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Fost angajat Minprest, bun Fost angajat Minprest, bun 
de plată – 7.500 lei pentru de plată – 7.500 lei pentru 

cursurile de formare profesională cursurile de formare profesională 

Cine sunt șefi i din CEO a căror schimbare a Cine sunt șefi i din CEO a căror schimbare a 
cerut-o ministrul Energiei! 2.400 de tone de piatră cerut-o ministrul Energiei! 2.400 de tone de piatră 
pentru drumurile din Cariera Jilț Sud, ”evaporate”!
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Număr uriaș de zile Număr uriaș de zile 

de concediu medical în CEO!de concediu medical în CEO!

»6»6

ACTUALITATE/ PAG. 4

Superaglomerație la Rânca în Superaglomerație la Rânca în 
minivacanța de Mica Unire!minivacanța de Mica Unire!

Weekend-ul prelungit prilejuit de li-
berelele acordate de stat cu 

ocazia zilei de 24 Ianua-
rie a adus la munte mii 
de turiști. Atât de mulți 
au ajuns la Rânca, în-
cât mulți au fost nevoiți, 
duminică, de exemplu, 

să aștepte la cozi kilome-
trice pentru a ajunge în 

stațiune. 
Luni lucrurile s-au 
mai schimbat un pic 
în bine în sensul că 
aglomerația s-a păs-
trat doar în stațiune, 
nu și pe porțiunea 
de Transalpina care 
asigură accesul spre 
Rânca.

POLITICIENII POLITICIENII 
din Complexul din Complexul 
Energetic Oltenia,Energetic Oltenia,  
vizați: ”Opriți-vă din vizați: ”Opriți-vă din 
minciună!”minciună!”
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Primăria Bărbătești, mână în mână cu OMV! Dale de Primăria Bărbătești, mână în mână cu OMV! Dale de 
beton de  la stația de compresoare, îngropate de beton de  la stația de compresoare, îngropate de 
UAT pe malul GilortuluiUAT pe malul Gilortului

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!
0, 0722-239.599, 0723-636.320Relații 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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„Tot  mai sperăm ca umorul să devină vaccinul prostiei.” - Vasile Ghica„Tot  mai sperăm ca umorul să devină vaccinul prostiei.” - Vasile Ghica
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Convertirea SF. PAUL, 
ap. Sf. Bretanion, ap. Sf. Bretanion, 
ep. de Tomisep. de Tomis

UL, UL, 

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 

parter, vis-a-vis parter, vis-a-vis 

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9198  -0,0057
Dolarul SUA                    4,5132  +0,0319
Gramul de aur                        279,7558  -2,2767 
Francul elveţian                         4,9102  -0,0343  
100 Yeni japonezi                     3,4733  -0,0326
Lira sterlină       5,5862  -0,0320 
Leva bulgărească      2,5154  -0,0029 
Leul moldovenesc                     0,2399  +0,0001     
100 Forinţi maghiari     1,2450  -0,0010
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Arc peste timp și singura șansă - făurirea 
unei noi Românii Mari!

Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Să ai un rost pe lume (refl ecţii)

24 ianuarie 1859-24 ianuarie 2023

Motto: „Și cei slabi, dacă sunt 
uniți, devin puternici.”

 Friedrich von Schiller

Iată că au trecut nu mai 
puțin de 164 de ani de la 
primul moment astral din 

istoria noastră. Atunci s-au unit 
Principatele Române Țara Româ-
nescă și Moldova, înfăptuind ide-
alurile revoluționarilor de la 1848. 
Vremea petrecută sub Domnito-
rul Alexandru Ioan Cuza, Colonel 
moldovean ales Domn al Moldo-
vei pe 5 ianuarie și pe 24 ianuarie 
domn al Țării Românești, a pus 
bazele României moderne. Cu 
predilecție prin legile economice 
și sociale de sub Guvernul Prim-
ministrului Mihail Kogălniceanu. 

TRĂDAREA DIN INTERI-
OR. Din păcate, a venit trădarea 
din interior a Domnitorului Ale-
xandru Ioan Cuza, iar mai apoi 
am intrat sub domnii străine 
de România și de interesele ei.     
Totuși, ca urmări sigure au venit 
izbânda României în Războiul de 
Independență din 1877 și, după 
Unirea cea Mică, în mileniul ur-
mător o altă zi astrală – Marea 
Unire de la 1 Decembrie 1918!

Dar odată cu trădarea lui 
Alexandru Ioan Cuza, a început 
perioada rușinii și amanetării 
viitorului țării numită România. 
Un secol și jumătate de intere-
se străine au avut românii, în 
care țara s-a transformat într-o 
piață de desfacere – așa cum este 
și acum – a produselor străine 
scumpe și proaste și pepinieră 
pentru muncitori fără drepturi și 
prost plătiți.

Poetul Nepereche Mihai Emi-
nescu, în anul 1866, a reușit s 
surprindă în mod magistral ace-

le vremuti, de după detronarea 
Domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza, în poezia Deșteaptă-te, Ro-
mâne!

Deșteaptă-te Române, preot al 
libertății,

Nu plânge pe cenușa geniilor 
străbuni

E timp să-nalți stindardul în 
numele Dreptății,

E timp să-ți calci tiranii, e timp 
să te răzbuni.

După în anul 1989, am por-
nit la drum cu multe seranțe și 
visuri. Astăzi, ne lipsește doar entu-
ziasmul de acum peste trei decenii, 
speranțe pentru unii dintre noi au 
mai rămas... Timpul a trecut și înc 
mai așteptăm schimbările acelea care 
ne-au făcut să ne bată inima puternic 
în piept, gândindu-ne că, într-o zi, ne 
va fi bine și toată strădania și chinul 
nostru de la un anumit moment nu 
au fost în zadar.

Suntem în anul 2023, anul în care 
Lumea nu mai este așa cum o știam 
și trece prin crize multiple, însă pen-
tru noi, românii această molimă nu 
este decât un necaz în plus dintre mi-
ile care s-au abătut asupra noastră.

De 33 de ani, tocmai această 
speranță bolnăvicioasă că mâine va fi 
mai bine, ne-a ținut în viață, dar ne-a 
și anesteziat gândurile răzvrătite îm-
potriva unui sistem construit pe baze-
le unei perpetue josnicii a unei clase 
politice. Ce mai poate anima poporul 
român? De unde ar mai putea să-și 
mai găsească vreodată resursele pen-
tru a rescrie un moment asemănător 
celui petrecut la 24 ianuarie 1859?

NEAJUNSURILE DEMOCRAȚIEI. 
Am ajuns într-un moment greu, de-
scris perfect de Henri Frederic Amiel: 
„Democrația îngăduie celor incapa-
bili să ia deciziile cele mai importan-
te. Conceptul de egalitate va permite 

inculților să rămână inculți, proștilor 
să rămână mai proști, delicvenților 
să rămână delicvenți, conceptul de 
egalitate se va dilua în propriile-i 
consecințe pentru că nu va fi recu-
noscută poziția oamenilor de va-
loare, a celor cu experiență, a celor 
serioși. Valorile vor fi dizolvate de 
mediocrități”.

IDEALUL ÎNAINTAȘILOR – RO-
MÂNIA MARE. Cum necazul pande-
miei parcă nu era suficient, a venit și 
războiul din Ucraina, un război care 
ne-a adâncit și mai mult, în temerile 
că vom pierde și Republica Moldova 
sau trebuie să ne trezim și să înfăp-
tuim idealul înaintașilor noștri – Ro-
mânia Mare!

FRAȚII DE DINCOLO DE PRUT, 
ÎN PRIBEGIE! Să menționăm că 
timp de 32 de ani, moldovenii de din-
colo de Prut, care-s tot români, adică 
frații noștri, nu și-au găsit identi-
tatea națională și o tot caută exact 
ca un popor rătăcind în pribegie. Ei 
sunt doriți, ca o pradă ușoară, ba de 
Rusia – care-i tot amenință cu inva-
darea -, ba de Ucraina. 

Deși numai Unirea cu țara mamă, 
România, le-ar putea curma acestă 
pribegie!

ION PREDOȘANU

* Dacă te scufunzi în propria lacrimă, te îneci. În lacrimile celorlalţi stai la 
suprafaţă.
* Drumul spre ideal, adesea, e pavat cu speranţe daimonice.
* Profunzimea este sita inteligenţei. Nu toţi oamenii inteligenţi au privilegiul 
de a trece prin această sită.
* Când îţi întorci faţa spre Dumnezeu, nu te machia. Machiajul îţi acoperă 
eul.
* Luciditatea este mai aproape de orbi decât de văzători.
* Dacă nu ar exista artişti, pământul ar fi pătrat.
* Uneori memoria dăunează dacă nu ai inteligenţă; te duce spre penibil.
* Prăpăstiile sunt nişte idealuri întoarse.
* Două idei care se contrazic se rafinează.
* Pătura mediocrităţii este tot timpul murdară.
* Proptelile mediocrităţii sunt mai periculoase decât mediocritatea.
* Scutul mediocrităţii e tupeul.
* Un destin compromis e plin de vanităţi.
* Timiditatea care mă domină este un izvor al ratării.
* Un actor care-şi doreşte un rol în cariera lui, pe care nu-l joacă, are şansa 
să-l joace în Absolut.
* Unii îşi prostituează sinceritatea şi cred că-s diplomaţi.
* O prietenie se păstrează atunci când admiţi iluziile prieteniei.
* Izvorul bunătăţii nu seacă niciodată, dar trebuie curăţat din când în 
când.
* Firul ierbii e ţinut de un munte.
* Să ai un rost pe lume; adică să-ţi găseşti mormântul.

GEORGE DRĂGHESCU



investigațiiinvestigații www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»33Miercuri, 25 Ianuarie 2023Miercuri, 25 Ianuarie 2023

Deputatul Radu Miruță a făcut public nu-
mărul zilelor de îngrijiri medicale de care 
au avut nevoie angajații Complexului 

Energetic Oltenia într-un an de zile. Raportul pre-
zentat de acesta face referire la 2020, an pande-
mic, dar cifrele prezentate de parlamentar scot în 
evidență condițiile dificile de lucru ale minerilor, în 
contextul accidentului soldat cu 3 morți la carie-
ra Jilț Sud. „103.064 zile de incapacitate de muncă 
din cauza unor boli ale angajaților CE Oltenia care 
au legătură cu profesia în anul 2020. Doar în zona 
minieră, fără termo. Politicul se mai schimbă la CE 
Oltenia, problemele oamenilor rămân. Pentru că așa 
a fost întotdeauna, Măriile și-au schimbat doar pălă-
riile. Numărul bolnavilor crește de la an la an, chiar 
dacă numărul total al angajaților scade. Pentru că 
se lucrează în condiții din ce în ce mai grele. 11109 
din cauza traumatismelor, 37854 din cauza apara-
tului osteo-articular, doar într-un an. Negru pe alb 
scriu medicii că angajații CEO sunt bolnavi "din ca-
uza microclimatului nefavorabil în condițiile mediu-
lui extern din cadrul unităților miniere de suprafață, 
sarcinile de munca și riscurile la locul de munca". 
,,Aceste lucruri se știau, dar mafia politică din CEO 
nu a luat nicio măsură. Pentru că cei împotriva căro-
ra ar fi trebuit sa fi fost luate măsuri sunt fix colegii 
de partid, cei care întrețin prin puterea funcției lor 
mizeria din CEO. Acum îi schimbă pe directorii puși 
din pix de la partid, cu alții, la fel de nespecialiști, tot 
de la partid”, susține Miruță. 

Parlamentarul crede că doar concursuri organi-
zate „pe bune” ar mai putea salva mineritul, motiv 
pentru care i s-a adresat direct premierului, deși 
în câteva luni și Nicolae Ciucă va fi istorie pentru 
funcția pe care o ocupă. 

„Domnule Ciucă, domnilor de la PSD, există o sin-
gură condiție să nu îi mai păcăliți pe angajații CEO: 

Număr uriaș de zile de 
concediu medical în CEO!

faceți rapid un concurs organizat exemplar și puneți 
directori și membri în Consiliul de Supraveghere 
specialiștii din CE Oltenia. 

Prin concurs câștigat pentru a nu mai putea face 
apoi presiuni la fel de ușor pe ei. Lăsați specialiștii 

să decidă în domeniul lor!
Poate numerele astea cu incidența bolnavilor, vă 

amintesc de toate prevederile legii 197/2021, pentru 
angajații CEO”, susține parlamentarul USR.

 GELU IONESCU

Adrian era bolnav și a dece-
dat urmare a unei complicații 
dar și a agravării stării lui de 
sănătate. 

Adrian, tânărul din Motru căruia oamenii de bine i-au 
cumpărat a doua proteză de picior, înmormântat

Adrian, tânărul de 22 de ani care a decedat la finalul săptămânii trecute la UPU 
Motru, după un infarct, a fost înmormântat luni, 23 ianuarie 2023 . Primăria Motru 
și comunitatea au ajutat familia îndoliată cu cele necesare pentru înmormântare, 
achiziționând sicriul în care a fost depus Adrian, tânărul rămas fără un picior, au 
pregătit groapa, pachetele care se dau la înmormântare dar și transportul mortuar.

A fost de admirat deoarece 
a dus boala gravă pe picioare, 
până când aceasta i-a afectat 
mai multe organe.

Autoritatea locală l-a spri-
jinit pe Adrian cu o proteză la 
picior, cu o tabletă și cu mult 
sprijin psihic, apoi pentru el 

s-a inițiat o campanie uma-
nitară pentru achiziționarea 
celei de-a doua proteze. Deși 
aceasta a fost plătită și pro-

bată, Adrian nu a mai apucat 
să o folosească pentru depla-
sarea sa.

A.S.



actualitateactualitateMiercuri, 25 Ianuarie 2023Miercuri, 25 Ianuarie 2023

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»44

Superaglomerație la Rânca în 
minivacanța de Mica Unire!

Weekend-ul prelungit prilejuit de liberelele acordate de 
stat cu ocazia zilei de 24 Ianuarie a adus la munte mii de 
turiști. Atât de mulți au ajuns la Rânca, încât mulți au fost 
nevoiți, duminică, de exemplu, să aștepte la cozi kilometrice 
pentru a ajunge în stațiune. 

Luni lucrurile s-au mai schimbat un pic în bine în sen-
sul că aglomerația s-a păstrat doar în stațiune, nu și pe 
porțiunea de Transalpina care asigură accesul spre Rânca. 
Zona de la intrarea în stațiune a devenit o imensă parcare, 
șoferii lăsându-și aici mașinile pentru a putea ajunge cât 
mai repede pe pârtie. „N-ai unde să te duci. E un kilometru 
de mers pe jos, dar nu e problemă că ne bucurăm de peisaj, 
de zăpadă și ajungem și pe pârtie. Bine că am ajuns până 
aici”, a spus unul dintre turiști. În stațiune găsirea unui loc 
de parcare a fost mai mult o treabă de noroc pentru că în 
unele zone nu mai putea fi aruncat nici măcar un ac. Turiștii 
au trebuit să meargă pe stradă, printre mașini, cu copii și 
săniuțe sau schiuri în mână, toți fiind dornici să ajungă pe 
pârtie cât mai repede. „Sunt prea multe mașini. N-ai unde 
parca, nu ai unde întoarce, nu ai un polițist care să dirijeze. 
Nu e nimic, totul e la mica înțelegere. A trebuit să ne înțelegem 
între noi, mai ales că suntem în vacanță și nu am venit aici să 
ne supărăm, ci să ne simțim bine”, a spus bărbatul. 

După ce au ajuns pe pârtie turiștii veniți de la sute de 
kilometri distanță au constatat că au parte de o altă coadă. 
Cea de la Teleschi sau telescaun, unde s-a așteptat și câte o 
jumătate de oră. Asta i-a surprins și pe instructorii de schi, 
care au mărturisit că nu au apucat să facă decât câte 2 ture 
cu copii ai căror părinți plătiseră pentru o lecție de o oră. În 
zilele fără aglomerație numărul turelor pe pârtie este mult 
mai mare, iar timpul le este suficient celor mici pentru a 
învăța tainele schiatului. „E coadă cum nu am prea văzut pe 
aici. Astea sunt condițiile și așteptăm răbdători. Noi de aia 
nici n-am venit încă de sâmbătă că am crezut că la început 
de săptămână mai pleacă lumea acasă, dar văd că tot vin și 
vin, nu se mai opresc. Sunt zilele astea de vacanță și e foarte 
multă lume. Important e că e zăpadă, că e foarte frumos și 
că ne simțim bine”, a declarat un alt turist. Cine nu a avut 
rezervare din timp și a vrut acum să găsească o cameră în 
Rânca a avut nevoie de mult noroc. Șeful asociației cabanie-
rilor din stațiune, Constantin Pănescu, spune că rezervările 
s-au făcut încă din luna octombrie, turiștii știind că vor găsi 
în primul rând zăpadă în această perioadă. „În acest week-
end prelungit Rânca a fost din nou plină cu turiști pentru că, 
mai ales cei care cunosc zona știu că avem zăpadă în această 
perioadă, rezervările s-au făcut din octombrie. Cine a avut ne-
voie de o cameră în aceste zile a găsit foarte greu. Poate să i 
se fi întâmplat ceva rău altcuiva care a avut rezervare, să nu 
poată ajunge și să să fie nevoit să renunțe. La zăpada de un 
metru care e în stațiune în aceste zile nimeni nu a renunțat la 
rezervare”, a spus Pănescu.

 GELU IONESCU

Ministrul Energiei, Virgil 
Popescu, a cerut, luni, 
mai multe demisii, după 
ce a anunțat că a fost 
finalizat raportul Corpului 
de Control privind 
accidentul mortal de la 
cariera Jilț Sud. În afară 
de încetarea mandatelor 
lui Daniel Burlan și Marius 
Negru din Directoratul 
companiei energetice, 
ministrul Energiei a 
solicitat eliberarea din 
funcție a coordonatorului 
de protecția muncii, a 
directorului responsabil 
de achiziții, a celor care 
au întocmit caietele de 
sarcini pentru transportul 
de persoane și de marfă în 
cariere și pentru asigurarea 
infrastructurii drumurilor 
tehnologice din cadrul 
exploatărilor miniere.

Ministrul Energi-
ei a solicitat, luni 
dimineața, Consi-

liului de Supraveghere al CE 

Cine sunt șefi i din CEO a căror schimbare a cerut-o 
ministrul Energiei! 2.400 de tone de piatră pentru 
drumurile din Cariera Jilț Sud, ,,evaporate”!

Oltenia să înceteze mandatul 
lui Daniel Burlan și cel al lui 
Marius Negru și Directoratul 
companiei energetice.

Virgil Popescu a anunțat 
că se vor efectua verificări la 
procedurile de achiziție pen-
tru contractele care au fost 
atribuite în vederea asigură-
rii transportului de persoane 
și de marfă în carierele CEO, 
precum și la cele care au vizat 
amenajarea drumurilor de ac-
ces spre utilajele de extracti-
ve a lignitului. „Vom continua 
extinderea controlului privind 
toate achizițiile de la complex 
care se duc spre carierele de 
cărbune. Am solicitat schim-
barea directorului responsa-
bil de achiziții precum și celor 
care au întocmit acele caiete 
de sarcini. Am solicitat elibe-

rarea celor responsabili de re-
abilitarea drumurilor de acces 
în carieră. Este clar că activi-
tatea de protecție a muncii a 
existat poate doar formal. Am 
solicitat prin raport eliberarea 
din funcție a coordonatorului 
de protecția muncii”, a mai 
adăugat Popescu.

Practic, va fi schimbat din 
funcție Dumitru Mocioi, direc-
torul Direcției Comerciale, nu-
mit în această poziție în urmă 
cu trei luni, cel care avea ca și 
responsabilități organizarea, 
desfășurarea și monitorizarea 
achiziţiilor publice cu respec-
tarea prevederilor legale și a 
reglementărilor interne. Vizat 
de schimbare este și Dorin 
Popescu, șeful Departamen-
tului Prevenire, Protecţie şi 
Securitate în Muncă, cel care 
coordona activitatea de infor-

mare, implementare şi verifi-
care a modului de respectare 
a legislaţiei de securitate şi 
sănătate a muncii în vigoare, 
în scopul prevenirii accidente-
lor de muncă şi a îmbolnăviri-
lor profesionale şi diminuării 

efectelor factorilor de risc de 
accidentare si activitatea de 
acordare a primului ajutor, a 
asistenţei medicale de urgen-
ţă şi de medicina muncii, în 
cadrul CEO. Trebuie spus că, 
înainte de a ocupa funcția de 
director al Direcției Comer-
ciale, Dumitru Mocioi a fost 
șef Departament comercial și 
șef Serviciul achiziții. La data 
de 8 aprilie 2022, CE Olte-
nia a finalizat procedura pri-
vind achiziționarea de piatra 
de carieră şi concasată, sort 
40 - 63 mm, necesară pen-
tru asigurarea infrastructurii 
drumurilor tehnologice în ca-
rierele de lignit, aliniamente de 
benzi transportoare, precum 
şi pentru amenajarea platfor-
melor de revizie la utilajele de 
mare capacitate, iar valoarea 
contractului a fost de pes-
te 760.000 de lei. La Cariera 
Jilț Sud, firma câștigătoare, 
Anto Lara Construct SRL din 
Baia de Aramă, a adus 2.450 
de tone de piatră, potrivit 
declarațiilor reprezentantului 
societății citat de presa loca-
lă, numai că cele aproximativ 
100 de camioane cu piatră nu 
se regăsesc nici în depozitul 
carierei și nici pe drumurile 
și căile de acces din interiorul 
acesteia.

Tot anul trecut, firma Uzi-
na Rominex SRL București, 
cea care deține mașina impli-
cată în accidentul în care trei 
mineri și-au pierdut viața, 
iar alți zece au fost răniți, a 
încheiat patru contracte cu 
CEO pentru închirierea de 
autovehicule de transport in-
dustrial și de marfă, pentru 
UMC Jilț, care însumează 4 
milioane de lei.

Ministrul Energiei a pre-
cizat că „responsabilitățile în 
cazul tragicului accident sunt 
în curs de verificare de orga-
nele de cercetare penală”, și  
„noi facem o cercetare admi-
nistrativă, nu penală”.

CLAUDIU MATEI
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunță că, 
începând din acest an, cetățenii pot bene-
ficia de reduceri consistente pentru abona-

mentele la parcările publice cu plată.
Astfel, deși abonamentul lunar costă tot 150 de 

lei, un abonament pentru trei luni va costa 400 de 
lei, un abonament pentru 6 luni -  700 de lei, iar un 
abonament pentru 12 luni - 1.000 de lei.

Beneficiarii pot parca fără să mai plătească în 
orice parcare publică din municipiu, în perioada de 
valabilitate a abonamentului (aici nu sunt incluse 
parcările de reședință).

„Abonamentele se plătesc la oricare dintre casi-
eriile Primăriei Municipiului Târgu Jiu (situate la 
sediul Primăriei Târgu-Jiu, Bulevardul Constantin 
Brâncuși, nr. 19, sediul Direcției Impozite și Taxe, 

Bulevardul Republicii, bl.25, parter, Centrul de În-
casare, str. A.I. Cuza, bl. 15, parter, Centrul de în-
casare Abator, Bulevardul Victoriei, bl.196, parter), 
după ce, în prealabil, a fost înregistrată o cerere, la 

registratura instituției, în care se specifică perioada 
pentru care se solicită eliberarea acestora: 1, 3, 6 
sau 12 luni”, anunță municipalitatea.

I.I.

Cămin cultural la Cămin cultural la 
Crușeț. Investiție Crușeț. Investiție 
de 3 milioane leide 3 milioane lei

Compania Națională de Investiții a scos la 
licitație lucrările de proiectare și construcție a 
unui cămin cultural în comuna Crușeț. Investiția 
se ridică la peste 3 milioane de lei.

„Pe amplasamentul situat în intravilanul comu-
nei Crușeț, se propune construirea unui cămin cul-
tural în regim parter, cu suprafață desfășurată de 
469,95 mp. La parterul clădirii se va amenaja o 
sală de spectacole, scenă, hol de acces, vestiare, 
depozit, garderobe, centrală termică, grupuri sani-
tare și birou. Accesul pe amplasament atât pieto-
nal, cât și carosabil, se face din DJ 605”, se arată 
în caietul de sarcini.

Firmele interesate de acest proiect au termen 
până pe data de 28 februarie să depună ofertele 
sau cererile de participare. Valoarea estimată a 
investiției este de 2,9 milioane lei, fără TVA.

I.I.
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Nici în al 12-lea ceas, CE Oltenia nu este curățat de 
politruci. Pe ei îi vedem în toate structurile de condu-
cere ale companiei. De asemenea, cometriile și rube-
deniile pesediștilor și peneliștilor sunt și ei în locuri 
călduțe, fără să aibă neapărat carnete de partid, dacă 
ne gândim, de pildă,  la Direcția Comercial și mai ales 
la Directoratul companiei, sau la conducerile din carie-
re. Deși s-a cerut insistent, de ani de zile, depolitizarea 
companiei de stat, chiar și după tragedia de la Jilț Sud 
au continuat să fie numiți în funcții politruci susținuți 
de șefii de partide.

POLITICIENII din Complexul Energetic Oltenia, POLITICIENII din Complexul Energetic Oltenia, 
vizați: ,,Opriți-vă din minciună!”vizați: ,,Opriți-vă din minciună!”

Minerii și energeticienii, 
constrânși să muncească în 
plus cu orice risc 

Saturația față de toa-
te abuzurile din companie, 
săvârșite chiar de politicienii 
din interior și de liderii sindi-
cali atârnați și ei de partide, 
a ajuns la cote maxime. Din 
acest motiv, vicepreședintele 
Sindicatului Energia Rovi-
nari, Manu Tomescu are ur-
mătorul mesaj: 

,,În timp ce puterea politică 
(SISTEMUL), declară și se la-
udă că ,,ne salvează", noi cei 
care muncim în subunitățile 
de producție ale C.E.Oltenia, 
vedem și simțim în fiecare zi 
de muncă cum ne închid și 
cum ne-au lăsat de izbeliște!

Stimați lideri politici, opriți-
vă din MINCIUNĂ! Spuneți-

ne ADEVĂRUL și începeți să 
faceți ceva cu adevărat pen-
tru ultimele generații de mi-
neri și energeticieni care au 
mai rămas să muncească în 
această activitate! Utilajele și 
instalațiile pe care le exploa-
tăm sunt din ce în ce mai în-
vechite, și cu lipsuri din ce 
în ce mai mari! Salariații din 
producție sunt din ce în ce mai 
puțini, și tot mai îmbătrâniți și 
îmbolnăviți, dar cu toate astea 
sunt constrânși să preia sar-
cini suplimentare!

Aceasta este REALITATEA, 
domnilor lideri politici care 
conduceți această compa-
nie!”.

Nicio ,,tanchetă” nu mai 
circulă în cariere

Între timp, minerii conti-

nuă să se lupte, la propriu, 
cu noroaiele din cariere și cu 
lipsa oricăror condiții umane 
de lucru. Cei din carierele Jilț 
Sud și Jilț Nord au refuzat 
să mai urce în mașinile vechi 
de patru decenii, iar în urma 
controalelor ITM din ultimele 
zile s-a luat decizia că niciun 
miner să nu mai calce în vreo 
tanchetă.

Astfel, în urma controalelor 
dispuse de către Inspectorul 
General de Stat al Inspecției 

Muncii, Dantes Nicolae Bratu, 
și efectuate de către inspecto-
rii de muncă din cadrul ITM 
Gorj, a fost sistată activitatea 
de transport persoane în toa-
te carierele miniere ale Com-
plexului Energetic Oltenia.

,,Am cerut să ne facă o 
situație cu toate mașinile. 
Am solicitat să se pună la 
dispoziția comisiei ITM Gorj, 
situația cu numărul de mașini 
din toate carierele CEO”, a 
declarat George Romanescu, 

șeful ITM Gorj.
Sistarea întregului trans-

port în cariere a fost instituită 
începând cu data de 23 ianua-
rie și va dura până la punerea 
în conformitate cu cerințele 
de securitate, conform peri-
colelor identificate și a riscu-
rilor evaluate de inspectorii 
de muncă. Asta înseamnă că 
minerii vor parcurge la fiecare 
schimb, către locul de mun-
că, până la 10 km.

MIHAELA C. HORVATH
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Fost angajat Minprest, bun de plată – 7.500 lei Fost angajat Minprest, bun de plată – 7.500 lei 
pentru cursurile de formare profesională pentru cursurile de formare profesională 

Cererea având ca obiect 
„acțiune în răspundere pa-
trimonială” a fost înregistra-

tă de Minprest pe rolul Secției de Con-
flicte de Muncă şi Asigurări Sociale a 
Tribunalului Gorj, la începutul lunii 
octombrie 2022. 

Societatea a cerut ca fostul angajat 
să fie obligat la plata sumei de 7.578 
lei, reprezentând contravaloarea chel-
tuielilor de formare profesională, pre-
cum și la plata cheltuielilor de jude-
cată. 

Bărbatul s-a angajat la Minprest 
în 2013. A lucrat mai întâi ca elec-
trician, după care a urmat cursul de 
calificare în profesia de picher. Astă-
vară și-a dat demisia din funcție. Asta 
deși în 2018, societatea s-a obligat să 
finanțeze integral cursul de formare 
profesională, iar salariatul „să supor-
te contravaloarea cursului, precum și 
toate cheltuielile ocazionate cu parti-
ciparea la acest curs, în cazul în care 
acesta are inițiativa încetării raportu-
rilor de muncă dintre părți pe o durată 

de 5 ani, după promovarea examenu-
lui de absolvire, sau dacă acesta este 
concediat în interiorul termenului de 
5 ani de la absolvire”. 

După demisie, Minprest i-a co-
municat salariatului că suma achita-
tă pentru pregătirea sa profesională 
depășește 7.500 de lei.

Bărbatul din Negomir a semnat un 
angajament de plată cu fostul său an-
gajator, asumându-și obligația că va 
achita debitul în patru rate, obligație 
pe care nu și-a îndeplinit-o. 

După notificarea fostului angajat, 
Minprest a trecut la acționarea aces-
tuia în instanță. Încă de la primul 
termen, Tribunalul Gorj a admis ce-
rerea societății din Rovinari. „Admite 
cererea de chemare în judecată. Obli-
gă pârâtul la plata către reclamantă 
a sumei de 7.578 lei, reprezentând 
contravaloare cheltuieli de formare 
profesională. Cu apel în termen de 10 
zile de la comunicare, ce se depune la 
Tribunalul Gorj”, a decis, zilele trecu-
te, instanța.

Un fost salariat al Minprest Serv Rovinari, prestatorul de servicii al 
Complexului Energetic Oltenia, a fost obligat de instanță să suporte 
cheltuielile legate cu pregătirea sa profesională. Iar banii nu sunt de-
loc puțini. Bărbatul din Negomir are de plătit peste 7.500 de lei, asta 
dacă nu va ataca decizia instanței.

„Întrucât pârâtul nu și-a îndeplinit 
obligațiile contractuale prevăzute în 
actul adițional cu clauză de formare 
profesională și nici obligația de plată 
pentru debitul recunoscut și asumat 
prin angajamentul de plată, deși a fost 
notificat de către reclamantă, astfel 
cum rezultă din înscrisurile depuse la 
dosar, instanța constată că acțiunea 
de față este întemeiată, fiind întrunite 
condițiile antrenării răspunderii patri-
moniale, respectiv existenţa unei fap-
te ilicite, a unui prejudiciu, calitatea 

de salariat a persoanei care a produs 
prejudiciul, a legăturii de cauzalita-
te între fapta ilicită şi prejudiciu şi a 
culpei salariatului. Prejudiciul produs 
reclamantei constă în contravaloarea 
cursurilor de formare profesională şi 
în toate cheltuielile efectuate de recla-
mantă în scopul formării profesionale 
a pârâtului, costuri identificate prin 
actul adiţional la contract, dar şi prin 
înscrisurile ataşate de reclamantă la 
dosarul cauzei”, a motivat instanța.

I.I.

Zeci de persoane Zeci de persoane 
salvate de pe muntesalvate de pe munte

Salvamontiştii din ţară au avut 
peste 50 de intervenţii de urgenţă în 
ultimele 24 de ore. Cele mai multe 
apeluri au fost pentru Salvamont 
Voineasa, Gorj, Harghita şi Sinaia.

„O nouă zi de foc pentru 
salvamontiștii din întreagă țară 
solicitați să intervină la un număr 
foarte mare de evenimente montane. 
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul 
Național Salvamont s-au primit 52 
apeluri prin care se solicita intervenția 
de urgență a salvamontiștilor, astfel: 
10 apeluri pentru Salvamont Voinea-
sa, 9 apeluri pentru Salvamont Gorj, 
8 apeluri pentru Salvamont Har-
ghita, 7 apeluri pentru Salvamont 
Sinaia, 6 apeluri pentru Salvamont 
Lupeni, 3 apeluri pentru Salvamont 
Maramureș, 1 apel pentru Salva-
mont Bușteni, 1 apel pentru Salva-

mont Cluj, 1 apel pentru Salvamont 
Zărnești, 1 apel pentru Salvamont 
Săcele, 1 apel pentru Salvamont 
Dâmbovița, 1 apel pentru Salva-
mont Alba, 1 apel pentru Salvamont 
Județul Brașov, 1 apel pentru Salva-
mont Azuga, 1 apel pentru Județul 
Buzău”, informează Salvamont Ro-
mânia, într-o postare pe Facebook.

În cazul acestor intervenții au 
fost salvate 53 de persoane, dintre 
acestea 17 fiind predate Serviciului 
de Ambulanță sau SMURD pentru 
transport la spital.

S-au mai primit 54 apeluri prin 
care se solicitau sfaturi și informații 
despre diferite trasee turistice din 
zona montană și despre domeniile 
schiabile.

I.I.

Târgu-Jiu: Un nou bloc Târgu-Jiu: Un nou bloc 
reabilitat prin PNRRreabilitat prin PNRR

Încă un bloc din Târgu Jiu se rea-
bilitează prin PNRR, pe fonduri euro-
pene. Este vorba de blocul nr. 47 din 
Bulevardul Constantin Brâncuși. 

Dincolo de lipsa costurilor pen-
tru proprietarii apartamentelor, 
intervenția presupune lucrări de ca-
litate și dotări ultramoderne și costi-
sitoare, de la panouri fotovoltaice și 
până la sisteme inteligente de umbri-
re.

„Am semnat, alături de doam-
na Oana Olaru, administratorul 

asociației de proprietari, contractul 
de finanțare pentru blocul 47 din Bu-
levardul Constantin Brâncuși. Este 
un proiect a cărui valoare se apropie 
de 2 milioane de euro (9 milioane de 
lei). Sunt clădiri mari, a căror reabi-
litare presupune costuri uriașe ce nu 
pot fi suportate totdeauna de propri-
etari. De aceea am depus și continu-
ăm să depunem proiecte pentru rea-
bilitarea acestor blocuri”, a anunțat 
primarul Marcel Romanescu.

I.I.
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Cum au fost depozitate deșeurile din betoane

OMV a desființat, cu ani în urmă, stația de 
compresoare din Bărbătești. Obligată de lege 
să readucă terenul ocupat la stadiul inițial, 
OMV trebuia să mute, contra cost, dalele de 
beton și deșeurile din construcții la o firma 
specializată în colectarea acestui tip de mate-
rialele. OMV Petrom nu face asta și lasă aces-
te deșeuri în grija Primăriei Bărbătești care 
îngroapă zeci de tractare cu astfel de deșeuri 
pe malul Gilortului, motivând că ar consoli-
da zona, deși UAT-ul nu are voie să intervină 
astfel. Ilegalitatea s-a petrecut anul trecut, 
în octombrie, iar Apele Romane au primit o 
reclamație în acest sens, obligând primăria să 
dezgroape deșeurile din beton și să le depozi-
teze în condițiile prevăzute de lege.

Primăria condusă de Adrian Mangu a pre-
judiciat instituția în încercarea de a oferi 
o mână de ajutor firmei private OMV Pe-

trom, o prietenie care costă însă UAT-ul. 

Primăria Bărbătești, mână în mânPrimăria Bărbătești, mână în mân
stația de compresoare, îngropatestația de compresoare, îngropate
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ână cu OMV! Dale de beton de la nă cu OMV! Dale de beton de la 
te de UAT pe malul Gilortuluie de UAT pe malul Gilortului

O decid chiar reprezentanții Apelor Române care au 
constatat că primăria a comis o ilegalitate în a prelua și 
depozita aceste deșeuri de la OMV pe care le-a îngropat 
pe malul Gilortului, motivând o așa-zisă consolidare. 

Deșeuri nu au fost îngropate într-un singur loc ci au 
fost înșirate în localitățile Socu, Petrești și Musculești, 
cetățenii fiind afectați, terenurile lor private fiind ocupate 
abuziv.

Pe lângă faptul că localnicii s-au trezit cu deșeuri pe 
terenurile lor dar și pe domeniul public, aceștia au fost 
afectați și în legătură cu drumul agricol pe care îl folo-
seau pe malul raului Gilort. 

Oamenii din Socu sunt obligați să ocolească cinci sau 
șase kilometri, pentru a ajunge la terenurile agricole pe 
care le dețin pe malul celălalt al Gilortului. 

Măsuri luate de Apele Române 

Cert este că Apele Române au decis că Primăria 
Bărbătești, pe cheltuiala proprie, să dezgroape deșeurile 
și să le ducă într-un spațiu specializat. 

Primarul a ridicat deșeurile din Socu dar nu le-a dus 
la o firmă specializată, deoarece ar fi trebuit să plătească 

și nu are bani prevăzuți pentru așa ceva.
Adrian Mangu a umplut comuna cu deșeuri, 

dar acest lucru pare că nu este văzut de Garda de 

Mediu, Poliția Bărbătești care nu a văzut tractatele 
pline cu deșeuri dar și APM Gorj. 

A.STOICA
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„Absența modelelor va arunca țara într-un ciclu „Absența modelelor va arunca țara într-un ciclu 
nesfârșit de greşeli”!nesfârșit de greşeli”!

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

Aşa cum am promis, în acest 
articol reamintesc faptul că 
vineri, 20 ianuarie 2023, fiind 

prezent la Bucureşti şi participând la 
Dezbaterea cu tema: «Probleme pri-
vind recensământul populaţiei şi al 
locuinţelor din anul 2021 şi aspectele 
privind îmbătrânirea populaţiei», des-
făşurată în sala «Ion Heliade Rădules-
cu» a Bibliotecii Academiei Române, 
mă voi referi, pentru început, la ceea 
ce a conferenţiat domnul Acad. Prof. 
univ. dr. ing. Nicolae NOICA, directo-
rul Bibliotecii Academiei Române, un 
strălucit vorbitor, inginer constructor 
cu o vastă experiență, născut pe 7 iu-
lie 1943, la Roșiorii de Vede, județul 
Teleorman, profesor universitar, mem-
bru de onoare al Academiei Române. 
Să mai spunem că tatăl domniei sale, 
medic de excepție, a fost directorul Spi-
talului din Roșiorii de Vede, o unitate 
medicală de prestigiu în perioada in-
terbelică, iar, unchiul său, Constantin 
Noica, a fost un cunoscut şi respectat 
filosof  creştin. A urmat gimnaziul și 
liceul din localitate (1949-1960), după 
care continuă cu Școala Tehnică Sa-
nitară, specialitatea Aparatură Rönt-
gen (1960-1963), iar, începând din 
1964 urmează cursurile Facultății de 
Construcții Civile, Industriale și Agri-
cole a Institutului de Construcții din 
București, ca după obținerea diplo-
mei de absolvire, să activeze ca ingi-
ner proiectant la Institutul de Cerce-
tare și Proiectare Tehnologică pentru 
Construcții de Mașini (1969-1978) 
unde a elaborat și coordonat proiecte 
ale unor obiective importante ale eco-
nomiei naționale, precum la: Șantierul 
Naval Oltenița, Șantierul Naval Dro-
beta-Turnu Severin, Șantierul Naval 
Constanța, Șantierul Naval Mangalia, 
Uzina de vagoane Arad, Întreprinde-
rea Mecanică Roman, Întreprinderea 
de Mașini Unelte București, ICPMUA 
București sau IPMP București, la toate 
obiectivele amintite având contribuții 
proprii în proiectare. A ocupat funcția 
de responsabil cu calitatea la Trus-
tul de Construcții Montaj și Reparații 
pentru Industria Chimică (1978-
1988), inspector la Institutul Central 
de Cercetare Proiectare și Directivare 
în Construcții (1988-1990) și a fost 
inspector-șef de stat la Inspectoratul 
de Stat pentru Calitatea Construcțiilor 
(1990-1995). 

Probleme privind recensământul populaţiei 
şi al locuinţelor, din anul 2021

„Nicolae Noica este un voitor de 
bine”!

L-am ascultat, când avea să spună 
atât de edificator şi plin de elocinţă: 
„Absența modelelor va arunca țara în-
tr-un ciclu nesfârșit de greşeli”, con-
firmând cu deosebire ceea ce spunea 
Andrei Pleşu: „Nicolae Noica este un 
voitor de bine”, spunea frumos într-o 
prefaţă Andrei Pleşu, iar, Petre Mihai 
Băcanu avea să-l caracterizeze prin cu-
vintele: „Nicolae Noica este pragmatic, 
exigent şi credincios. În viaţa sa, a dat 
mai mult decât a cerut”, rămânând, în 
felul domniei sale, un om modest dar, 
şi un profesionist, deoarece, academi-
cianul Nicolae Noica, actualul director 
al Bibliotecii Academiei Române şi-a 
luat rolul în serios, depăşind statutul 
de loc confortabil şi bine plătit al unei 
poziţii privilegiate - cum este percepu-
tă de regulă o astfel de demnitate pu-
blic, deschizând larg uşile acestei in-
stituţii de prestigiu pe care o consideră 
«o a doua casă», pentru că nu se îndo-
ieşte nimeni de bunele sale intenţii şi 
de realizările care-şi arată întotdeau-
na roadele. O bucurie a întâlnirii cu 
acest «om între oameni», atunci când 
se discută despre populaţie şi despre 
recensământul populaţiei, într-o sală 
impozantă a unei instituţii - fanion a 
societăţii româneşti, într-o contempo-
raneitate mereu grăbită şi, de multe 
ori, nerecunoscătore. De când a ocu-
pat acest post important pe la condu-
cerea căruia s-au perindat şi alţi iluştri 
înaintaşi, Nicolae Noica, un intelectu-
al rafinat cu simţ pragmatic, grijuliu 
ca un bun gospodar şi ca un om cu 
conştiinţa unei misiuni de îndeplinit, 
fiindcă a a realizat multe: pază şi pro-
tecţie profesionistă din partea statului 
pentru un tezaur inestimabil al patri-
moniului cultural românesc, cerceta-
rea şi punerea în valoare a arhivelor şi, 
nu mai puţin important, descoperirea 
unor artefacte noi ce nu mai fuseseră 
cercetate până atunci, un amplu pro-
gram de digitalizare, editarea revistei 
«TEZAUR», care informează la zi despre 
activitatea instituţiei şi încă multe alte 
proiecte ce sunt în derulare şi despre 
care am primit cu toţi participanţii la 
dezbatere invitaţia de a le vedea chiar 
cu ochii noştri, la sediul bibliotecii. Am 
înţeles de la bun început că dezbaterea 
este organizată la inițiativa prof. ing. 
Nicolae Noica, directorul Bibliotecii 
Academiei Române, membru de onoare 
al Academiei Române (din 27 septem-
brie 2019, secția de științe tehnice), 
fost Ministru al Lucrărilor Publice în 
perioada 1996-2000, și care a moderat 
această întâlnire, omul care mereu se 
repetă pe sine însuşi spunând: ,,Dacă 
am avea niște modele pe care să le 
urmăm, am face niște lucruri deose-
bite”, consider domnia sa, respectând 
un motto ce avea să-l ghideze întrea-
ga viaţă. Şi să nu uităm că vorbim aici 
despre un specialist cu zeci de ani de 
experienţă, un om de ştiinţă şi de cul-
tură cu o activitate prodigioasă şi care 
are darul deosebit al povestitorului, 
pentru că tot ceea ce împărtăşeşte din 
experienţa sa de viaţă capătă sens şi 
este o informaţie ce are întotdeauna şi 
o parte, nu nepărat incitantă, cât pozi-
tivă şi oarecum optimistă. Aşa cum am 
amintit, s-a născut într-un neam ilus-
tru de oameni de valoare, de oameni 
puşi pe treabă care, prin tot ceea ce au 
lăsat în urma lor au intrat în istorie. 

De exemplu, tatăl, medic de profesie 
şi director al Spitalului din Roșiorii de 
Vede, o unitate de prestigiu în perioa-
da interbelică, asaltat de pacienţi, era 
vestit pentru faptul că nu primea nici-
odată vreo «atenţie» în plic de la cei pe 
care-i îngrijea şi îi trimitea, glumind, 
să joace la loterie şi dacă au norocul 
să câştige, să doneze banii către spital. 
Un alt membru ilustru al familiei este 
filosoful Constantin Noica, cel care îi 
era unchi, mai ales că istoria familiei 
sale a fost chiar subiectul unui volum 
apărut în 2009, care s-a numit, sim-
plu, «Neamul Noica», ca şi cum ar suna 
în limbaj sadovenian: «Neamul Şoimă-
reştilor», pentru că tânărul Nicolae No-
ica s-a născut, a crescut şi s-a format 
într-o familie cu multe exemple de ex-
celenţă profesională şi cu o probitate 
umană ce a rămas în memoria multora 
dintre cei care i-au cunoscut. Domnul 
academician, atunci când vine vorba 
despre aceste fapte este de o modes-
tie desăvârşită, punctând cu atenţie 
unele detalii care ne pun pe gânduri 
asupra felului în care se formau şi tră-
iau înaintaşii noştri care au pus bazele 
României moderne. Poate că este pen-
tru domnia sa un fapt de la sine înţeles 
– pentru că aşa era croită lumea, iar, 
pe de altă parte, bineînţeles că este o 
satisfacţie a vieţii întregi şi a împlinirii 
destinului său exemplar. 

,,Prin recensământul acesta, noi nu 
facem altceva decât să continuăm 
ceea ce au făcut alţii”! 

Ani îndelungaţi, pe lângă activita-
tea de inginer a fost cooptat în acti-
vitatea didactică unde a profesat din 
1972, până în 1990 la Facultatea de 
Construcții Civile și Industriale - Ca-
tedra de Statistica Construcțiilor, 
iar, din 1983 este membru al Comi-
tetului Român de Istoria Științei din 
cadrul Academiei Române, unde, în 
1991 este numit în calitate de vice-
preşedinte. După 1989 a continuat 
să activeze ca inginer - inspector de 
stat, șeful Inspecției pentru Calitatea 
Construcțiilor pe Teren şi membru al  
Comisiei Naționale a Monumentelor, 
membru al Asociației Generale a Ingi-
nerilor Români (1990 - 1994), ministru 
al lucrărilor publice și amenajării teri-
toriului – MLPAT (din decembrie 1996 
– până în decembrie 1999), membru în 
Consiliul Director al Fundației «Acade-
mia Civică», iar din 1995 până în pre-
zent este consilier la Departamentul 
de Dezvoltare al Societății «România 
Liberă», unde are posibilitatea să spu-
nă mereu: ,,Nu tineretul este de vină 
pentru că nu ştie, ci noi, ăştia mai 
vârstnici care ştim şi care trebuie să le 
spunem şi să le arătăm”, spune acade-
micianul Nicolae Noica. Iar, pentru ca 

aceste lucruri să nu se piardă, a scris, 
a consemnat, a cercetat şi a publicat 
nu doar o mulţime de lucrări la sesi-
unile organizate, dar, în cele peste 70 
de articole de specialitate publicate în 
diferite reviste din domeniu, ca şi în 
cele 18 cărţi care îi poartă semnătura, 
faptele reale vorbesc despre succesele 
obținute de către academicianul Nico-
lae Noica în ipostaza de cercetător prin 
arhive, prin biblioteci, ca exponent al 
felului în care au fost gândite și apoi 
realizate construcțiile monumentale 
din trecutul românesc.

Se cuvine să enumerăm câteva din-
tre ele, pe care vă invităm să le căutaţi 
şi să le parcurgeţi pentru că Nicolae 
Noica nu scrie doar ca un cercetător, 
dar, mai ales ca un om cu real talent 
de scriitor. Spaţiul nu ne îngăduie să 
le amintim pe toate, dar, câteva din-
tre ele merită cu prisosinţă: «Tradiții 
românești în construcțiile de lucrări 
publice», 1997; «Reforma și lucrări-
le publice în România ultimilor ani 
1997 - 2000» şi «Procedura de obținere 
a unui credit ipotecar în vederea con-
struirii unei locuințe prin ANL», 2000 
(să nu uităm că Nicolae Noica a fost 
iniţiatorul acestui program în perioa-
da cât a fost ministru al Lucrărilor Pu-
blice şi Amenajării Teritoriului); «Între 
istorie și actualitate. Politici de locuire 
în România» şi «Emil Prager - un mo-
del», 2003; «Liviu Ciulley: un reper», 
2008. În final, să mai spunem că o 
serie de volume prezintă istoria unor 
obiective de arhitectură şi patrimo-
niu: «Banca Națională a României și 
personalități din istoria construcțiilor», 
2006; «Lucrări publice din vremea lui 
Carol I. Acte de fundare și medalii co-
memorative» şi «Palatul Patriarhiei. 
Personalități și semnificații din isto-
ria construcțiilor sale», 2008; «Pala-
tul Regal. Muzeul Național de Artă al 
României», 2009; «Școala Națională de 
Poduri și Șosele: 125 de ani», 2010; 
«Catedrala Mântuirii Neamului: istoria 
unui ideal», 2011; «Ministerul Lucrări-
lor Publice: 150 de ani», 2012; «Palatul 
Academiei de Înalte Studii Comerciale 
și Industriale și personalități din vre-
mea construcțiilor», 2014; «Domeniul 
Coroanei, instituția model a lui Ca-
rol I după 30 de ani», (colaborare cu 
Petrescu Ștefan), 2014; «Lucrări pu-
blice în vremea Regelui Ferdinand» şi 
«Palatul Universității din București și 
personalități din lumea constructori-
lor» în 2015; «Ateneul Român și con-
structorii săi», 2016. La dezbaterea 
din 20 ianuarie a.c., academicianul 
Nicolae Noica avea să spună că: ,,Prin 
recensământul acesta, noi nu facem 
altceva decât să continuăm ceea ce au 
făcut alţii, pentru că suntem curioşi să 
vedem şi câţi mai suntem care trăim în 
această ţară…”! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA
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Despre - Omul mâzgă – sufl et putregai și vorbă otrăvităDespre - Omul mâzgă – sufl et putregai și vorbă otrăvită
Andrei Pleșu, un gânditor de 

excepție al poporului român, 
într-o conferință publică, 

ținută în Aula Magna a Universității 
Ovidiu din Constanța, amintea spu-
sele unui istoric italian, istoric al 
economiei, Carlo M. Cipolla, autor 
al eseului, „legile fundamentale ale 
imbecilității (prostiei) umane”, ziceri 
conform cărora „în orice comunitate 
umană, indiferent de amploarea ei, 
numărul proștilor este același, chiar 
și dacă acea comunitate ar fi formată, 
de exemplu, din laureați ai Premiului 
Nobel”. Ce să zic? Să faci o asemenea 
afirmație trebuie să ai niște argumen-
te solide, rezultat al unor observații 
sociologice îndelung întoarse pe toate 
părțile. Vă dați seama că nu l-aș pu-
tea contrazice, iar dacă tot a zis-o, mai 
bine preiau ideea, apoi, prin extrapo-
lare și după o anume analiză, constat 
că numărul oamenilor-mâzgă, despre 
care am pomenit data trecută, la ni-
velul oricărui grup social, istituție 
etc., este tot o constantă. Ceea ce mă 
face să  afirm această situație  este 
realitatea  scoasă la lumină, în piața 
publică, înainte de 1989, pe vremea 
dictaturii de stânga, când ieșise  la 
suprafață zvonul conform căruia, 
acolo unde erau trei într-un loc, doi 
dintre cei prezenți erau informatori ai 
securității comuniste. Alții își conso-
lidaseră „convingerile” cu formulări 
bazate pe logică, de genul: dacă în 
grupul în care doi din trei erau infor-
matori, al treilea era, cu siguranță, 
securist, ofițer sau subofițer „școlit”, 
cu acte în regulă. Spun „școlit”, pen-
tru că și eu  am avut pe scara blocu-
lui în care locuiam, un colonel de la 
securitate, avansat în grabă, pentru 
succesul său cu parul, la colectivi-
zare. Mă rog, fiecare cu școala lui! Și 
astăzi, tot cam la fel, te înscrii la „aca-
demia X”, cotizezi, mai dai din când 
în când o talpă pe-acolo, și, la final, la 
ieșirea pe poarta „școlii”, din bou, ieși 
vacă. Sau invers! Nu după gen, și ăla 
stâlcit, cum vor contemporanii vizio-
nari, ci după ștatul de funcții, după 
trebuințele sistemului în care musai 
să te înhami.  

Acum, după mintea mea, la nivel 
național, mascarada cu doi din trei, 
pare a fi o exagerare, însă, în cercuri 
mai mici, ca și în vremurile de acum, 
cercuri în care fiecare supraveghea-
ză pe fiecare, nu este exclus ca totul 
să fie adevărat. Mai multe experiențe 
personale mă fac să dau crezare ce-
lor ce mi-au trecut pe la ureche. Pe 
la jumătatea anului 2022, la solici-
tarea Comisiei de Cultură din Parla-
mentul României, am trimis, pe căi 
oficiale, actele publice solicitate, că-
tre instituția Parlamentului. Docu-
mentele respective conturau o anume 
situație ce trebuia analizată în comi-
sia de specialitate. În urma primirii 
lor, solicitantul a găsit de cuviință să 
îmi mulțumească în scris, pentru co-
laborare, promptitudine și deschide-
re. O chestiune de protocol și, de ce 
nu, de bun simț.  Faptul că am lipsit 
câteva zile din instituție, scrisoarea de 
mulțumire a ajuns în mâinile persoa-
nei ce mă înlocuia, om, mi-am închi-
puit eu, de încredere. E, abia acum e 
acum! Maxima populară ce aduce ori-
cui aminte că dacă nu te înșeală ru-
dele, aproapele, omul în care ai inves-
tit suflet, nu te mai înșală nici dracu, 
capătă sustanță. Omul de încredere a 
cerut compartimentelor angrenate în 
acest schimb legal de informații, toate 
documentele, semnate de către sub-
semnatul și trimise Parlamentului. 
A solicitat, ca și cum eu aș fi comis 
un delict sau aș fi cumpărat cine știe 
ce influiență politică sau socială. Cu 
alte cuvinte, m-a urmărit ca pe un 
infractor, fără a avea vreo atribuție 

de serviciu în acest sens. …Sau, mai 
știi?! Nemernici de genul, ce trag și 
cu coada ochiului, și cu urechea pe la 
ușa closetului, au fost și încă sunt cu 
prisosință! Atitudinea și, desigur, de-
mersul făcut de către partenerul meu, 
„nu spun cine, becher, persoană im-
portantă” (cât să citez, de data aceas-
ta, pe Caragiale), o mizerie de tip se-
curistic, tipică celor ce au exterminat 
intelectualii în temnițele comuniste, 
pe vremuri! Altceva ce să spun?! Faci 
ce faci, pentru că atât poți, pentru că 
atât te duce capul, însă nimănui nu 
îi trebuie telescop, lupă sau măcar 
ochelari  pentru a vedea cum astfel de 
stârpituri stăruie mâzgă agățată, la 
tot pasul de oricine, cum precizam în 
paginile anterioare.   

Înainte de a merge mai departe, 
trebuie să menționez faptul că nu am 
nici cel mai mic resentiment față de 
Securitate, ca instituție a unui stat 
democrat, a cărei menire este apă-
rarea celorlalte instituții ale statului, 
ale omului, în special, securitate ce 
funcționează în limitele unor legi și 
regulamente. Marea mea frământare, 
ca de altfel, cred eu, a oricărui om de 
bună credință, este legată de abuzuri-
le făcute de securiști înainte de 1989, 
abuzuri, de cele mai multe ori, încă 
evidente  și astăzi. 

Spusele de mai sus sunt valabile 
și pentru zona politicului. Pluripar-
titismul, separarea puterilor în stat, 
ca principii ale unei societăți sănă-
toase, apoi celelalte instituții, dinco-
lo de partidele politice, Parlamentul, 
Justiția etc., sunt obsolut necesare 
în gestionarea unui stat democrat, 
în buna rânduire a unui popor, unde 
respectarea legilor scrise și a celor 
morale este însăși condiția existenței, 
altfel anarhia se instalează cât ai cli-
pi. Însă una este să fii Om politic, o 
demnitate publică, în cel mai nobil 
sens al cuvântului, dedicat semenilor 
tăi, și alta e să fii un scârța-pârța, su-
flet putregai, afișat la nivelul unor ex-
presii de paradă, cu iz politic, rostite 
contextual pentru  a-ți da, chipurile, 
notorietate și, evident, dreptul de a 
cere orice, în scop personal. Ultimii, 
să fim serioși, vorba bănățeanului, 
niște „fuce vânt”. 

 Odată făcute precizările anterioare, 
ne putem întoarce, la ale noastre, de 
data aceasta, la mâzga, vorbă otrăvi-
tă, dar lunecoasă cu peste de măsură, 
ce, pe nesimțite, ți se poate strecura 
nu doar între degete, sub tălpi sau în 
alte locuri, unde roade fără încetare, 
ci în creier sau, mai grav, în inimă, lo-
cul din care își face mendrele cu tine. 
Mda, asta se întâmplă când mâzga 
se bazează pe seducție, apoi pe ideea 
de „cultură anulată/anihilată” („Can-
cel Culture”), idee trâmbițată public 
de cei ce pot pune în locul valorilor 
ce au trecut proba timpului, cel mult 
dezordine, împănată cu ilegalități de 
context.

Ca divertisment, amintesc doar 
faptul că metodele folosite de cei ce  
pun în practică astăzi ideea de „cul-
tură anulată/anihilată”, sunt identi-
ce cu cele folosite de către Lenin prin 
anii 1920, după preluarea totală a 
puterii în Rusia, apoi de către Stalin, 
în timpul și după cel de-al Doilea Răz-
boi Mondial, iar la noi de către Dej și 
Ceaușescu. 

„Trebuie să cumperi și tu niște… 
din banii ăia primiți din rezerva sta-
tului, că de-aia ți i-a dat,  altfel o să 
te ia la întrebări „Y”, că nu ai făcut și 
nu ai dres! – mi-a sugerat, mai întâi, 
în șoaptă, ca să-mi inducă o oarecare 
stare de frică, omul de încredere. „Nu-
mai de grija mea și a unor calculatoa-
re nu poate  respira „Y”?!,  mi-am zis 
în gând. „Totul, doar cât să ne facem  
că facem, să cheltuim că trebuie să 

cheltuim, evitând, desi-
gur, noțiuni banale de 
legalitate, de necesitate, 
în ultimă instanță, de 
bun simț” , am scrâșnit 
în adâncul sufletului, 
gândind la copiii care, în 
seara anterioară, ador-
miseră flămânzi.  

„Domnule, cât de 
nemernic trebuie să 
fii, fie și doar pentru a 
gândi nelegiuiri și hoții, 
forțând mâna altuia? 
Mă rog, cumpără tu, 
dacă tot vrei să te joci cu 
focul!”, mi-am șoptit în 
barbă și am refuzat. Iar 
de aici, din refuz, scânte-
ia, apoi focul…  De data 
aceasta nu m-am mai 
mirat, mă obișnuisem 
cu fățărnicia, însă nu 
știam până unde mer-
ge. Cu un fel de scârbă 
am privit dincolo de „fla-
căra” un fel de imagine 
augmentată, pentru circ 
și intimidare, la fel ca în 
1989, cu elicopterele ce 
atacau oriunde, iar eli-
coptere, ioc! Totuși, „la 
spatele calului și în ori-
care parte a prostului, 
nu trebuie stat niciodată”, mi-a amin-
tit un proverb evreiesc și afirmația fă-
cută de către Carlo M. Cipolla, a căpă-
tat substanță. M-am dat la o parte.

Norocul meu și al multora  ase-
menea constă în faptul că formele 
anarhice, deocamdată doar pâlpâie, 
ici, colo, leșinate, fără vlagă, iar la un 
adică, dacă ar ridica o idee mai mult 
capul, există leacuri. Prin urmare, ca 
să mai și glumim, când cu agheasmă, 
când cu fierturi băbești, mâzga este 
aruncată, fie pe gură, înglobată în 
flegme scabroase, fie pe partea cealal-

tă, în cadrul unui tir de flatulențe. În 
cazurile mai rebele, se știe, la răcoare, 
înfumurarea scade, precum febra sub 
ghețuri și algocalmin injectat intrave-
nos. E drept că, uneori, medicamen-
tul dispare din farmacii, însă locuri 
răcoroase, slavă Domnului, se mai 
găsesc! 

…De, s-a mirat unul de pe la mine 
de prin sat, după ce i-am povestit 
și s-a scărpinat în ceafă: „ăl otrăvit, 
vorba stâlcită și suflet putregai, fuse, 
fuse și se duse! De aici și ideea, fieca-
re cu dusul său, că fusul tot fus!”

N. BĂLAȘA
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    Subsemnatul                                                                       

domiciliat în localitatea        strada   bloc      apart.        

posesor al C.I.(B.I) seria        nr.          eliberatã de Poliþia       la data de               

telefon             solicit pe propria rãspundere, publicarea urmãtorului anunþ:

                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                      

                                

    Sub

8618 8618 

TALON DE MICÃ PUBLICITATE GRATUITÃ PENTRU ABONAŢI

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

 Data publicãrii    Semnãtura    

MMICA  ICA  PUBLICITATEPUBLICITATE

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

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

Echipa de implementare a proiectului Fish for Life ”RE-

FACEREA CULOARELOR DE MIGRAȚIE ȘI A HABITATE-

LOR PENTRU SPECIILE DE PEȘTI REOFILI DIN RÂUL GI-

LORT” Life16 NAT/RO/000778, derulat de Agenția pentru 

Protecția Mediului Gorj în calitate de beneficiar coordonator, 

a recepționat la finalul anului trecut, Proiectul Tehnic (PT) 

pentru refacerea pasajului de trecere/migrație pentru pești 

din localitatea Albeni, județul Gorj.

Pentru realizarea PT, proiectul Fish for Life a benefici-

at de sponsorizări din partea INSTITUTULUI DE STUDII ȘI 

PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A. și OMV PE-

TROM SA, entități economice care  contribuie astfel la pro-

tejarea biodiversității în general și a speciilor de pești de pe 

râul Gilort, în mod special.

 Construirea pasajului de pe râul Gilort, din localitatea 

Albeni, ar reface conectivitatea longitudinală pe râu și ar 

reda culoarele de migrație pentru scobar. Astfel se vor crea 

condițiile pentru ca această specie dispărută din zonă să re-

vină. Totodată, pasajul va permite repopularea naturală a zo-

nelor din amonte de acesta, cu speciile care încă sunt prezen-

te în Situl Natura 2000 Râul Gilort, creând astfel premisele 

îmbunătățirii stării de conservare a tuturor speciilor de pești 

și implicit a speciilor a căror existență depinde în mare măsu-

ră de pești (ex: vidra, păsările de apă).

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 

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.
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3 – Materiale ecologice, homeopate.

Mijloacele, materialele, ecologice, bio, cum s-or 
numi ele, utilizate în protecția plantelor pot fi con-
siderate echivalentul celor utilizate în medicina ho-
meopată umană, căci sunt numai materii naturale 
și nu provin prin prelucrare industrială, prin sin-
teză. 

Modul în care acestea acționează nu este  deplin 
elucidat, dar acest lucru nu prezintă importanță 
pentru noi. Mai important este faptul că putem fi 
siguri că acestea nu prezintă toxicitate pentru oa-
meni și animalele din gospodărie și nici chiar pen-
tru fauna sălbatică. La om se apreciază că medi-
camentele homeopate acționează nu atât printr-o 
substanță activă cât doar prin informația energeti-
că pe care acestea o poartă, căci acțiunea lor este 
cu atât mai puternică cu cât diluția este mai mare; 
se ajunge la ppm, adică părți per milion. Un ppm 
= 1 gr de substanță activă la 1 tonă de soluție. 
Produsele homeopate, ecologice, bio etc, de regulă 
nu provoacă moartea animalelor cu sânge cald, ci în 
majoritatea cazurilor doar le sperie, le deranjează și 
le determină să părăsească incinta și astfel plantele 
sunt salvate de la distrugere. Părțile comestibile 
ale plantelor tratate cu astfel de produse pot 
fi consumate aproape imediat după tratament, 
bine spălate desigur, căci nu este necesar timp 
de repaus. Majoritatea acestor produse sunt de ori-
gine vegetală și au acțiune atât asupra dăunătorilor 
dar și asupra agenților patogeni de natură fungică, 
adică asupra ciupercilor patogene, ba chiar au și 
efect fertilizant unele dintre ele. 

Acest lucru este foarte rar întâlnit la produse-
le alopate, de sinteză industrială. De loc neglijabil 
este și faptul că aceste produse, materiale, nu costă 
mai nimic, poate doar efortul fizic de a fi procura-
te, prelucrate puțin și administrate. Cele mai multe 
se găsesc în natură, în mediul înconjurător și doar 
foarte puține trebuie căutate în magazinele specia-
lizate în comercializarea produselor necesare pen-
tru protecția plantelor. În rândul produselor ecolo-
gice pentru protecția plantelor poate fi introdus și 
sulfatul de cupru - piatra vânătă, deoarece este 
un mineral extras din rocă și nu este produs de 
sinteză. 

Asemenea produse mai sunt varul, polisulfura 
de bariu sau sulful, hidroxidul de cupru, folosite 
și ele în protecția plantelor. Iată deci o listă, depar-
te de a fi completă, cu materiale ecologice utile în 
protecția plantelor:

Când prostia devine carieră, nicio 
facultate nu-l absolvă pe carierist.                                              

Ion VELICAN

Detergent de vase – o lingură în 4 litri apă, ad-
ministrat pe timp senin și cald, dar sub 250 C, are 
efect distructiv asupra afidelor.

Detergent de vase + usturoi - în soluția de mai 
sus se adaugă soluția obținută din 3 – 4 căței de 
usturoi zdrobiți care după o puternică agitare ur-
mată de o macerare, lăsare în repaus, de minim 12 
ore se filtrează și se amestecă cu soluția de deter-
gent de vase. Are efect nociv atât asupra  afidelor 
cât și asupra altor insecte defoliatoare, mai ales la 
legume. 

Lapte de vacă - proaspăt, crud, în concentrație 
de 10 - 30 %, are efect bun în combaterea manei la 
castraveți, dovlecei, tomate, pomi, vie și a altor boli 
la plantele cultivate. 

Lapte de vacă - proaspăt, crud în concentrație 
de 50 %, are și un puternic efect insecticid asupra 
majorității insectelor fitofage.

Lapte bătut + făină - în 200 ml lapte acrit se 
pune o cană de făină de grâu și se amestecă bine, 
se adaugă în 8 l apă și se folosește prin stropire 
contra acarienilor (la modul general – păianjeni) și 
a altor dăunători la legume și pomi fructiferi.

Săpunul de casă sau săpunul neparfumat - 
din care două linguri de fulgi, obținuți prin răzui-

Să ne protejăm ecologic grădina, casa

re, dizolvați întrun litru de apă călduță și agitare, 
se folosește prin stropirea plantelor contra afidelor 
(păduchi, pureci de frunze), dar și contra altor in-
secte consumatoare de frunze sau suc din acestea. 
Săpunul de casă se mai poate folosi și în amestec 
cu alte materiale pentru sporirea efectului fitosani-
tar al acestora.

Soluție de gândaci, melci, omizi etc - o cană 
din acești dăunători, inclusiv gândaci de Colorado, 
bine striviți cu un blender care nu se mai utilizează 
în bucătărie, amestecată cu 2 căni de apă. După fil-
trare se aplică pe plante contra oricăror dăunători 
foliari (care consumă frunzele plantelor atacate). Se 
pare că aceleași rezultate se obțin prin incinerarea, 
arderea, unei căni din aceiași dăunători și apoi in-
troducerea cenușii rezultată în două căni de apă.

Soluția de sare de bucătărie grunjoasă - reali-
zată din două linguri de sare dizolvată în 4 l apă, se 
folosește la combaterea viermilor verzei.

Zeama de varză acră - cu atât mai diluată cu 
cât este mai sărată, se folosește prin stropirea pe 
coloniile de păduchi de frunze. Atenție – nu se 
stropește toată planta, ci doar colonia de in-
secte. 

Zerul de lapte de vacă - în aceleași concentrații 
ca și laptele, are aceleași efecte ca acesta.

Atenție – nu faceți tratamente pe căldură 
peste 250 C căci riscați defolierea plantelor 
tratate, ideal este să le tratați dimineața 

devreme.
        

Este recomandabil ca anticipat cu cel 
puțin 24 ore să faceți proba pe o mică 

porțiune de plantă și să treceți la tratarea 
culturilor numai dacă nu au apărut semne de 

fitotoxicitate.
Toate produsele acestea se folosesc imediat 

ce au fost realizate, întârzierea poate duce la 
alterarea lor cu efecte nedorite și se adaugă 
1 lingură de zahăr la 2 litri de soluție pentru 

aderența acesteia pe plantele tratate.
Pentru explicații mult mai amănunțite și 
o mai bună înțelegere a acestor tehnologii 

consultați cartea mea  
  

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură  - ediția 2022

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

          sau - 0764 471 206  -  permanent  

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 
de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oame-
nii, pe pământ - căci ele sunt cele care ne țin 
pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spu-
ne, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu 
siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt 
vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un aver-
tisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit 
să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoa-
ne în care mi se aduce la cunoștință despre 
masacrarea familiilor de albine de către po-
sesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi 
care fac tratamente chimice „după ureche” și 
în momente total nepotrivite, mai ales în tim-
pul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii 
de acesta. Legea 383/2013, cu modificările ul-
terioare a apiculturii prevede pedepse aspre 
pentru astfel de nereguli. Așadar, cu câteva 
zile înainte de a efectua un tratament chimic 
la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați pri-
măria de acest lucru, comunicând ziua trata-
mentului și produsele ce le veți folosi. 

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

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

Aștept cu deosebit interes propunerile, su-
gestiile dumneavoastră, stimați cititori, 

fermieri, și despre alte subiecte de interes în 
activitatea cotidiană din ferma,  gospodăria  

dumneavoastră  căci:

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

Ing. Ion VELICI
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Echipa U13 de la CSM 
Târgu Jiu a terminat pe locul 
2 Grupa H  din Campionatul 
Național de Baschet, reușind 
astfel calificarea în faza a 
doua a competiției. Echipa 
pregătită de Carlos Popescu 
s-a întors cu două succese de 
la Craiova. Gorjenii au trecut 
de ACS Juniors Craiova (91-
41) și SCMU Craiova (98-17), 
dar au cedat confruntarea cu 
ACS Champions București-
Craiova (41-59). Bilanțul a 
fost unul bun pentru micuții 
de la CSM, care, cu patru 
victorii, merg în cele mai bune 
24 de formații din țară.

,,Ne întoarcem mulțumiți 
din Bănie. Consider că este 
un start bun, care dă încrede-
re sportivilor în potențialul lor, 
însă suntem conștienți, totoda-
tă, că trebuie să muncim mai 
mult la fiecare antrenament, 
având printre obiective coe-

Califi care pentru mezinii de la baschet
ziunea echipei și integrarea 
exponenților noi cu potențial, 
pentru un parcurs cât mai bun 
în acest sezon”, a apreciat an-

trenorul Carlos Popescu.
CSM Târgu Jiu: Matei 

Scornea, Darius Savu, Luca 
Pop Manta, Vladimir Gugea, 

Rareş Staicu, Radu Puiu, Dorel 
Sandu, Tudor Crîngulescu, 
Rareş Gionea, Paul Popescu, 
Andrei Popescu, Mario 

Vezure, Alexandru Aniniş, 
Rareş Ciobanu. Antrenor: 
Carlos Popescu.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM a convins-o pe Pușcaș să rămână acasă
Gorjeanca Angela Pușcaș va continua la CSM Târgu Jiu 

până în 2025. Sportiva a împlinit, luni, 28 de ani și a primit 
un cadou frumos de ziua ei. Conducerea clubului a hotărât 
să-i prelungească înțelegerea, iar interul și-a dat acordul pen-
tru un contract valabil până în 2025. Angela a fost una dintre 
jucătoarele de bază ale CSM-ului în acest sezon, iar evoluțiile 
sale au fost foarte apreciate. 

Este a patra jucătoare care hotărăște să rămână în orașul 
lui Brâncuși, după ce și Ekaterina Dzhukeva, Ana Ciolan și 
Alexandra Gavrilă au încheiat noi înțelegeri cu nou-promovata 
din Liga Florilor. 

Pușcaș, care a evoluat o bunăperioada de timp peste hotare 
a explicat de ce a hotărât să rămâna acasă, dar și de ce com-
portarea sa pe parchet a ieșit în evidență.

..Este vorba despre dăruire, seriozitate și multă muncă, 
de înțelegerea și liniștea dată de cei care ne coordonează. Să 
nu uităm de susținerea suporterilor. Am semnat pentru încă 
două sezoane și mă bucur foarte mult că am ajuns la aceas-
tă înțelegere. Colectivul, staff-ul, suporterii și toți cei implicați 
în proiectul CSM m-au determinat să rămân la Târgu-Jiu.  Îmi 
doresc să contribui cât mai mult la îndeplinirea obiectivelor pe 
care echipa și le-a propus, în speță să ne menținem în Liga Flo-
rilor, să joc cât mai bine și cel mai important să fiu sănătoasă. 
Parcursul nostru până în momentul de față a fost unul bun, se 
putea și mai bine, dar în sport se poate întâmpla orice. Suntem 
abia la mijlocul campionatului și sperăm ca returul să fie cel 
puțin la fel de bun”, a declarat sportiva pentru site-ul oficial al 
clubului. Angela Pușcaș a început handbalul la vârsta de 13 
ani, în 2008, la LPS Târgu Jiu. A jucat în Germania, Norvegia 
și Spania, iar prima experiență cu handbalul din România, la 
senioare, a fost alături de Minaur Baia Mare. De la formația 
din Maramureș a ajuns la Târgu-Jiu.

CĂTĂLIN PASĂRE

Echipa de handbal 
CSM Târgu Jiu a 
încheiat cu o în-

frângere prima parte a cam-
pionatului. Gorjencele nu au 
putut furniza o nouă surpri-
ză în Liga Florilor și au cedat, 
la finalul săptămânii trecute, 
confruntarea cu HC Dunărea 
Brăila, scor 27-23. Misiunea 
vizitatoarelor a fost îngreu-
nată și de absența Angelei 
Pușcaș, care a suferit o en-
torsă la antrenamente. 

De asemenea, fiind îm-
prumutată de la formația 
brăileană, Mirabela Coteț nu 
a putut fi utilizată în această 
confruntare.  

Centrul Alexandra Gavrilă a fost cea mai 
bună marcatoare a alb-albastrelor, cu șapte 
goluri.

La jumătatea campionatului, după 13 run-
de, CSM Târgu Jiu stă pe un confortabil loc 8, 
care asigură rămânerea în primul eșalon. 

Gorjencele au câștigat cinci meciuri, restul 
fiind cedate de nou-promovată. 

Pentru echipa noastră urmează o con-
fruntare de șase puncte, la Mioveni. Gazdele 
din această săptămâna au aceeași misiune: 
rămânerea în primul eșalon. Argeșencele au 
acumulat până acum 10 puncte. 

,,A fost un meci de luptă, în care echipa care 
a greșit mai puțin a câștigat, dar am reușit de 
multe ori să le punem probleme celor de la Bră-
ila, lucru care mă bucură. 

Acum, toată atenția noastră se îndreaptă 
către meciul de la Mioveni, unde trebuie să fim 
foarte pregătiți pentru ceea ce ne așteaptă”, a 
declarat antrenorul principal Liviu Andrieș.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva, 
Elena Marica Bercu, Cristina Popovic – Bianca 
Chiriță, Oana Bucă 4g, Alexandra Gavrilă 7g, 
Valentina Toader, Ira Zinatullina 4g, Andreea 
Chiricuță 1g, Pal Ceandani 1g, Florența Ilie 
2g, Iulia Andrei, Ana Cătălina Ciolan 2g, 
Cristina Boian, Katarina Pavlovic 1g, Sabine 
Klimek 1g. Antrenor principal: Liviu Andrieș. 
Antrenor secund: Andrei Enache. Antrenor 
cu portarii: Gore Albici.

Bilanț bun pentru echipa de handbal. 
Urmează un meci de ,,șase puncte”

Partida cu Dacia Mioveni va avea loc dumi-
nică, 29 ianuarie.

Şi-au afl at adversara din Cupă

CSM Târgu-Jiu va da piept tot cu o echipă 
din Liga Florilor în optimile Cupei României. 
Vestea bună e că trupa gorjeană va evolua 
acasă. 

Formația pregătită de Liviu Andrieș și 
Andrei Enache se va confrunta cu Măgura 
Cisnădie. 

Partida este programată pentru data de 23 
februarie. 

Oltencele au reușit să o învingă pe Măgu-
ra într-un meci disputat tot la Târgu-Jiu, pe 
9 octombrie, în cadrul etapei a 6-a din Liga 
Florilor, scor 29-28. Confruntarea va avea loc 
într-o singură manșă.

Celelalte meciuri din optimi:
ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI – DACIA 

MIOVENI
CSU ȘTIINȚA BUCUREȘTI – CS LIVIU 

REBREANU TURDA
CSM ROMAN – CSM SLATINA
GLORIA BISTRIȚA-NĂSĂUD – SCM 

RÂMNICU VÂLCEA
CSM CORONA BRAȘOV – CSM GALAȚI
HC DUNĂREA BRĂILA – SCM GLORIA 

BUZĂU
CSM BUCUREȘTI – RAPID BUCUREȘTI
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Basilio Ndong, un fotbalist din Guineea 
Ecuatorială, care a evoluat ultima dată 
pentru IK Start (Norvegia) va semna cu 

Universitatea Craiova. Oltenii i-au găsit înlocuitor 
lui Nicușor Bancu și vor plăti 200 de mii de euro pe 
jucătorul cu 27 de selecții la prima reprezentativă 
a țării sale. Ndong, care poate evolua și la mijlocul 
terenului, are 24 de ani și este cotat la 400 de mii 
de euro pe transfermarkt. Finanțatorul oltenilor, 
Mihai Rotaru, consideră campania de transferuri 
din această iarnă încheiată.

,,Noi zicem că este un jucător foarte bun. Noi am 
spus încă de la început că ne dorim să întărim aceste 
trei posturi. Un jucător care să joace toate cele pa-
tru posturi din față în sistemul 4-2-3-1. Și acela este 
Ișfan. Un fundaș central de picior drept. Și acela este 
Gjoko (n.r. Zajkov), care este internațional macedo-
nean. Și un fundaș stânga, pentru că trebuie să aco-
perim această lipsă a lui Bancu. Noi acolo îl avem 
doar pe Vătăjelu, pe care, sigur, ne bazăm. Dar ne 
mai trebuia cineva, pentru că altfel am fi avut o pro-
blemă. Și, acum, doar dacă apare ceva extraordi-
nar, sigur, suntem pregătiți. Ori un mijlocaș central, 
ori în față, dar stânga-dreapta. Dar suntem supra-
dimensionați”, a spus Rotaru pentru Fanatik.

Finanțatorul din Bănie a mai declarat că a 
achiziționat doi jucători croați de perspectivă. Am-
bii se pregătesc cu echipa a doua.

,,Mai avem la Craiova doi jucători croați, tineri, 
dar cu niște calități extraordinare. Tineri, ok, 2003 
și 2004. Nu-s de echipă de prim-eșalon. Căci știți 
foarte bine, dacă erau, nici nu puteam să-i luăm. 

Basilio Ndong, la Craiova

Dar vorbeam cu cei din staff, cu Eugen Neagoe, că 
la nivelul lor de vârstă, plus minus un an, noi, în 
România, nu avem așa ceva. Sunt fundași centrali 
amândoi, unul de picior stâng, unul de picior drept. 
Forță, viteză, educație fotbalistică. Sunt copii pe care 
ușor-ușor vom începe să ne bazăm. Nu știu dacă din 
acest sezon, dar din sezonul viitor cu siguranță”, a 
precizat Rotaru.

Neagoe ar putea rata și următorul meci

După ce a dezamăgit cu FC Botoșani, pentru 
Universitatea urmează un duel cu FC Hermannsta-
dt. Meciul se joacă sâmbătă, la Craiova, începând 
cu ora 20.00.

,,Aveam cu totul și cu totul alte așteptări de la 
primul meci. Sunt mai mult decât dezamăgit, sunt 
supărat! Mă bazam pe modul în care s-au prezentat 
în cantonament, pregătirea, meciurile amicale. Am 
avut trei adversari foarte buni și am avut două victo-
rii și un egal. Toți aveau încredere.

A doua repriză a fost acceptabilă, dar în prima 
repriză n-am recunoscut nimic din ce am văzut în 
perioada de pregătire. Jucătorii au dezamăgit! FCSB 
a câștigat printr-o conjunctură, la fel de bine putea 
să câștige Hermannstadt. Vom avea un meci foarte 
greu cu Hermannstadt, dar e obligatoriu să câștigăm, 
dacă vrem să privim către primele trei locuri”, a mai 
declarat finanțatorul.

Rotaru a recunoscut că Neagoe are șanse mici 
să stea pe bancă în partida cu sibienii.

,,Corneliu Papură are un contract de antrenor 
principal cu noi. Sperăm ca Eugen Neagoe să-și 
rezolve cât mai repede problema cu ‘U’ Cluj, chiar 
săptămâna aceasta, apoi lucrurile vor intra pe un 
făgaș normal. În club îi avem cu licența PRO pe So-
rin Cârțu, Corneliu Papură, Nae Ungureanu și Gică 
Craioveanu.Există șanse ca domnul Neagoe să fie 
pe bancă la meciul cu Hermannstadt, dar luăm în 
calcul inclusiv la meciul cu Farul, din deplasare”, a 
conchis Rotaru.
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