuni 
politice, a pus bazele politice, 
economice, sociale și culturale 
ale României moderne.

Când s-a luat în discuție pro-
blema Capitalei țării, București, 
calificat de istoricul și prim-ministrul 
Mihail Kogălniceanu drept „inima Ro-
mâniei” – s-a impus drept Capitală. 
Ar mai fi multe de spus și de povestit, 
dar spațiul nu ne permite.

Ziua de 24 ianuarie a fost stabili-
tă Zi de Sărbătoare Națională, potrivit 
lucrării „Istoria românilor – Constitu-
irea României moderne”(volumul VII, 
tom I, Editura Enciclopedică, 2003).

LEGILE LUI KOGĂLNICEANU. 
Cea mai rodnică perioadă în realizări 
social-economice din timpul domniei 
lui Alexandru Ioan Cuza a fost cea a 
Guvernului Mihail Kogălniceanu (12 
octombrie 1863-26 ianuarie 1865). 
Într-o perioadă scurtă de timp, au fost 
adoptate o seamă de legi importante, 
între care Legea privind secularizarea 
averilor mănăstirești (1863), Legea 
privind înființarea Curții de Conturi 
(1864), Legea organizării puterii ar-
mate (1864) și Legea agrară (1864).

Ziua astrală de 24 ianuarie 1859 
rămâne consemnată cu litere de aur în 
istoria neamului românesc. Ea ne în-

deamnă la unire-n suflet și simțiri, 
la unitate de-a pururi.

ION PREDOȘANU

P.S. ION CREANGĂ ȘI MIHAIL 
KOGĂLNICEANU, ÎN CIMITIRUL 
ETERNITATEA, DIN IAȘI. Din pă-
cate, literatura istorică de speciali-
tate este bogată dar nu se găsește cu 
ușurință decât în marile biblioteci. 
Așa încât, vrem nu vrem, faptele de-
scrise mai sus sunt fie din memorie, 
fie de pe Internet, în special de pe 
YouTube. Unde mai puteți găsi și 
alte date ori supoerba poveste Moș 
Ion Roată și Unirea, aparținând in-
egalabilului povestitor Ion Crean-
gă, autorul ăntre altele și al minu-
natelor Amintiri din copilărie. Ion 
Creangă își doarme somnul cel de 
veci la Iași, în Cimitirul Eternitatea, 
împreună cu alți oameni de cultură 
români, dar și cu inegalabilul prim 
ministru al României Mihail Kogăl-
niceanu (Ion Predoșanu)

Poemul acesta nu a fost scris niciodată
pentru că ai oprit cuvintele
într-o zi când speram să o luăm de la capăt
tu frumos şi cuminte
eu flămândă
ca de obicei
oho
ce poveşti aş fi născocit
şi carnea
şi sângele tău
ar fi învăţat
drumul iubirii întregi
dar vezi tu
poemul acesta nu a fost scris niciodată
pentru că nu am ştiut
cum dormi
cu mâna stângă sub cap
visând infinitul
din pieptul meu
sau cu dorinţe mai vechi
strânse sub pleoape
nu am ştiut nici că pleci
cu buzele arse
să îţi trăieşti bucuria de o zi
şi te întorci
în lanţurile singurătăţii
poemul acesta nu a fost scris niciodată
pentru că nu l-ai lăsat
şi ne-am întrors în aceeaşi tristeţe
când puteam să ne fim
ce ne-a fost dat să ne fim
aşa cum scrie în marea carte a vieţii

Any DRĂGOIANU, Țânțăreni, județul Gorj
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* Manu Tomescu: Nu s-a mai investit în capacitățile CEO din cau-
za politizării de sus până jos și din  lipsa banilor care se duc pe taxe 
și tot felul de biruri. Ne închid în fiecare zi, încă din 2012”

*  Amezi de peste 4 miliarde de lei vechi, de la ITM, în ultimii ani

Regumanetul Intern al CE Oltenia are 54 de pagini și este datat din 
anul 2019, dar există doar pe hârtie. În acest act sunt prevăzuți, în 
clar, responsabilii în cazul accidentelor de muncă, după cum veți pu-
tea vedea mai jos.

Cei trei angajați care au murit în tragedia de la Jilț Sud au fost conduși 
ieri pe ultimul drum. La Mătăsari s-au declarat trei zile de doliu. La 
cinci zile de accident, organele abilitate își continuă anchetele iar în 

prima ședința de Guvern din această săptămână, premierul așteaptă raportul 
cu privire la cele întâmplate în cariera CEO. 

Câte accidente au avut loc în realitate la CEO?

Șeful ITM Gorj, George Romanescu a avut mai multe ieșiri publice în care a 
spus că în ultimii 3 ani au avut loc 49 de accidente cu incapacitate de muncă 
și alte 4 mortale. Încă două cazuri în care alți doi salariați au murit în timpul 
programului de lucru, făcând infarct, nu au fost catalogate ca fiind accidente 
de muncă. De asemenea, în a doua zi după accidentul de marți, 17 ianuarie, 
de la Jilț Sud, altă echipă de mineri a avut de suferit, Un salariat a căzut din 
tanchetă, fiind rănit, iar evenimentul nu s-a raportat, așa cum arelatat un ziar 
local. Prin urmare,. nu a fost înregistrat la ITM iar liderul sindical din zonă 
este acuzat că a încercat să cumpere tăcerea angajaților implicați, cu clase 
salariale. Rămâne întrebarea: câte accidente au avut loc la CEO în realitate? 
Mai ales dacă invocăm și că actualul șef de carieră nu a raportat tragedia de 
marți, în care au murit trei oameni, el fiind șef de tură la acel moment. Din 
nefericire, accidentele în cariere și termocentrale nu mai șochează pe nimeni 
din companie, dar produc revolta puternică a salariaților CEO care cer de-
misia conducerii companiei. Unul dintre angajați vorbește despre o lege care 
reglementează din start astfel de situații care când se mai respectă Legea 319:                       
,,Legea spune multe. Printre atele, că angajatorul răspunde de angajat și pe tra-
seul de venire la muncă și plecare de la muncă care este desenat de mijliacele 
de transport asigurate de angajator...În CSSM se asigură: codițiile de la locul de 
muncă, condițiile de transport, echipamentul de protecție și muncă, antidotul, 
hrana, dacă e cazul. Ședințele CSSM sunt ordinare, lunar, și extraordinare. Pro-
cesele verbale se găsesc la Președintele CSSM, care este președintele Directora-
tului. Dacă CSSM există și funcționează, este imposibil să se întâmple astfel de 
accidente!”, este mesajul unui salariat CEO. 

De altfel, prevederile acestei legi au fost preluate și în Regulamentul Intern 
al CEO, regulament pe care nicio conducere nu l-a mai respectat, așa cum o 
arată evidența.

CEO nu-și respectă propriul Regulament! Responsabilii 
accidentelor de muncă reies din document

Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, cel care 
a reușit împreună cu o mână de oameni, prin protestele desfășurate timp de 
doi ani, să oblige autoritățile să recunoască printr-o lege, Legea 197/2021, 
condițiile speciale de muncă, a declarat că: ,,Ne închid în fiecare an din 2012 
încoace, prin neinvestirea resurselor companiei în mentenanța utilajelor, a 
instalațiilor și în condițiile în care noi muncim. Politizarea de sus până jos a 
companiei și birurile și taxele pe spatele angajaților CEO, duc la aceste nenoro-
ciri”. Fiindcă nu s-a luat niciodată vreo măsură reală în privința accidentelor 
de muncă, sindicatul Energia Rovinari și toată presa locală a numărat de la 
începutul anului 2022 și până acum, șirul angajaților CEO morți în timpul 
programului de lucru, accidentelor de muncă, și a celor care au decedat din 
cauza bolilor profesionale. 

Liderul Nicu Bunoaica, actual pensionar: ,,Am cerut demisia ministrului, 
directoratului, și a asistaților sociali – inspectorilor sociali, lideri sindicali care 
au afaceri în companie, nu au treabă cu muncitorii sau cu problemele sociale. 
Am vorbit cu secretarul prim-ministrului și mi-a spus să așteptăm raportul și 
se vor lua măsuri. Premierul așteaptă raportul. Am făcut  peste o sută de sesi-
zări la premier, ministerul energiei, ministerul muncii. Domnul Budăi de la PSD 
cunoaște foarte bine situația. Plus întâlnirile cu ei, Foarte multe. Eu atenționez: 
să nu se mușamalizeze fiindcă au murit trei oameni și alte zeci. Să fie trași la 
răspundere și liderii de sindicat care au firme de transport, cu aerul condiționat, 
fiecare e cu ceva în companie. Liniștea asta nu e în regulă.. Trebuie să cadă 
capete. Până la urmă, premierul va analiza corect. Nu putem arunca vina pe un 
șofer, nu e mașina lui, lucrează pe salariul minim pe economie. Patronii, șefii 
CEO, liderii, toți trebuie să fie trași la răspundere”, a spus acesta ieri.

MIHAELA C. HORVATH
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Bogat și divers, relie-
ful Gorjului cuprin-
de trei trepte impor-

tante: munții ce fac parte din 
grupa Carpaților Meridionali, 
dealurile subcarpatice pre-
cun și cele ale extremității 
nordice a Podișului Getic pre-
cum și depresiunile și lunci-
le râurilor. Dintre nivelele de 
eroziune cel mai bine se con-
servă platforma înaltă situată 
la1800 m din apropierea pa-
sului Vîlcan, a muntelui Ar-
canu și Oslea cea din urmă 
corespunzătoare platformei 
de eroziune Borăscu. 

De la începutul erei terțiare 
și pînă în cuaternar aceas-
tă regiune s-a înălțat treptat 
crestele ei cele mai înalte fiind 
acoperite în acele timpuri cu 
ghețari. 

Vremea la Vremea la 
muntemunte
Prin poziția sa geografică, Gorjul este o zonă prepon-
derent turistică, cu locuri de un pitoresc aparte, munți 
înalți, o diversitate a formelor și fenomenelor naturale 
unele dintre ele unicate în țară și Europa, peșteri și 
avene precum și  monumente ale naturii, arii protejate 
și parcuri naționale.  

Astăzi relieful glaciar în-
cântă ochii celor ce doresc să 
parcurgă în special traseele 
aflate în perimetrul obârșiilor 
Jiețului, Lotrului, Latorilei și 
Gilortului.   

În Gorj există o multitudi-
ne de trasee montane pedes-
tre precum și pentru prac-
ticarea cu vehicule speciale 
gen ATV sau vehicule 4x4, 
zone pentru practicarea al-
pinismului și escaladei (din-
tre care cele mai importan-
te sunt Cheile Sohodolului, 
Galbenului și Oltețului), cinci 
perimetre speologice unele de 
importanță europeană, două 
trasee de practicare a cobo-
rârilor pe ape repezi (rafting) 
din care unul de dificultate 
extremă la nivel național pre-
cum și zone amenajate pen-

tru practicarea vânătorii și 
pescuitului cu toate dotările 
necesare găzduirii oaspeților 
din țară și străinătate. Toate 
acestea au început să atragă 
pe aceste locuri un număr din 
ce în ce mai mare de turiști și 
iubitori ai activităților în aer 
liber. 

 Pe întreaga regiune nor-
dică a Gorjului viața omului 
a fost și este și la ora actu-
ală strâns legată de munți. 
Pe aceste locuri a înflorit și 
continuă să înflorească și în 
continuare o frumoasă viață 
pastorală cu datinile și obice-
iurile specifice. 

Mai toate așezările de 
munte gorjene se risipeau 
pe plaiuri. Odată cu trecerea 
timpului satele au început să 
se îngrămădească la gurile 
râurilor și la ieșirea acestora 
din plai, în depresiuni. 

Gorjul are o climă tempe-
rat-continentală având o me-
die anuală a temperaturii de 
10 gr C. 

Situându-se în partea de 
sud-vest a țării ținutul său 
se află preponderent sub 

influența maselor de aer su-
dice, sud-vestice și vestice ce 
ajung în aceste locuri sub for-
ma unui aer ceva mai cald și 
uscat. 

Ca o particularitate locală 
de-a lungul culoarului Defi-
leului Jiului se manifestă o 
circulație locală a aerului nu-
mită vânturi locale. 

La poalele masivului Vîl-
can pe suprafețele calcaroase 
temperatura este mai puțin 
ridicată iar în văi circulația 
maselor de aer dinspre est fa-
vorizează apariția unui climat 
de adăpostire care determină 
menținerea unor temperaturi 
mai ridicate prielnice creșterii 
pe versanți a castanului co-
mestibil, liliacului sălbatic, 
iasomiei și a viței de vie săl-
batice. 

În perioadele hivernale în 
depresiuni au loc inversiuni 
de temperatură ceea ce poa-
te produce instalarea maselor 
de aer mai rece pe fundul vă-
ilor și implicit existența unor 
temperaturi negative mai scă-
zute decât normal cum s-a în-
tâmplat în mai multe zone ale 

Gorjului. 
Înghețuri timpurii pot avea 

loc pe plaiurile gorjene uneori 
chiar în prima decadă a lunii 
septembrie iar cele mai târzii 
în a doua decadă a lunii mai. 

Ca o particularitate a zonei 
zăpada poate cădea pe culmi-
le masivelor Vîlcan sau Parîng 
de la sfârșitul lui septembrie 
și dura până în mai. În depre-
siuni fenomenul poate debuta 
mai târziu iar zăpada se poate 
topi în luna martie.  

În cazul parcurgerii unor 
trasee montane turistice care 
necesită un timp mai îndelun-
gat (trasee în circuit, cu cam-
pare în tabără ori în explorări 
pe mai multe zile)  extrem de 
utilă este aflarea prognozei 
vremii. 

În acest sens ne vom putea 
folosi de observarea  fenome-
nelor naturale cum ar fi no-
rii, vântul, culoarea cerului, 
soarelui și a lunii dar și de 
indicațiile unor instrumente 
ca barometrul sau termome-
trul.  

     MUGUREL PETRESCU
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La volan, după ce a băut 5 litri de bere. La volan, după ce a băut 5 litri de bere. 
Pedeapsa primită de un șofer din MotruPedeapsa primită de un șofer din Motru














Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Un șofer din Motru a fost condamnat la un 
an de închisoare cu suspendare și la 60 de 
zile de muncă în folosul comunității, după ce 
a fost prins la volan cu o alcoolemie de 3,11 
g/l alcool pur în sânge. Omul a recunoscut că 
după ce s-a cinstit cu 5 litri de bere la un re-
staurant din zonă s-a grăbit să ajungă acasă 
pentru că avea „o problemă de familie”. Fi-
indcă nu are antecedente penale, motreanul a 
primit o pedeapsă cu suspendare. 

Faptele s-au petrecut la finalul lunii mai 
2021. Motreanul a chefuit aproape de mie-
zul nopții la o terasă cunoscută din oraș, 

unde a consumat cinci litri de bere la halbă, după 
care s-a urcat la volan, pentru a ajunge acasă. 

„La data de 29.05.2021, în jurul orei 23:45, 
inculpatul s-a urcat la bordul autoturismului Volk-
swagen Sharan, ce se afla parcat în apropiere. A 
condus pe Calea Severinului, a virat pe Calea Tis-
manei, cu intenția de a merge spre domiciliul său, 
însă în zona trecerii de pietoni a pierdut controlul 
asupra direcției de mers, a pătruns pe contrasens 
și a intrat ușor în coliziune cu un autoturism marca 
Dacia, care circula din sens opus, cele două auto-
turisme fiind avariate superficial”, potrivit anche-
tatorilor.

Bărbatul nu a oprit mașina și și-a văzut de 
drum. A intrat în coliziune cu un Audi A4, după ce 
i s-a desprins capacul de la o roată a mașinii. 

Realizând că nu mai poate continua deplasarea, 
bărbatul a mai condus circa 100 de metri, după 
care a parcat autoturismul în curtea unui service. 

La scurt timp a ajuns la fața locului un echipaj de 
poliție. 

Bărbatul a fost testat pentru alcool, rezultând o 
alcoolemie de 1,01 mg/l. El a fost condus la spital, 
unde i-au fost prelevate două mostre biologice de 
sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Potrivit bu-
letinului de analiză toxicologică, motreanul avea în 
sânge cantitatea de 3,11 g/l alcool pur la ora 00:10 
și 2,83 g/l alcool pur la 01:10. 

Bărbatul s-a ales cu dosar penal și a fost trimis 
în judecată pentru conducere sub influența alco-
olului. El și-a recunoscut fapta, scuzându-se că 
avea „o problemă de familie” și voia să aducă auto-
turismul la domiciliu. 

„Pericol social deosebit”

Judecătoria Motru l-a condamnat, zilele trecute, 
la un an de închisoare cu suspendare, sub supra-
veghere pe doi ani, timp în care bărbatul va trebui 
să frecventeze un program de reintegrare socială și 

să presteze o muncă neremunerată în folosul co-
munităţii în cadrul Primăriei Motru, pe o perioadă 
de 60 de zile lucrătoare. 

„Inculpatul a condus în zonă urbană, existând un 
risc mare de producere a unor urmări mai grave, iar 
valorile alcoolemiei au fost determinate la peste 3 
g/1000 ml sânge, aspect care conturează un peri-
col social deosebit al faptei săvârșite. (...) Inculpatul, 
prin fapta săvârşită, a dovedit o gravă nesocotire a 
regulilor privind siguranţa rutieră, în mod intenţionat 
acceptând să conducă sub influenţa alcoolului. Din 
aceste considerente, instanţa observă că se impune 
aplicarea unei pedepse adecvate, chiar şi cu redu-
cerea limitelor de pedeapsă potrivit art. 396 alin. 10 
C. proc. pen., care să asigure îndreptarea conduitei 
sociale a inculpatului şi evitarea unor noi contacte 
cu legea penală în viitor, respectiv aplicarea unei 
pedepse peste limita minimă de 8 luni”, a motivat 
instanța.

Sentința nu este definitivă, putând fi atacată cu 
apel. 

I.I.

Angajări la Angajări la 
spitalul din spitalul din 
SaduSadu

Spitalul din Bumbești-Jiu organizează con-
curs pentru ocuparea a două posturi. Este vorba 
de un post de infirmieră la secția Neurologie și 
unul de îngrijitoare la compartimentul Farmacie.

Pentru postul de infirmieră se cer: diplomă de 
școală generală sau liceu, curs de infirmiere orga-
nizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Minis-
terului Sănătății și 6 luni vechime în activitate, în 
domeniul medical.

În schimb, postul de îngrijitoare se poate ocu-
pa doar cu diploma de absolvire a școlii genera-
le.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor 
este 3 februarie 2023, ora 14.00. Proba scrisă are 
loc pe 9 februarie, iar interviul pe 14 februarie.

I.I.
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Revenim cu cel de-al doilea articol, scos din 
mapa cu scrieri antume, dar care se pu-
blică postum, ale scriitorului, intelectua-

lului transdisciplinar Grigore Pupăză (1915-1997). 
Articolul său, intitulat modest, „24 Ianuarie”, a 
fost scris pe data de 16 ianuarie 1937 cu scopul de 
a celebra unirea din 24 ianuarie 1859: o culme a 
visului milenar al românismului.

Uluitor, ca întotdeauna, devotamentul de publi-
cist angajat al lui Gr. Pupăză e o pildă pentru noi, 
scriitorii contemporani, misionari la rândul nostru 
pe această cale de transformare a trecutului în pre-
zent și a proiectării prezentului în viitor.

Materialul de față evidențiază valoarea incontes-
tabilă a momentului crucial din 1859 care a pus 
bazele României Mari de sub Ferdinand I și Maria. 
      (DAN PUPĂZĂ, I.P. BRĂDICENI) 

24 Ianuarie
Pupăză Grigore (1915-1997)

1937,  Ianuarie 16

„Unire, vis ce veacuri
durat-ai în privire 
mureau părinţii noştri, 
de dorul tău, Unire!”

Sunt generaţii privilegiate în viaţa popoarelor, 
cărora le este dat să primească roadele unor înde-
lungi acumulări de energii şi în a căror fericire se 
răsplătesc veacuri întregi de zbucium şi de amără-
ciune.

Generaţia noastră de astăzi este o asemenea ge-
neraţie: trăieşte gloria unui trecut de sânge şi de 
lacrimi, triumful unui necurmat zbucium, împlini-
rea unui gând scump, urzit în suferinţe seculare, 
aureola purpurie a unei îndelungi mucenicii.

Nici un neam al pământului nu şi-a scris istoria 
cu mai multe jertfe ca neamul românesc.

Cu trupul frânt din începuturile sale, drumul 
de-a lungul anilor i-a fost un adevărat calvar. A su-
ferit apăsare de jug străin, eroii i-au fost crucificaţi 
ca Iisus însă credinţa în Dumnezeu şi speranţa în-
tr-un soare nou nu s-au clintit o clipă.

Sfâşiat ca trup, n-a fost sfâşiat ca suflet, că su-
fletul tuturor era numai de acelaşi gând. Şi atunci 
când gândurile au prins grai s-a arătat îndeajuns 
aceasta: că eram cu toţii una din mlădiţele acelu-
iaşi trunchi, având rădăcinile înfipte într-un pă-
mânt ce-i numai al nostru, ce ne înlănţuise viaţa 
din timpuri vechi pe aceste plaiuri.

Iată ce scria acum câteva sute de ani bătrânul 
Ureche:

„De la Râm ne tragem toţi şi cu ale lor cuvinte ni-e 
amestecat graiul”.

Iar, cu câţiva ani mai târziu, Costin întăreşte 
aceste afirmaţii.

……………………………………
Este, în aceste cuvinte, constatarea, afirmarea 

unităţii noastre etnice, prima licărire a conştiinţei 
naţionale, din care se vor aprinde văpăile naţiona-
lismului de mai târziu.

Cu secolul al XIX-lea, zăbranicul adevăratei re-
naşteri a neamului nostru se deschide.

Dacă semănătorii de idei de până aci constata-
seră că eram un neam fragmentar, cei de acum vor 
întregirea lui.

O generaţie nouă adăpată la izvorul sacru al ide-
ilor revoluţiei franceze, încălzită de gloria străbună, 

ACCENTE POLICRATICE / UNIREA

se pune cu trupul şi sufletul în slujba ideii sfinte de 
a face din neamul lor o întreagă şi unică fiinţă. „Pli-
ni de entuziasm, crezând în viitorul patriei lor, cum 
spune Kogălniceanu, uniţi cu curajul juneţei ce nu se 
îndoieşte de nimic şi pentru care stavilă nu este, se 
apucaseră de lucru.”

Şcolile lor sunt şevalete celui mai înalt patrio-
tism, poezia lor, murmur de înviere.

Văcărescu, aspirând la unire, zicea:
„De unde-ţi vine numele, pârâu făr-de putere,
Ce despărţirea neamului tu îndrăzneşti acum?
Dispreţuire fraţii dau puterii-ţi neînsemnate,
Căci despărţit ori depărtat, fratele e tot frate.”
Cârlova îmbărbăta oştirea română, chemând-o 

la gloria strămoşească:
„Pe rând ieşiţi cu fală,
Căci vulturul s-a înălţat...”
Astfel, încep zorii albi ai unei zile de deşteptare, 

după o amorţeală seculară, că ideile vlăstăreau în 
inimile tinere, şi speranţele în auritele lor aripi ad-
umbreau sufletele însetate după fericirea neamu-
lui!

Rândurile se măresc: Alecu Russo, Bolintinea-
nu, entuziastul Bălcescu, Alecsandri, Kogălnicea-
nu, în frunte, sunt luptători aprigi, pentru frăţie, 
dreptate şi libertate, sufletul Patriei naţionale.

Trecutul era pentru ei altar de închinare, marile 
figuri, preoţi ce oficiau slujba învierii neamului. 

Bolintineanu învie figura lui Mircea, a lui Mihai 
şi a lui Ştefan să spună generaţiei lui ca:

„Cei ce rabdă jugul şi-a trăi mai vor
Merită să-l poarte spre ruşinea lor.”
Bălcescu scrie epopeea lui Mihai, titanul vremi-

lor apuse, ce aprinsese pe cerul Patriei steaua uni-
rii spre care să meargă gândurile generaţiei lui.

Astfel pregăteau sufletele româneşti nu pentru 
linişte ci pentru frământare, nu pentru binele pre-
zentului ci pentru al viitorului, ei înşişi apostolii, 
mucenicii şi profeţii României noi. Anul 1848, anul 
zbuciumului celei mai eroice generaţii. Încercările 
au fost zadarnice pentru un moment dar Alecsan-
dri chema cu verb de foc sub faldurile drapelului 
revoluţionar pe cei de acelaşi nume:

„Sculaţi fraţi de acelaşi nume,iată timpul de fră-
ţie!

Peste ........., peste Milcov, peste Prut, peste Car-
paţi

Aruncaţi braţele voastre cu-o puternică mândrie,
Şi de-acum pe veşnicie, cu toţi mâinile vă daţi.”
Era pregătirea zilei când Românismul trebuia 

să-şi hotărască singur soarta, nu era pregătirea zi-
lelor de linişte şi de pace, ci de frământări şi de 
luptă. În anul 1848 s-a simţit până în adâncurile 
fiinţei noastre ca neam, fiorul destinului care s-a 
frământat de veacuri. Avântul însă e zăgăzuit de 
asupritori, fruntaşii exilaţi.

Dorul nostru însă zăcea în adâncuri, sângele 
strămoşilor vibra intens în sângele generaţiei de 
atunci, sufletul era pregătit pentru jertfă şi izbân-
dă, credinţa că dreptatea divină se revărsa era ne-
înfrântă:

„De acum, fie soarta cât de contrară,
Unirea este făcută pentru noi” ...Kogălniceanu.
Iar Alecsandri cu inspiraţiune de profet scria:
„E scrisă-n ceruri Sfânta Unire,
E scrisă în inimi ca foc ceresc.”
……………………………………………..
În 24 Ianuarie 1859, toată străduinţa acestei 

generaţii, toate jertfele strămoşilor ce luptaseră 
pentru acest pământ erau răsplătite; (24 Ianuarie, 
ziua Învierii Neamului). Ziua răzbunării aceluia ce 
pecetluise murind pe al nostru pământ de la Turda; 
ziua învierii neamului pentru care urcaseră Golgo-
ta românismului Horia, Cloşca şi Crişan, martirii 
pieriţi pe roată, simbol al trăiniciei noastre.

Era răzbunat plânsul celui înnebunit de durere, 
cântecul lui sfâşietor pentru zădărnicia sforţărilor 
lui, când ştergerea unui hotar nedrept ce despărţea 
fraţi începuse în acea horă mândră săltând uşor în 
cântecul:

„Hai să dăm mână cu mână
Cei cu inima română...”
Aceasta era biruinţa unui necurmat şir de lupte, 

Muntenii şi Moldovenii îşi dădeau cu drag mâna în 
jurul aceluiaşi Ioan Cuza Vodă din proprie pornire, 
că ajutorul (vecinilor) „protectori” pe care nu-i gă-
sim decât asupritori nu putea fi decât pentru dez-
membrare şi provocarea urii între fraţi.. Înfăptuirea 
dorinţei unui popor care se unea pentru că voia să 
trăiască cu adevărat spune unei lumi întregi că:

„N-are alt ocrotitor decât pe Dumnezeu şi sabia 
sa.”

24 Ianuarie se înscria în Istorie ca ziua începu-
tului dreptăţii Divine. Tăria credinţei noastre fuse-
se încercată îndeajuns prin suferinţă, întocmai ca 
Iov din Biblie – Singurul ..........

Cel mai mare cuvânt din Istoria noastră este 
„Unirea” că (dacă tresari) ea a fost suprema noastră 
ţintă, sâmburele tăriei unui Neam.

Lupta pentru început fusese o luptă plină de în-
cordare şi nu se putea sfârşi decât prin triumful 
deplin. Elanul ce palpita intens în viaţa unui popor 
renăscut ca pasărea Pheonix îl avânta spre culmea 
visurilor lui. Suferinţa de veacuri nu-l frânsese ci-l 
oţelise. Pe ruinele lui, acesta s-a ridicat mai puter-
nic, iată misterul trainicei noastre rezistenţe.

Fusese aşezat acest neam rupt din coasta Ro-
mei, în aceste ţinuturi să fie, în trecut, strajă în faţa 
puhoiului barbar, iar, astăzi, strajă în faţa unor le-
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pădaţi de Domnul. Trebuiau pentru aceasta oameni 
tari, care s-au oţelit prin suferinţă. Cu 24 Ianuarie, 
prin unire, poporul român îşi începea o viaţă nouă, 
arătând de acum ce este şi ce poate fi.

Primul pas spre unitatea naţională fusese făcut. 
Glasurile ardelenilor răsunaseră atât de puternic 
pe Câmpia Turzii, la 1848, că vrem să ne unim cu 
ţara încât înfioraseră codrii, tovarăşii în suferinţă, 
şi tresăriră munţii, pe care străjuiau semnele unui 
nedrept hotar de veacuri, dar, mai adânc ca toate, 
tresări suflarea românească şi se  ridicase până în 
înălţimile albastrului Cerului credinţei lor.

Cu Unirea din 24 Ianuarie, năzuinţa lor spre a 
se uni cu patria mamă se întărise mai mult.

Au tresărit cu victoria de la 1877 ca să ne dea 
mâna frăţeşte în cea mai titanică încordare din câte 
a cunoscut istoria în anii 1916-1918. A fost atât 
eroism în soldaţii noştri atunci, atâta suflet, că în 
faţa lor s-au frânt cele mai formidabile arme ce le 
aveau împotrivă-i vrăjmaşii. Un cântec de jale şi un 
cântec de biruinţă au răsunat atunci pe pământul 
întregit pentru care muriseră cu gura încleştată în 
el atâţia străbuni în semn de protest că-i numai al 
lor. (din toate inimile româneşti).

Acolo au dus Unirea din 24 Ianuarie 1859: sus 
pe culmea visului românesc.

………………………………………………………….
24 Ianuarie de azi: prilej pentru cucernică în-

chinare pentru eroii ce-au pregătit această măreaţă 
sărbătoare pentru suflarea românească, prilej de 
trainică prohodie (pentru noi) la mormintele lor, din 
care a răsărit învierea noastră; imnuri de preamări-
re pentru a le face vie şi vecinică amintirea lor...

Dar nu numai în atât să stea recunoştinţa noas-
tră pentru acei ce-au clădit o Românie Mare, ci ade-
vărată recunoştinţă este de a păstra şi consolida 
ceea ce ei cu atâta sacrificiu au realizat.

Aceasta cade în sarcina generaţiei noastre.
Dacă privim în jurul nostru, vedem în răsărit 

fluturând flamura roşie, ridicându-se sfidătoare 
împotriva lui Dumnezeu, la apus, maghiarii strigă 
puternic în faţa unei uniri că ţara lor e marea mu-
tilată; în văzduh, duhurile răzvrătirii cer sânge din 
nou; în sânul poporului, elemente străine îi caută 
dezmembrarea. Tineretul e chemat să ia atitudine. 
În sarcina lui cad grelele probleme ale timpului.

Ce trebuie să facem? Ne învaţă trecutul, ne în-
vaţă cei de la 1859. „Unire.”

Unire cu pământul prin floarea patriotismului 
ce se ridică pe mormintele tuturora ce-au pierit în 
slujba visului scump.

Unire cu cerul prin credinţă sfântă şi tare de 
care au dat dovadă strămoşii, acesta este cel mai 
puternic reazim împotriva comunismului ce se ridi-
că ameninţător. Uniţi cu Cerul, chemând în ajutor 
pe Domnul, noi să căutăm, în faţa ...... în faţa urle-
tului lor barbar, noi să căutăm cu glas de strană:

„Cu noi este Dumnezeu”
Credinţa în destinele Patriei noastre pe care 

o păzeşte un Trecut şi o cheamă un Viitor.
Ce scumpă lecţie ne dau cei ce au pregătit pe 24 

Ianuarie! Să-i urmăm!
Şi, fiindcă în această zi prăznuim pe toţi eroii 

trecutului, să amintim ungurilor că Ardealul-i trup 
şi os din osul nostru sfânt; că pentru el noi avem 
mucenici; pământul lui e pecetluit pentru totdeau-
na ca al nostru de sângele lui Mihai ce-a murit pe 
Câmpia Turzii, că 800.000 de eroi au primit marti-
riul pentru a-l scăpa din ghearele lor, că nu voiau 
ca pe pământul lui Decebal să fie stăpânitori stră-
nepoţii lui Atila, că la temelia altarului României 
Mari sunt oseminte de sfinţi şi de aceea el nu se 
va dărâma decât cu năruirea Cerului!

Pentru cei care ne vor dezmembrarea şi mănân-
că (pâinea) rodul unui pământ plămădit cu sudori, 
lacrimi şi sânge, s-asculte energia viitoare a sufle-
tului nostru în această zi! Să ia aminte! Le cerem 
astâmpăr!

Tineret, care mâine vei fi chemat să arăţi cât 
de mult ţii la Ţara ta, oţeleşte-ţi sufletul la izvorul 
sfânt al generaţiilor strămoşilor şi raţiunilor lor şi 
să fim gata! Avem mai mult decât oricând să luăm 
aminte la cuvântul „Unire”.

Să întindem mâna Români din patru unghiuri şi 
cu Cerul pe pământul Patriei, să formăm o fiinţă, 
o singură şi unică fiinţă, una şi nedespărţită ca să 
împlinim taina misiunii noastre istorice.
Şi aşa cum generaţia de la 1859 în iubirea lor ne-
ţărmurită pentru Patrie, în entuziasmul lor sfânt 
pentru înfăptuirea Unirii s-a adunat în jurul lui 
Cuza Vodă, (aşa noi cei de astăzi) pentru a da lu-
mii cea mai puternică dovadă că supremul lor ideal 
e de a trăi uniţi şi că-n Unire stă puterea naţiei 
româneşti, în această Zi Sfântă din istoria neamu-
lui nostru, să strigăm, uniţi în cuget şi simţire, să 
tremure din temelii duşmanii: „Trăiască Majestatea 
Sa Regele Carol al II-lea, simbolul trăiniciei unităţii 
noastre naţionale!”

Unirea Principatelor Române a fost sărbători-
tă, de elevii Şcolii Gimnaziale „Ecaterina Te-
odoroiu”, printr-un amplu program, încărcat 
de semnificaţii istorice, ce a avut loc, vineri, 
în cadrul şcolii. 

Deşi, în data de 24 ianuarie, când în întrea-
ga ţară se sărbătoreşte Unirea Principate-
lor Române, cunoscută şi sub denumirea 

de „Mica Unire”, elevii sunt liberi, acest eveniment, 
de o importantă  însemnătate istorică pentru noi, 
ca naţie, nu a avea cum să nu fie sărbătorit şi la 
Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” din Târ-
gu-Jiu. Iar acest eveniment a fost marcat, vineri, 
printr-o activitate frumos susţinută, în sala de fes-
tivităţi, de elevii clasei a III-a A, precum şi de cei de 
la Clasa Pregătitoare A, îndrumaţi de cadrele didac-
tice Gabriela Talianu şi Lavinia Mihăilescu, iar mai 
apoi, de elevii de V-VIII, coordonaţi de profesoara 
de istorie, Lăcrămioara Badea. A fost un program 
încărcat de semnificaţii istorice, dar şi unul artis-
tic, cu acest prilej, iar elevii implicaţi au deschis 
activitatea cu prezentarea unor informaţii legate de 
perioada de domnie a lui Alexandru Ioan Cuza, de 
rolul domnitorului în unificarea celor două state, 
Moldova şi Ţara Românească, dar au fost prezen-
tate şi evenimentele ce au făcut posibilă realizarea 
României moderne. 

Pe parcursul acestui program, în sala de fes-
tivităţi a şcolii, s-au derulat imagini din perioada 
Unirii. Punctul culminant a fost acela când, elevii 
îmbrăcaţi în frumoase straie populare şi purtând în 
mâini steguleţe, în culorile tricolorului, s-au prins 
în Hora Unirii. Toate acestea au fost realizate din 

„Mica Unire”, marcată de elevii Şcolii „Mica Unire”, marcată de elevii Şcolii 
Gimnaziale „Ecaterina Teodoroiu”Gimnaziale „Ecaterina Teodoroiu”

dorinţa de a trezi sentimentul patriotic în inima co-
piilor, dar având, în acelaşi timp, şi obligaţia mora-
lă de a ne cinsti înaintaşii.

Acesta a fost un alt moment deosebit, derulat 
la Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”, în de-
cursul acestei luni de iarnă, plină de semnificaţii 
importante atât din punct de vedere cultural, reli-
gios, cât şi istoric. Activitatea susţinută de elevi a 
fost sub coordonarea directorului unităţii de învă-
ţământ prof. Iulia Nănuţ şi a dir. adj. prof. Cosmin 
Ionescu. 

Alte momente frumoase vor urma, aici, la aceas-
tă unitate de învăţământ, la care, elevii şcolii, re-
ceptivi şi responsabili, la propunerea profesorilor, 
vor avea bucuria şi entuziastmul de a le pregăti şi 
prezenta într-un mod cât mai original.

                                           CRISTINA RĂSCOL
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Biroul de presă al PSD 
Gorj a transmis un comu-
nicat de presă virulent la 
adresa lui Virgil Popescu, 
ministrul Energiei, dar și a 
oficialilor liberali din conun-
cerea CEO.

,,După aproape o săptă-
mână de la producerea tra-
gediei de la Cariera Jilț Sud, 
timp în care adevărații res-
ponsabili caută cu disperare 
țapi ispășitori pentru cele trei 
vieți pierdute, cine ar trebui 
să-și dea demisia, nu o face! 
În tot acest timp, ministrul 
Virgil Popescu colindă prin ca-
reierele Complexului în încer-
carea de a distrage atenția de 

PSD Gorj cere demisia ministrului Energiei și a șefi lor liberali din fruntea CE Oltenia
la cele petrecute, prefacându-
se uimit de ce găsește la fața 
locului. Spune numai minciuni 
sfruntate! 

Ministrului i s-au adus la 
cunoștință problemele din 
companie de nenumărate ori 
atât de reprezentanții PSD, de 
liderii de sindicate, cu care s-a 
întâlnit de mai multe ori în ul-
timii doi ani, cât și de simplii 
angajați din minerit si energie. 
Din păcate, fără ecou! Singu-
rul reprezentant PSD din Di-
rectorul companiei este Marius 
Negru, responsabil de partea 
Energetică, iar diferența de 
viziune și acțiune este clară 
pentru toată lumea", transmi-

te PSD Gorj. 
,,Declarația președintelui 

PNL Gorj, Ion Iordache, făcută 
cu doar câteva zile înainte de 
a se produce tragedia, relevă 
exact cine sunt responsabilii 
privind decizia în Complexul 
Energetic Oltenia și în Minis-
terul Energiei: ”Doamne ajută 
că, în ultimii doi ani, n-a avut 
PSD posibilitatea să conducă 
ministerul și Complexul Ener-
getic Oltenia! 

Era faliment de mult. Ar fi 
fost la noi mai rău decât la Hu-
nedoara. În momentul de față, 
compania funcționează foarte 
bine. Sperăm să fie ținuți cât 
mai departe de CEO”.  Ion 

Iordache are dreptate! TOȚI 
reprezentanții PNL din Minis-
terul Energiei și din Comple-
xul Oltenia trebuie să-și dea 

demisia, inclusiv acesta din fruntea 
PNL Gorj!", se completează comuni-
catul de presă.

A.S.

* C-tin Bodescu, directorul economic al 
SJA Gorj, nu mai vrea funcția

* "Am salutat decizia directorului econo-
mic de a solicita să nu i se reînnoiască man-
datul"!

* Tătaru va imputa, săptămâna viitoare, 
mari sume de bani unora dintre salariați. Și 
directorului economic...

* Numirea directorului tehnic nu este po-
litică!

* Două ambulanțe au daună totală
* Nicio salvare nouă nu va ajunge la Gorj, 

în anii 2023-2024
* Asistenta de pe ambulanță, victimă în 

gradul accident, la un pas de externare
* Noi proiecte pentru 2024
* Concurs pentru postul de manager la SJA 

Gorj, în marti-aprilie! Tătaru candidează

Mandatul scurt al lui Tibi Tătaru la con-
ducerea SJA Gorj nu ar fi impus o au-
tocritică a managerului interimar dar 

totuși  acesta a hotărât să facă asta, considerând 
că oricând este loc de mai bine. Managerul interi-
mar de la Ambulanță a explicat astfel, pentru Gor-
jeanul, că a reușit să bifeze lucruri pozitive pentru 
instituție și că sunt multe aspecte pe care le are de 
îndreptate în perioada următoare. 

,,Vizavi de managementul instituției, SJA Gorj, în 
acest moment, eu am atins toate obiectivele mele, 

Serviciul de Ambulanță Gorj, sub lupa noului manager! 

Tătaru: ,,Comitetul Director are neTătaru: ,,Comitetul Director are ne
verticali. Gata cu joaca de-a demverticali. Gata cu joaca de-a dem
Numit în urmă cu patru luni în poziția de manager interimar la Serviciul Județean de 
Ambulanță(SJA) Gorj, Tiberiu Tătaru a dovedit că poate face schimbări semnificative în ca-
drul instituției, el demonstrând și fermitate în cazul în care i s-a impus să-i sancționeze pe 
cei care au prejudiciat SJA Gorj prin acte neprofessioniste. Tătaru a reușit, astfel, într-un 
timp scurt, să achiziționeze echipamentul necesar pentru toți salariații, să realizeze lucrări 
edilitar-gospodărești în curtea unității de la Târgu Jiu, să angajeze profesioniști pentru servi-
ciul de ambulanță și să vacanteze noi posturi necesare în serviciul de urgența. Cel mai impor-
tant este că Tătaru a făcut însă funcțională SJA, implicată anterior într-o serie de scandaluri 
publice cu mari implicații asupra bunei desfășurări a activității.

pe termen scurt, dar și cele pe care ni le-au trasat organele 
de control. Din acest punct de vedere, activitatea instituției 
merge de la bine, la foarte bine. Legat de demisia recen-
tă a directorului economic al SJA, membru al Comitetului 
Director, eu va pot spune că nu a fost deloc o demisie. Eu 
pot spune că mandatul acestuia expira în ultima zi a lunii 
februarie, iar dansul a decis că nu își mai dorește o reîn-
noire a mandatului. A înaintat o hârtie în acest sens. Astfel 
nu vorbim de o demisie. Eu am salutat decizia directorului 
economic care vine la momentul oportun. Acest demers vine 
la momentul oportun deoarece, săptămâna viitoare, voi im-
puta anumitor salariați niște sume de bani. O suma va fi 
imputată și directorului economic, potrivit măsurilor stabili-
te de organele de control. Acesta este răspunsul dumnealui 
la acest viitor demers al meu", a explicat Tiberiu Tătaru. 

În speță, este vorba despre niște materiale sanita-
re expirate și de curățenie care au fost depistate la SJA 
Gorj și asta la un control ANAF realizat anul trecut. Este 
vorba despre o suma destul de mare care este imputa-
tă unora dintre salariați, directorul economic fiind unul 
dintre aceștia. O alta eroare sancționată este legată de 
virarea unor bani greșit într-un cont, bani care trebuie 
recuperați. 

Tiberiu Tătaru spune că l-a anunțat pe directorul eco-
nomic, adică pe Constantin Bodescu, despre acest demers, 
care implică imputarea banilor, iar răspunsul său a fost 
solicitarea de a nu continua pe funcția de conducere.

,,De la 1 martie nu vom mai continua colaborarea. Eu 
salut dorința domnului Bodescu de a nu i se reînnoi delega-
rea. În cazul în care voi câștiga concursul pe post voi scoate, 
prima dată, acest post, la concurs. Așa cred că trebuie se-
lectată cea mai bună persoană pe acest post", a completat 
managerul SJA.

,,Am angajat un specialist RAR la SJA! Numirea directo-
rului tehnic nu este politică!"

Tătaru a explicat și cum a angajat noul director teh-
nic la SJA, fiind vorba despre Buculete Marius adus de la 
RAR. Managerul SJA a explicat cum a selectat ocupantul 
acestui post, considerând că a adus în această funcție un 
profesionist. 

,,Am găsit în adresele expediate de instituție, adică de 
SJA, o solicitare către RAR de a transmite zilnic un speci-
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Cosmin Trufelea a vizi-
tat duminică Jilț Sud, și Jilț 
Nord, după ce sâmbătă a ve-
nit neașteptat la cariera Tis-
mana și la Pinoasa. 

A căzut starea drumurilor 

La cizme și în echipament de lucru, în control la carierele CEO!   
Trufelea a luat la pas Jilț Sud, Jilț Nord, Tismana și Pinoasa

Cosmin Trufelea, numit în urmă cu doar câteva zile în 
Directoratul CEO, le-a dat o lecție importantă oficia-
lilor care au vizitat carierele companiei îmbrăcați în 
haine de firma și încălțați în pantofi. Acesta a luat la 
cizmă, în două zile, patru unități miniere, vorbind cu 
salariații și deplasîndu-se la excavatoare însoțit de șefii 
aflați în schimb. Trufelea a făcut acest lucru după luni 
în care foștii ocupanți ai scaunului din Directorat nu 
și-au mișcat fundurile din birouri.

interne, a utilajelor, a echi-
pamentelor de lucru dar și 
condițiile în care prestează 
personalul din subordine. 

A discutat cu salariații 
aflați în schimb, i-a întrebat 

unde sunt probleme și defi-
cientele și ce ar trebui sa re-
zolve prima dată compania. 

Trufelea nu va prezen-
ta un raport nimănui, ci a 
explicat oamenilor găsiți la 
lucru că a făcut verificarea 
in mod voluntar deoarece a 
vrut să vadă cu ochii săi pro-
blemele din cariere.

Reamintim că, un control 
similar, la Cariera Roșiuța a 
fost făcut de ministrul Ener-
giei, vineri. 

Virgil Popescu a intrat în 
cariera în pantofi.

A.S.

 nevoie de directori evoie de directori 
emisia”misia”

alist care să monitorizeze ambulanțele noastre. Eu nu am 
văzut temeiul legal de a merge pe aceasta idee și am con-
siderat că este mai bine pentru instituția noastra să iau 
expertul cu totul. Am întrebat directorul RAR Gorj care ar fi 
persoana potrivită pentru această poziție și să și vrea să 
vina la noi în instituție, iar domnul Șerban mi-a propus, ca 
specialist, pe domnului Buculete Marius. Pe aceasta filiera 
a ajuns viitorul director tehnic la SJA, propunere agreată 
de mine. Mă bucur că am primit această propunere că noul 
venit a dovedit că se implică și cunoaște cele necesare pen-
tru instituția noastră care are un par auto generos și mașini 
care sunt permanent în mers", a menționat Tătaru.

Punctul nevralgic al SJA Gorj, costurile ridicate pentru 
repararea ambulanțelor

Managerul SJA a explicat că punctul nevralgic al 
instituției ramâne parcul auto dar, mai precis, repararea 
mașinilor unității, asta deoarece nu se vor achiziționa sal-
vări noi nici anul acesta, nici anul viitor, potrivit unei deci-
zii a DSU. Practic, costurile de întreținere a ambulanțelor 
SJA Gorj va fi ridicat, în 2023-2024. Acum parcul auto al 
SJA numără 42 de ambulanțe, alte două având daună to-
tală. Este vorba despre ambulanța implicată în accidentul 
grav de la finalul anului trecut dar și despre un alt even-
tual care a avut loc cu o jumătate de an în urmă. Grav 
este că ultima ambulanță distrusă era una nouă. 

,,Suma alocată necesară pentru repararea ambulanțelor 
noastre va fi punctul nevralgic al instituției. Am incercat să 
obțin fonduri pentru a aduce ambulanțe noi la Gorj, 4X4, 
dar urmare a unei probleme apărute la DSU nu vom pri-
mi ambulanțe noi, anul acesta și nici anul viitor. Din acest 
motiv, vor crește sumele pe care noi trebuie să le alocam 
ambulanțelor existente. Sa nu uitam de cele două mașini 
cu daune totală, avem și pierderi, și avem cinci ambulanțe 
de rezervă. Avem 42 de ambulanțe in parc, funcționale. Mă 
bucur că avem colegii bine. Chiar și cei implicați în ultimul 
accident. Asistenta implicată în acest eveniment este la re-
cuperare în București dar în câteva zile va reveni acasă", a 
completat șeful SJA Gorj.

Șase jumătăți de posturi scoase la concurs! Farmacist 
la SJA

Tiberiu Tătaru a explicat și că resursa umană este im-
portantă în cadrul instituției, motiv pentru care a scos 
șase jumătăți de norme la concurs. Managerul a menționat 
că o altă problemă, intens criticată, era exact asta, lipsa 
personalului medical de specialitate pe ambulanțele SJA 
Gorj, deficiența aproape rezolvată. 

,,Motivul pentru care am scos posturi astfel, jumătăți de 
normă, este că am vorbit cu medici care sunt deja titulari 
în alte instituții sanitare. Ei și-au arătat interesul de a veni 
să activeze astfel alături de noi. În ultimele trei luni nu au 

mai existat ture fără medic, avem chiar doi medici 
pe tură. Mai mult, avem nu doar șase posturi de me-
dic vacante, cu jumătate de normă, ci și un post de 
farmacist, care nu a mai existat la SJA. Sper sa vină 
minim trei doctori și un farmacist, unde s-au înscris 
deja 11 candidați. Începem lucrările la farmacie pes-
te două săptămâni, astfel încât când lucrările vor fi 
gata, la 1 martie, sa avem și farmacist in unitate 
și un prim punct farmaceutic. Este proiectul meu și 
va reuși", a explicat Tătaru care a susținut că va 
acredita anul acesta instituția, fapt care implică și 
o farmacie în unitate.

Farmacia cu circuit închis are, de altfel, 
autorizație de construcție.

Acreditarea SJA trebuie obținută în această pri-
măvară, iar Tibi Tătaru este convins că o va obține, 
având în urmă un succes similar și pentru SJU 
Târgu Jiu.

,,Am o colaborare foarte bună cu instituțiile și 
autoritățile publice locale și județene"

Tiberiu Tătaru susține că are un dialog deschis 
cu autoritățile publice locale și județene, Prefectu-
ra, CJ Gorj, dar și cu Ministerul Sănătății. 

De altfel, urmare a acestei bune colaborări, pen-
tru prima dată Gorjul va organiza Ziua Națională a 
Ambulanței. 

Este vorba despre un eveniment, în premieră, ce 
va fi organizat în Târgu-Jiu, cu o prezență de 500 
de persoane, în frunte cu ministrul Sănătății și se-
cretarii de stat de la MS.  Evenimentul va fi organi-
zat în vara acestui an, mai exact în perioada 27-28 
iulie. Vor veni 50 de ambulanțe care vor defila prin 
centrul municipiului iar un alt plus va fi prezenta 
celor 500 de invitați ce vor fi cazați aici.

Relația cu sindicatele este una corectă!

Managerul susține că are o relație corectă cu 
sindicatele din unitate. Acesta menționează că nici 
nu a avut nicio discuție cu contradictoriu cu sindi-

catele, iar sindicaliștii nu ar fi avut ce reproșuri să 
îi aducă.

,,Eu le-am majorat sporul, din proprie inițiativă, 
așa că nu văd unde ar putea să apară vreo proble-
mă nerezolvată", a completat Tătaru. 

Acesta susține că mai are de rezolvat problema 
arhivei, pe care a găsit-o aruncată în garaj, iar acest 
serviciu va fi externalizat.

Arhiva, farmacia și timpii de așteptare la UPU

,,Am văzut scandaluri în presa legate de arhivă 
instituției, care nu era depozitată corespunzător și 
cu timpii de așteptare la unitățile de urgență. Asta 
am văzut înainte să vin aici. Mai era și problema 
farmaciei cu circuit închis. Voi angaja însă o firmă 
privată, prin licitație, care să facă arhivarea în SJA 
cum trebuie, că am găsit arhiva aruncată în garaj. 
Am ridicat-o eu pe niște suporți de lemn dar tot nu 
este suficient, ea este tot într-o reală dezordine. În 
ce privește timpii de așteptare la UPU am încercat 
să lucrăm. Am discutat cu cadre medicale ale UPU, 
cu conducerea SJA, situația s-a îmbunătățit, nu este 
rezolvată dar timpii s-au îmbunătățit. Nu ne putem 
integra total în cele 15 minute că noi veghem asupra 
pacientului", a subliniat managerul SJA Gorj. 

De altfel, s-a achiziționat echipamentul complet 
pentru toți salariații, o altă problemă care a ajuns 
în presă, s-a vopsit gardul instituției și s-a curățat 
curtea de balarii.

Managerul susține că a realizat astfel o serie de 
obiective importante în cele patru luni de interimat. 
Tătaru a soecificat că este loc și de mai bine, dar și 
faptul că într-un mandat complet lucrurile se vor 
schimba în totalitate în bine in cadrul SJA.

Managerul susține, de asemenea, că are nevoie 
de o echipă de conducere completă și de persoane 
care nu amenință cu demisia de fiecare dată când 
dau de greu. 

Tiberiu Tătaru a anunțat că va participa astfel 
la concursul pentru postul de manager al SJA Gorj, 
concurs care va avea loc în luna martie-aprilie. 

A.STOICA
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,,Unirea e singura stare politică ce putea să asigure ,,Unirea e singura stare politică ce putea să asigure 
viitorul nostru şi să ne permită a da ţării organizarea ce viitorul nostru şi să ne permită a da ţării organizarea ce 
o aştepta de atât de mult timp”! (Alexandru Ioan Cuza)o aştepta de atât de mult timp”! (Alexandru Ioan Cuza)

124 de ani de la Unirea Principatelor Române124 de ani de la Unirea Principatelor Române

În ziua de 20 ianuarie 2023, fiind prezent la 
Bucureşti şi participând la Dezbaterea cu 
tema: «Probleme privind recensământul po-

pulaţiei şi al locuinţelor din anul 2021 şi aspecte-
le privind îmbătrânirea populaţiei», desfăşurată în 
sala «Ion Heliade Rădulescu» a Bibliotecii Academiei 
Române, la care au conferenţiat domnii: Acad. Prof. 
univ. dr. ing.  Nicolae NOICA, directorul Bibliotecii 
Academiei Române, Prof. univ. dr. Marian PREDA, 
Rectorul Universităţii Bucureşti şi Prof. univ. dr. AN-
DREI Tudorel, Preşedintele Institutului Naţional de 
Statistică (INS) şi sintetizând numai într-o singură 
propoziţie, concluzia care s-a desprins cu acest prilej 
a constituit-o faptul că un recensământ este un im-
portant moment pentru a contura imaginea ţării, în 
tot ceea ce a însemnat şi înseamnă istoria, prezentul 
şi viitorul României! Cu siguranţă, vom reveni cu ar-
ticole care vor fi legate de problemele importante ale 
acestei dezbateri de referinţă, iar, pentru că mâine, 
24 ianuarie 2023, sărbătorim 164 de ani de la Uni-
rea Principatelor Moldova şi Ţara Românească, sub 
domnia lui Alexandru Ioan Cuza, amintim că în sala 
bibliotecii Academiei Române s-a aflat şi dr. Bogdan 
Cuza, strănepotul Domnitorului, căruia, la o privire 
atentă, se poate aprecia că îi seamănă la înfăţişare şi 
la felul de a iubi ţara, pentru că ne-a mărturisit cu 
emoţie şi cu aleasă bucurie că păstrează cu sfinţe-
nie în sufletul Alteţei sale imaginea marelui patriot 
sub domnia căruia s-a născut numele de România şi 
care a pus pentru totdeauna bazele statului român 
modern! 

,,A percepe este mai important 
decât a şti”! (Al. I. Cuza)

După epocala zi a Unirii Moldovei cu Ţara Româ-
nească, fără de care nici Marea Unire de la 1918 nu 
s-ar fi realizat, statul român a intrat în perioada sa 
modernă, prin reformele începute sub domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza, când a fost adoptat numele 
de România, cu capitala la Bucureşti, cu o singură 
Adunare şi cu un singur Guvern, acesta fiind şi pri-
mul pas pe calea înfăptuirii statului naţional unitar 
român. Dar, să nu uităm nici măcar o clipă de gene-
raţia de intelectuali patrioţi care au realizat Unirea 
din 1859 şi care au avut meritul de a fi putut impune 
un spirit deschis şi înnoitor către ideile de unitate, li-
bertate şi fraternitate, născute de Revoluţia franceză 
de la 1789, pentru care mulţi dintre ei luptaseră pe 
baricadele revoluţiilor de la 1848 din Europa. Este 
cunoscut faptul că marii unionişti din rândul cărora 
s-au remarcat: Mihail Kogălniceanu, I.C. Brătianu, 
Al. I. Cuza, Vasile Alecsandri, Costache Negri şi al-
ţii, au avut intuiţia diplomatică de a alege momentul 
cel mai bun pentru proclamarea Unirii Principate-
lor Române, conform voinţei patrioţilor din Moldo-
va şi Ţara Românească. Aşadar, cu toată măreţia sa 
istorică, Ziua de 24 ianuarie 1859 a reprezentat în 
istoria noastră punctul de pornire al unor idealuri 
a căror împlinire a contribuit la făurirea României 
moderne, mai ales că a fost şi momentul când două 
principate românești, Moldova și Țara Românească, 
atât de cunoscute în epocă sub numele de Valahia 
şi recunoscute peste hotare, au optat pentru alege-
rea ca domnitor a lui Alexandru Ioan Cuza, ca ur-
mare a faptului că decizia de numire a unui singur 

domnitor în fruntea ambelor state româneşti a re-
prezentat simbioza intereselor comune ale acestora. 
Fără îndoială că Unirea a fost posibilă, aşa cum am 
precizat, datorită eforturilor conjugate ale oamenilor 
politici ai vremii, care au reușit să valorifice cu mare 
inteligență și cu spirit diplomatic susţinut, un con-
text politic internațional favorabil, având ca sprijin 
dorința de unitate și solidaritate  manifestată de că-
tre populația din Moldova și din Țara Românească, 
ceea ce înseamnă că Unirea Principatelor Române 
reprezintă o pagină importantă de istorie, demon-
strând faptul că de-a lungul veacurilor a existat me-
reu dorința unei națiuni de a rămâne unită în jurul 
valorilor și a intereselor tradiționale, iar, începând 
cu 24 ianuarie 1859, noi, românii, am îndeplinit 
obiectivul de suflet al neamului românesc: UNIREA, 
ca un mare deziderat realizat în mod pașnic şi mai 
ales, fără a tulbura cu consecinţe imprevizibile re-
acţia marilor puteri care întotdeauna se preocupă 
de jocurile și interesele lor politice internaționale. 
Înfăptuită sub semnul ideilor Revoluţiei paşoptiste, 
Unirea Moldovei cu Ţara Românească a reprezentat 
un obiectiv comun al elitei politice de pe ambele ma-
luri ale Milcovului, iar, începutul anului 1859 avea 
să aducă împlinirea idealului românilor de la sud şi 
de la est de Carpaţi. Colonelul Alexandru Ioan Cuza, 
Domnitor al Principatelor Unite a înfăptuit o serie 
de reforme care au vizat sistemul politic, sistemul 
sanitar, instituţia Poştei, armata, Biserica, învăţă-
mântul, justiţia, fiscalitatea, serviciul vamal şi au 
fost înfiinţate primele două universităţi româneşti: 
la Iaşi, în 1860 şi la Bucureşti, în 1864. 

„Mă bucur că gorjenii sunt primii care prezintă 
interes pentru un descendent al numelui de 
Cuza”! 

Alexandru Ioan Cuza a fost unul dintre oamenii 
care au marcat istoria modernă a României şi ceea 
ce a rămas consemnat despre el în cărţile de istorie 
ştie mai toată lumea, dar, mai puţin se ştie că a fost 
şi un personaj tragic al propriei vieţi, un amănunt 
reţinut prin faptul că în anul 1862, Vodă Cuza a 
cumpărat de la Banca Moldovei domeniul Ruginoa-
sa, care se află în judeţul Iaşi, la acea vreme, ipotecat 
în favoarea acesteia. La Ruginoasa, Vodă Cuza visa 
ca să-şi afle liniştea, în castelul construit la înce-

putul secolului al XIX-lea de către 
Săndulache Sturza, logofăt şi mare 
vistiernic, iar, după moartea lui 
Săndulache, moşia şi castelul de 
la Ruginoasa au revenit fiului său, 
Costache, prim-ministru al lui Vodă 
Mihai Sturza, vărul său, care avea 
două mari pasiuni: femeile şi jocul 
de cărţi. Spre bătrâneţe, în Costa-
che a înflorit o tomnatică pasiune 
pentru preafrumoasa Marghioliţa 
Ghica, proaspăt întoarsă în Mol-
dova, după ce-şi abandonase soţul 
la Constantinopol şi după ce acest 
Costache a cerut-o de nevasta cea 
încântată de averea bătrânului. 
După cununie, bătrânul Costache 
a trăit multe peripeţii cu juna cea 
nepotolită, până când şi-a pierdut 

minţile! Aşadar, la anul 1862, când Vodă Cuza a 
cumpărat Ruginoasa, tocmai pentru faptul că Elena 
Cuza, soţia domnitorului, care se înrudea cu nea-
mul Sturzeştilor, fiind nepoata rătăcitului Costache, 
a iniţiat lucrările de renovare şi după încheierea lor, 
se părea că Ruginoasa va fi locul ideal pentru tihnă 
şi bucurie, dar, la 1866, Alexandru Ioan Cuza a fost 
detronat şi alungat din ţară în urma unui complot 
al cărui principal autor a fost Ion C. Brătianu, după 
care, fără să-şi mai revadă ţara, Cuza a murit, în 
1873, la Heidelberg, vegheat de  doamna sa, Elena 
Cuza, cea care s-a îngrijit de cei doi copii ai domnito-
rului, făcuţi cu Maria Obrenovici. Aceasta din urmă, 
la şase ani de la moartea domnitorului, în 1879, 
aflând că suferă de o boală incurabilă, s-a sinucis, 
la Dresda. Doamna Elena Cuza s-a stins din viaţă la 
anul 1909, la Piatra Neamţ şi dorinţa ei a fost de a 
fi înmormântată la Soleşti (Vaslui) lângă mormântul 
mamei sale. Dar, pe ultimul său drum a pierit în 
vagonul mortuar care a luat foc şi a ars complet, cu 
tot sicriul care o transporta! Dar, după ce am creio-
nat aspectul tragic al vieţii domnitorului şi al familiei 
sale, pe care istoria l-a reţinut întocmai, să revenim 
la momentul înălţător al Unirii Principatelor, pentru 
că toţi românii iubitori de ţară, cu tot sufletul sun-
tem încredinţaţi de faptul că la cei 164 de ani de la 
acel moment glorios, ar fi bine să ne amintim şi de 
versurile poetului Vasile Alecsandri, care au deve-
nit de atunci şi Imnul Unirii Principatelor Române: 
«Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inimă română, 
/ Să-nvârtim hora frăției / Pe pământul României». 
Tocmai despre aceste versuri mi-a reamintit cu trei 
zile în urmă, Alteţa sa, dr. Bogdan Cuza, cel căruia i 
s-a acordat la 24 ianuarie 2017, Titlul de «DOCTOR 
HONORIS CAUSA» al Universităţii «CONSTANTIN 
BRÂNCUŞI» din Târgu-Jiu, când avea să spună: „Mă 
bucur că gorjenii sunt primii care prezintă interes 
pentru un descendent al numelui de Cuza. Sunt, 
bineînțeles, recunoscător Universității «Constantin 
Brâncuși» din Târgu-Jiu. Avem o serie de proiecte 
comune pentru a găsi o modalitate de colaborare 
și de promovare a unor acțiuni ale universității pe 
piața germană! Proiectele sunt multiple și complexe 
şi se referă la un schimb de experiență între cadre 
universitare și studenții universității, dar și anumite 
proiecte legate de stimularea activităților cadrelor di-
dactice din Târgu-Jiu și chiar din Germania, care ar 
putea să fie atrase aici, pentru a le preda studenților. 
Gorjenilor le transmit un lucru venit din suflet, în 
sensul că nu voi uita această zi toată viața, fiind o zi 
de o importanță crucială pentru mine, pentru acti-
vitatea mea și, mai ales, pentru sufletul pe care l-ați 
depus ca gorjeni, să vă gândiți la familia Cuza”, a 
declarat Prinţul Dr. Bogdan Cuza. Poate că ar fi un 
lucru minunat ca Senatul şi Rectoratul Universităţii 
«CONSTANTIN BRÂNCUŞI» din Târgu-Jiu să conlu-
creze în chip fericit ca în perioada următoare, Ma-
estrului DAN PURIC, cel cu adânci rădăcini pe linie 
paternă în Padeşul Gorjului, să-i fie acordat Titlul de 
«Doctor Honoris Causa» al Universității «Constantin 
Brâncuși», urmând ca Prinţului Dr. Bogdan Cuza, 
să-i fie conferit înaltul Titlu de «DOCTOR HONO-
RIS CAUSA MAGNA CUM LAUDAE» al Universităţii 
«CONSTANTIN BRÂNCUŞI» din Târgu-Jiu, pentru ca 
toţi cei cu inima curată, să putem cânta la unison: 
«O, ce veste minunată / În…Târgu-Jiu ni se-arată!».

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Numiri importante la Judecătoria Târgu-JiuNumiri importante la Judecătoria Târgu-Jiu
Consiliul Superior al Magis-

traturii a decis în ultima 
ședință, din 19 ianuarie, 

numirea a doi magistrați în funcții de 
conducere la Târgu-Jiu.

Astfel, Melania Georgiana Puzdrea 
a fost delegată în funcţia de preşedin-
te al Secției civile a Judecătoriei Târ-
gu-Jiu, iar judecătorul Florin Bogdan 
Cătănescu a fost numit preşedinte al 
Secției penale la aceeași instanță. 

Hotărârile s-au luat cu unanimita-
te de voturi. 

„Delegarea doamnei judecător 
PUZDREA MELANIA GEORGIANA în 
funcţia de preşedinte al Secției civile 
a Judecătoriei Târgu Jiu, începând cu 

data de 20.01.2023, până la ocuparea 
funcţiei, prin numire, în condiţiile le-
gii, dar nu mai mult de 6 luni. Delega-
rea domnului judecător CĂTĂNESCU 
FLORIN BOGDAN în funcţia de pre-
şedinte al Secției penale a Judecăto-
riei Târgu Jiu, începând cu data de 
20.01.2023, până la ocuparea funcţi-
ei, prin numire, în condiţiile legii, dar 
nu mai mult de 6 luni”, arată CSM. 

Puzdrea a ajuns la instanța din 
Târgu-Jiu la sfârșitul lunii martie 
2022. Judecătorul Cătănescu a fost 
procuror la Strehaia, iar după aproa-
pe patru ani a fost numit judecător la 
Târgu-Jiu, în iunie 2021.

I.I.

Manifestări cultural-artistice și slujbă de Te Deum la Tărgu-Jiu, Manifestări cultural-artistice și slujbă de Te Deum la Tărgu-Jiu, 
de ziua Unirii Principatelor Romăne, marți, 24 ianuarie 2023de ziua Unirii Principatelor Romăne, marți, 24 ianuarie 2023

Aniversarea a 164 de ani de la Uni-
rea Principatelor Romăne, un eveni-

ment crucial în istoria 
poporului nostru, împli-
nire a unui ideal istoric 
încununat la București 
prin alegerea domnitoru-
lui Alexandru Ioan Cuza 
al Moldovei și ca domni-
tor al Țării Romănești, 
prilejuiește organizarea 
de către Patriarhia romă-
nă a unui program deo-
sebit.

Marți, 24 ianua-
rie 2023, în Ziua Unirii 
Principatelor Romăne, 
începănd cu ora 9.30, 
la Catedrală Patriarha-
lă din București va fi 
săvărșită slujba Sfintei 
Liturghii în timpul căreia 
vor fi pomeniți domnito-
rul Alexandru Ioan Cuza, 
mitropoliții Nifon al Țării 
Romănești și Sofronie 
Miclăescu al Moldovei, 
precum și toți cei care au 
contribuit la înfăptuirea 
Unirii Principatelor Ro-
măne. De la ora 11.00 va 

fi oficiată slujba de Te Deum la Cate-
drala Patriarhală de pe colina Bucu-

riei din Capitală, urmată de cuvăntul 
unui ierarh slujitor. 

Potrivit prevederilor legii nr. 
215/2016 privind ceremoniile oficia-
le și ale hotărării Sfăntului Sinod nr. 
6312/2022, ceremonialul religios va 
fi săvărșit de către clerici, iar depu-
nerile de coroane la monumente vor 
fi realizate de către reprezentanții 
autorităților civile și militare. În ziua 
de 24 ianuarie 2023, ierarhii, preoții 
și diaconii Bisericii Ortodoxe Romăne 
vor oficia slujba de Te Deum în toa-
te bisericle noastre, după care vor fi 
trase clopotele timp de un minut, se 
arată în comunicatul de presă al Pa-
triarhiei.

La Tărgu-Jiu, după slujba de Te 
Deum amintită și după ce clopote-
le bisericilor au răsunat timp de un 
minut, în Piața Prefecturii  se va des-
făsura, de la ora 11.00, manifestarea 
,,Hai să dăm mănă cu mănă”, o ma-
nifestare cultural-artistică evocatoare 
dedicată Unirii Principatelor Romăne. 
În deschiderea evenimentului, va fi 
lansat un semnal de trompeți, urmat 
de întămpinarea persoanleor oficiale, 
invitate la manifestări. 

Va fi intonat Imnul de Stat al Ro-
măniei, iar d-ma Cristina Cilibiu, pre-

fectul județului Gorj, va prezenta me-
sajul din partea Guvernului Romăniei. 
În continuare, profesorul Gheorghe 
Nichifor va prezenta Lecția de istorie 
pe marginea evenimentului de la 24 
ianuarie 1859, după care cei prezenți 
în piața Prefecturii vor urmări un mo-
ment istoric-evocator intitulat ,,Ju-
rămăntul lui Cuza”. Manifestările de 
marți, 24 ianuarie a.c., se vor încheia 
la Tărgu-Jiu cu Hora Unirii, în ca-
drul momentului ,,Hai să dăm mănă 
cu mănă” aparținănd membrilor An-
samblului artistic profesionist ,,Doina 
Gorjului”.

Organizatorii manifestării ,,Hai să 
dăm mănă cu mănă” sunt Consiliul 
Județean, Prefectura județului Gorj 
și Primăria municipiului Tărgu-Jiu. 
Așadar, tărgujienii și nu numai sunt 
invitați marți, 24 ianuarie 2023, în 
Piața Prefecturii din centrul muni-
cipiului Tărgu-Jiu la manifestările 
prilejuite de Mica Unire de la 1859,  
cănd vor putea participa la Hora Uni-
rii, precum și la un recital de poezie 
intitulat ,,Noi vrem să ne unim cu 
țara”, susținut de tănărul Andrei PĂ-
UNESCU.

MARIUS STOCHIȚOIU

Reazem cheile fântânii,
Văd grinzile putrezite,
Îmi strâng în căușul mâinii
Grijile, că-s înzecite…

Temător, gust din cișmea,
Searbădă-i pe zi ce trece
Și mă-ntreb în zeflemea
Simțind iz în unda-i rece:

Unde-i chipul de-altădată
Ce-l știam pe luciul apei?
Fața-n riduri mi-e brăzdată
Sau o fi din vina pleoapei

Ce-i mai grea și obosită
De atâta întristare
Și privirea mea-i trudită,
c-a luptat cu-nverșunare

să răzbească fără preget
c-un tumult plin de izbândă,
toate trec pocnind din deget,
vrem, nu vrem, plătim dobândă…

revăzui curând cișmeaua

Cișmeaua vieții

pietre și nisip uscat,
și-atârnai de-un cui ulceaua
că fântâna a secat!...

VASILE CERTEZANU
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Mi-e dor de clăcile din sat
Când ne strângeam băieți și fete
La câte-o casă, pe-nserat,
Mâncând dovleac și...boabe fierte.

Le așteptam cu-atâta drag
Și stam acolo-ntreaga noapte
Iar gazda ne primea în prag
C-un zâmbet larg și...mere coapte.

Mi-e dor de clăcile din sat
Pe drum, zăpada scârțâia
Și gerul ne ciupea de față;
Lumina lunii ne scălda
În raze argintii de gheață.

Știam că-n casă e căldură
Și veselie ca la bâlci;
Din când în când, băieții fură
Câte-un sărut, din buze dulci.

Și câte jocuri mai știam
Și cântece și poezii
Și câte-ntreceri mai erau
Și dansuri...până-n zori de zi!

Podeaua dur se scutura
Sub sârbe și sub hațegane
Și-atunci când dansam “mătura”,
Săreau de pe pereți...icoane.

Rămas-au toate în trecut,
Doar amintirile sunt vii;
Ne protejează ca un scut,
De gânduri rele-n nopți târzii.

FLORENTINA CUTEANU
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VânzăriVânzări

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, 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. Pre-
ajba 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 Copăcioasa, 
comuna Scoarța cu deschi-
dere 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 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. 

Telefon: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie di-
ferite.

Telefon: 0731458566.

 Vând apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț negociabil. Telefon: 
0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725
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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 cen-
trul municipiului Motru. Pre-
tabil activități comerciale, ca-
binete medicale, etc. Relații la 
0722517000 și 0744517000.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, 
cartier Iezureni, suprafață 
3000 mp, deschidere 30 m, 
parcelabil. 

Telefon: 0726.232.195
Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. 

Telefon: 0784065444.  Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. Relații la 0757 
517 000. Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-

mercial 49 m2 dotat cu toa-

te utilitățile pe termen lung 

situat în Bulevardul Eca-

terina Teodoroiu în spatele 

statuii Ecaterina Teodoroiu. 

0786768301.

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

Preț negociabil. 
Telefon: 0739352688.

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

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

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

 Angajez femeie pentru 
administrare/menaj casă în 
localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. Oferim salariu atrac-
tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

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

 Vând vițea Angus în 
vârstă de 1 an și 4 luni, preț 
negociabil. 

Telefon 0722814556.

 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 Ford Focus 1.8 

TDCI 2008, în stare perfec-
tă de funcționare. Preț și 
amănunte la tel. Telefon: 
0766.459.497. 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 VW Tiguan 2000, 

toate dotările, 2010, preț 9200 

euro. Telefon: 0752134967.

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. Telefon: 
0731984506.

Vând casă în sat Valea 
Mănăstirii, com. Cătunele. 
Casa are bucătărie, living, 2 
dormitoare, baie, terasă și beci 
cu 3 încăperi și este acoperită 
cu tablă Lindab. Are izolație, 
termopane și încălzire cen-
trală. Teren 3500 m2 pe care 
se află anexe gospodărești, 
livadă, vie pe șpalieri și bol-
tă. Se vinde mobilată / nemo-
bilată. Preț negociabil. Tel.: 
0723310928.

 Închiriez garsonieră 
în București pe termen lung. 
Tel.: 0764452341.

 Societate comercială, 
cu sediul în Târgu-Jiu, anga-
jăm  sudori. Oferim condiții de 
muncă bune, salariu atractiv, 
tichete de masă și asiguăm 
specializarea la locul de mun-
că. Informații suplimentare la 
numărul:  0726745749.

Vând teren arabil în sa-

tul Sâmbotin lângă Bunget, 

lat de 16 m, lung de la asfalt 

până la zăvoiul Jiului. Tel.: 

0788455887.

CumpărăriCumpărări

Preiau brăduți cu rădă-

cini – pomi de iarnă pentru a-i 

planta în spații publice. Tel.: 

0730526880.

 Pensionar 70 ani, as-

pect plăcut doresc să cunosc 

doamnă îngrijită, gospodină 

pentru relație serioasă. Tel.: 

0726084459.

MatrimonialeMatrimoniale

ComemorăriComemorări

r Reamintim celor care l-au cunoscut că, pe 23 ianu-

arie 2023, se împlinesc 30 ani de la trecerea în neființă a 

celui ce a fost RĂDUȚOIU NICOLAE.
Amintirea sa va rămâne în inimile noastre.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!

Familia

r Azi, 23 ianuarie 2023, se împlinesc 6 ani de când a 

plecat dintre noi ION V. GRUESCU înălțându-se la Bunul 

Dumnezeu.

Când în cer tu ai plecat

Ne-ai lăsat inimile frânte

Nici o zi nu te-am uitat

Am aprins o lumânare

Și mă rog la Dumnezeu 

Sufletul să-ți odihnească

Sora, cumnatul și nepoții

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

Anunț închiriere spațiu

Spitalul Clinic CF Craiova organizează procedura de 
licitație publică deschisă pentru:

-Închirierea Dispensarului Medical Stația CF Tg.Jiu, si-
tuat în Stația CF Târgu Jiu în vederea realizării de activități 
medicale, sedii de birouri, alimentație publică, magazine ge-
nerale, magazine nealimentare , etc. 

Caietul de sarcini se achiziționează zilnic de luni până 
vineri inclusiv, între orele 09:00- 14:00 de la secretariatul 
Spitalului Clinic CF Craiova ,achitând contravaloarea sumei 
de 100 lei.

Ofertele se vor depune la sediul Spitalului Clinic CF Cra-
iova, bd. Știrbei Vodă, Nr.6, et. 6 – Secretariat sau adre-
sa de e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com până la data 
de  27.01.2023 ora 10:00 și se vor deschide la ora 11:00, la 
aceeași dată.

Informații suplimentare la tel.: 0251/532.435 și 
0763268696.

În atenția tuturor abonaților!
Toți cei care întâmpină probleme 
în ceea ce privește  distribuirea 

cotidianului Gorjeanul sunt rugați să 
apeleze nr. de telefon:  0253-218 552  

Ofi ciul Județean de Poștă Gorj 
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ANUNŢ PUBLIC

Titularul SIMIONESCU CĂLIN, PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, 

anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-

dului de mediu pentru proiectul: ”Înființare fabrică de peleți în comuna 

Bălănești, Județul Gorj” propus a fi amplasat în comuna Bălănești, sat 

Ohaba, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj 

din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii,  nr. 76, judeţul Gorj și la sediul titu-

larului SIMIONESCU CĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ din comu-

na Bălănești, sat Ohaba, județul Gorj,  în zilele de luni–vineri între orele  

9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj organizează concurs în confor-

mitate cu prevederile OMS nr. 869/2015 cu modificările şi completările ul-

terioare, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nede-

terminată, astfel:

- 4 (patru) posturi de medic specialist, specialitatea medicină de ur-
genţă, cu 0,5 normă, la Compartimentul de Asistenţă Medicală de Urgenţă 

şi Transport Medical Asistat din staţia centrală Tg Jiu;

- 2 (două) posturi de medic primar, specialitatea medicină de fami-
lie, cu Atestat/Competenţă în asistenţa medicală de urgenţă prespitali-
cească, cu 0,5 normă, la Compartimentul de Asistenţă Medicală de Urgenţă 

şi Transport Medical Asistat din staţia centrală Tg Jiu.

Condiţiile de înscriere:
Nu se admite îngrădirea participării în funcţie de domiciliu, vârstă, sex, 

religie sau de locul de muncă al candidaţilor;

Condiţiile pe care /e oferă unitatea:
Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj oferă toate drepturile prevăzute în 

Contractul

Colectiv de Muncă la nivel de unitate, Regulamentul Intern şi legislaţia 

în vigoare;

Conţinutul dosarului de concurs si had de înscriere:

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde

a) cerere de înscriere în care se menţionează postul pentru care doreşte 

să concureze;

b) copie a diplomei de licenţă şi a certificatului de primar sau specialist;

c) copie a certificatului de atestat/competenţă în asistenţa medicală de 

urgenţă prespitalicească pentru posturile de medic primar,

d) copie a cerificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe 

anul în curs;

e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-afost aplicată una dintre 

sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. 

d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (I) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi com-

pletările ulterioare;

f) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 

la Ordinul M.S. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare;

g) cazier judiciar;

h) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au 

comis infracţiuni prevăvute la art. 1, alin(2) din Legea nr. 118/2019 privind 

Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infrac-

ţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum 

şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Dare Genetice Judiciare, cu modificările şi comple-

tările ulterioare;

i) certificat medical A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere 

fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care 

candidează; jj copia actului de identitate (în termen de

k) copia certificatului de naştere;

1) copia documentelor privind schimbarea numelui;

m) chitanţa de plată a taxei de concurs (150 lei care se achită la casieria 

unităţi). 

Documentele prevăzute la lit. e), g) şi i) sunt valabile 3 luni şi se depun la 

dosar în termen de valabilitate.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele origina-

le.

Locul de înscriere:

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj, Comp. Resurse Umane, str. Pro-

gresului, nr. 18, Tg- Jiu.

Tematica de concurs şi bibliografia care poartă avizul Colegiului Medici-

lor Gorj se găsesc la Comp. Resurse Umane - Serviciul Judeţean de Ambu-

lanţă Gorj şi pe site-ul www.ambulantagorj.ro.

Termenul de înscriere este de 15 zile calendaristice de la data publi-

cării acestui anunţ, începând cu data de 20.01.2023 şi până pe data de 

03.02.2023, ora 13.00.

Data exactă şi locul de desfăşurare al concursului se va anunţa ulterior 

după terminarea înscrierilor, iar concursul se organizează în perioada cu-

prinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în ,,Viaţa Medicală”.

Concursul constă într-o probă scrisă şi o proba clinică sau practică din 

tematica de concurs afişată.

Proba scrisă este eliminatorie, punctajul minim pentru a promova aceas-

tă probă este de 60 de puncte.

Pentru promovarea probei clinice sau practice sunt necesare 60 de punc-

te.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0253/210648 - Comp. 
Resurse Umane - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj din str. Progre-
sului, nr. 18, Tg-Jiu.

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, rate, di-
plome recunoscute, sprijin angajare. 

Căutăm colaboratori, 2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariatsnm@yahoo.com
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CSM Târgu Jiu își face 
deja planuri pentru viitorul 
sezon de Liga Florilor. Deși 
s-a ajuns la jumătatea campi-
onatul, oficialii gorjenilor sunt 
convinși că echipa va rămâne 
în primul eșalon, așa ca au 
început discuțiile cu jucătoa-
rele importante ale formației. 
Până acum, ,,întâlnirile” au 
fost productive, pentru că 
trupa din Târgu-Jiu a ,,secu-
rizat” mai multe handbaliste 
care au dat satisfacție. Este 
vorba despre portărița Ekate-
rina Dzhukva (34 de ani), pi-
votul Ana Ciolan  (31 de ani) 
și centrul Alexandra Gavrilă 
(27 de ani). Primele două au 
semnat noi înțelegeri, valabile 
până în 2025, în timp ce jucă-
toarea născută în București a 
ales să-și prelungească an-

Le place la Târgu-Jiu! Mai multe jucătoare și-au 
prelungit înțelegerile cu echipa de handbal!

gajamentul pentru încă un 
sezon. Toate trei au declarat 
că atmosfera de la Târgu-Jiu, 
profesionalismul staff-ului și 
condițiile de la club le-au fă-
cut să continue în orașul lui 
Brâncuși.

,,Sunt bucuroasă că pot 
continua. M-am acomodat 
foarte bine. Târgu-Jiu este un 
oraș foarte frumos. Îmi place 
foarte mult și mă simt foarte 
bine aici. Eu cred că am fă-
cut o treabă foarte bună până 
acum, dar campionatul este 
foarte lung. Muncesc din greu, 
trag tare la antrenamente și 
încerc să ajut echipa cu tot ce 
pot. Eu cred că bilanțul este 
unul foarte bun și putem să-l 
îmbunătățim, dacă vom conti-
nua să evoluăm la același ni-
vel și cu același spirit de echi-

pă”, a declarat portarul din 
Bulgaria.

,,Am semnat prelungirea 
pentru încă două sezoane şi 
sunt fericită că voi face par-
te din acest proiect și pentru 
perioada următoare. Îmi place 
foarte mult oraşul Târgu-Jiu, 
este un loc frumos și liniştit. 
Oamenii sunt calzi și primi-
tori, iubesc sportul şi ne sunt 
alături mereu. Cu ocazia asta 
aş vrea să le mulţumesc pen-
tru toată susținerea. Am fost 
primită foarte bine aici, mă 
simt bine în cadrul grupului, 
sunt fericită și mulțumită că 
am reușit să avem, prin re-
zultatele obținute, satisfacție 
în urma muncii noastre.Toate 
echipele și implicit toate jucă-
toarele muncesc, însă 
la noi a fost o forță a 

grupului incredibilă și o co-
laborare foarte bună cu toți 
membrii staff-ului. Dacă ar fi 
să facem un bilanț al acestui 
tur de campionat, consider că 
ar fi unul favorabil echipei, 
dar cu siguranță se putea și 
mai bine. Vom încerca pe vii-
tor să ne menținem evoluțiile 
și să muncim la îmbunătăţirea 
jocului nostru”, a adăugat Ana 
Ciolan.

,,Am semnat prelungirea 
contractului şi sunt bucuroa-
să că pot continua alături de 
CSM Târgu Jiu drumul pe care 
l-am început împreună. Sper 
ca şi de acum încolo să rămân 
sănătoasă şi să pot ajuta la 
îndeplinirea obiectivelor. Mă 
simt foarte bine aici, de aceea 

am ales să continui, iar publi-
cul este mereu alături de noi! 
Muncesc din greu alături de 
echipă şi de domn profesor, 
care ne este alături la fiecare 
pas. Sunt de părere că am fa-
cut o treabă bună până acum, 
însă este loc de mai bine. Cu 
puţină atenţie am fi putut sta 
şi mai liniştite acum, dar îmi 
place competiţia. Echipa din 
Târgu-Jiu este la început de 
drum în Liga Florilor, însă 
suntem o echipă unită. De 
acum înainte trebuie să facem 
o treabă şi mai bună!”, a de-
clarat Gavrilă.

Este primul sezon din is-
torie în care orașul Târgu-Jiu 
are echipă în Liga Florilor.

CĂTĂLIN PASĂRE

Numirea lui Kresimir 
Basic pe banca 
tehnică a gorjenilor 

dă roade. Aducerea unui 
antrenor cu experiență pare a 
fi primul pas spre normalita-
te la secția de baschet. CSM 
Târgu Jiu a reușit a doua 
victorie a sezonului, una pe 
deplin meritată în fața puter-
nicei formații SCM Craiova. 
Într-un meci în care ,,condu-
cerea” s-a schimbat de șapte 
ori, gazdele s-au impus cu 74-
61. Victoria este cu atât mai 
prețioasă dacă ne gândim la 
rotația scurtă a gazdelor, care 
nu s-au putut baza pe Andriy 
Agafonov și Camil Bercules-
cu, răciți, sau pe Alex Berca, 
accidentat de o perioadă bună 
de timp. Shamiel Stevenson a 
fost vioara întâi pentru CSM. 
A reușit 27 de puncte și 10 
recuperări. Dylan Frye a adă-
ugat 14 puncte, iar, la meciul 
de debut, Anthony Durham a 
terminat cu 13 puncte. Porter 
Troupe (10), Thomas Kottas 
(7), Noam Weinberg (2) și Oc-
tavian Ilie (1) au fost ceilalți 
marcatori ai formației noas-

Atitudinea a făcut diferență! CSM, a Atitudinea a făcut diferență! CSM, a 
două victorie din LNBMdouă victorie din LNBM

tre. A fost doar al doilea suc-
ces al sezonului, dar ambele 
victorii au venit de la instala-
rea antrenorului croat. Basic 
a subliniat că atitudinea a fă-
cut diferența, iar munca de la 
antrenamente se vede.

,,Astăzi, am fost mult mai 
concentrați pe final de meci, 
ne-am păstrat agresivitatea 
pe toată durata partidei și, 
nu în ultimul rând, am crezut 
mult mai mult în noi. Cred că 
ne-au subestimat puțin, nu 
s-au așteptat să luptăm așa 
cum am făcut-o. Nu au început 
meciul tare, iar noi am căpă-
tat încredere și am continuat 
să luptăm. Am avut atitudinea 
pozitivă și acesta este cel mai 
important lucru. La pauză, ra-
portul recuperărilor era 20-11 
pentru ei, meciul s-a terminat 
33-34 și acesta este un aspect 
care a făcut diferența. Când în-
cepi meciul bine, aștepți să se 
termine cu bine, însă nu de fi-
ecare dată s-a întâmplat asta. 
A fost greu să jucăm fără Aga-
fonov, ne-a lipsit acel backup, 
care să vină de pe bancă cu 
energie. Astăzi, am reușit pen-

tru că ne-am lăsat sufletul pe 
teren, dar pe termen lung este 
greu fără o soluție de rezervă. 
Jucătorii sunt foarte obosiți 
pentru că am jucat cu o rotație 
scurtă, însă nu trebuie să că-
utăm scuze. Vom juca cu ce 
avem la dispoziție”, a declarat 
principalul CSM –ului.

 ,,Am făcut o apărare foar-

te bună și am fost mai agre-
sivi. Este cel mai bun meci pe 
care l-am făcut din punct de 
vedere defensiv, dar am mar-
cat și peste 70 de puncte și am 
câștigat, împotriva unei echipe 
bune, și datorită acestui as-
pect. Cred că ne îmbunătățim 
performanța în fiecare zi, pen-
tru că muncim mult la antre-

namente și cred că vom fi 
pregătiți pentru partea a doua 
a sezonului”, a adăugat pivo-
tul Thomas Kottas.

În etapa viitoare, CSM 
Târgu Jiu evoluează pe 
terenul formației CSU Sibiu. 
Meciul se joacă sâmbătă, 28 
ianuarie.

CĂTĂLIN PASĂRE
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FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-0 (1-0)
FC Botoşani: Pap – Mboko, Mutombo, Şeroni, Ţigănaşu – Ivanov (’62, Florescu), Dican, Zabou (’72, 

David) – Dragu (’61, Golofca), M.A. Roman (’79, Camara), Mailat. Antrenor: Flavius Stoican.
Universitatea Craiova: Arlauskis – Căpăţînă, Găman, Mitrea (’58, Mateiu), Vătăjelu – Creţu, Screciu, 

Nistor – Roguljic (’46, Işfan), Markovic (’46, Rivaldinho), Ivan (’84, Cîmpanu). Antrenor: Eugen Neagoe.

Universitatea Craiova a oferit o nouă mostră 
de neputință la Botoșani. Oltenii au ară-
tat ca o echipă de play-out, iar aspirațiile 

la titlu rămân doar la nivel declarativ în Bănie. Vizi-
tatorii au cedat partida din Moldova, scor 1-0, după 
o primă repriză catastrofală, pe care au început-o 
bine, dar au terminat-o în genunchi. E evident că 
Ştiinței îi lipsește un ,,creier” la mijlocul terenului 
sau cel puțin un mijlocaș energic, care să ridice rit-
mul. 

Conducerea rămâne pasivă, dar antrenorii sunt 
schimbați frecvent. În schimb, Eugen Neagoe, care 
nici măcar nu a putut sta pe bancă, a mizat în com-
partimentul median pe un trio format din Screciu, 
Crețu și Nistor. Apatici, greoi și blazați, ,,juveții” nu 
au contat în atac, acolo unde Markovic și-a comple-
tat seria de prestații indolente, iar Roguljic i-a oferit 
pe tavă golul lui Mailat (`35). Intările lui Rivaldinho 
și Ișfan au adus un plus, dar a fost prea târziu pen-
tru craioveni, care degeaba au dominat autoritar 
partea secundă. Se anunță un sezon ratat pentru 
alb-albaștri, care trebuie măcar să nu se facă de 
râs până la capăt și să termine campionatul regular 
în primele șase formații.

După meci, jucătorii oaspeților și-au cerut scu-
ze pentru nepuțință, dar regretele nu îi încălzesc 
pe suporteri. Crețu și Nistor au ratat două ocazii 
mari.

„Îmi pare rău pentru rezultat, plecăm cu nimic. E 
trist pentru că nu am luat puncte și era important să 
câștigăm. Nu vreau să comentez absența antrenoru-
lui de pe bancă. Când intrăm pe teren, ține mai mult 
de noi decât de antrenor. Îmi pare rău că nu am în-
scris. Îmi pare rău că nu mi-am ajutat echipa. Meciul 
viitor voi fi suspendat şi va fi foarte greu, dar vor fi 
montați“, a declarat Alex Crețu.

„Vreau să îmi cer scuze suporterilor, coechipie-
rilor și antrenorilor. Cred că dacă marcam la acea 
fază era cu totul alta soarta partidei și puteam să 

Un eșec anunțat! Fără antrenor, fără Un eșec anunțat! Fără antrenor, fără 
idei, Craiova a capotat la Botoșaniidei, Craiova a capotat la Botoșani

câștigăm. A fost o primă repriză slabă făcută de noi, 
cred că în a doua repriză am jucat mult mai bine. A 
contat foarte mult lipsa lui Eugen Neagoe de pe ban-
că. Este antrenorul nostru și când îți lipsește antre-
norul este foarte greu. Primul obiectiv este play-off-ul 
și după vom vedea ce vom face. Cu Hermannstdat 
va fi un meci foarte greu, o echipă nou promovată. 
Dar jucăm acasă și trebuie să câștigăm toate cele 
trei puncte“, a adăugat Nistor.

,,Am primit gol și a fost greu să revenim. Mereu 
Botoşani este o echipă montată în jocurile de acasă. 
Încercăm să pregătim totul cât mai bine. Noi avem 
jucători foarte valoroşi în lot, suntem o echipă puter-

nică şi putem învinge orice adversar”, a spus Stancu 
Ionuţ, antrenor secund la Universitatea Craiova.

În schimb, Flavius Stoican nu putea fi decât fe-
ricit după un debut cu dreptul în noul an.

„Vreau să felicit jucătorii pentru dorința și deter-
minarea din această seară. Știam că ne așteaptă 
o partidă dificilă împotriva unei echipe care vrea 
campionatul. Am luat cele 3 puncte, am urcat în cla-
sament și sper să rămânem acolo. Este important 
pentru încrederea noastră. Am știut să suferim în 
anumite momente. Scopul nostru era să luăm trei 
puncte astăzi și am reușit. Mă bucur pentru acești 
băieți. Am căzut, ne-am ridicat, dar este o bucurie 
așa de mare că am luat toate cele trei puncte astăzi”, 
a declarant  antrenorul mehedințean.

FC Botoşani a acumulat 24 de puncte şi este pe 
locul 10, în timp ce CS Universitatea Craiova se află 
pe locul 5, cu 38 de puncte.

CĂTĂLIN PASĂRE


