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GORJUL

în cifre

Sorin Grigore 
Diaconescu, din Târgu 

Jiu, este părinte paroh, 
iar de câteva săptămâni 

a început să lucreze ca instructor 
auto. Acesta are vârsta de 45 de ani 
și este preot paroh în satul Voitești, 
care aparține de comuna Bălănești.

Nervi întinși la 
maxim în parcarea 

din Piața Centrală din 
Tg-Jiu. Motivul? Aceași de 

când s-au instalat parcometrele. 
Oamenii sunt extrem de 
nemulțumiiți de modul în care 
este gestionată parcarea. 
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Noi cazuri de coronavirus in Gorj. Conform ultimei 
raportari, numarul total a ajuns la 422 de cazuri. Situa-
ția epidemiologică: - nu mai există persoane în caranti-
nă instituționalizată; - 763 persoane se a) ă în autoizo-
lare la domiciliu (48 persoane au intrat în autoizolare la 
domiciliu în ultimele 24 de ore; 113 persoane au ieșit 
dn autoizolarea la domiciliu în ultimele 24 de ore).
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Muzeul Național „Con-
stantin Brâncuși“ se a$ ă în-
tr-un con de umbră atât din 
cauza pandemiei, dar și pen-
tru că managerul acestei in-
stituții publice refuză să ofere 
informații deoarece se a$ ă în-
tr-un con$ ict cu o parte a pre-
sei locale. 

Denisa Șuță a mărturisit la 
o emisiune de la Radio Omega 
că a refuzat să ofere puncte de 
vedere, după ce a fost șocată de 
modul în care presa a prezentat 
muzeul pe care-l conduce: „Am 
refuzat să particip la emisiuni 
de radio și de televiziune din 
momentul în care am fost nu-
mită în această funcție, pentru 
a asigura interimatul la Muze-
ul Național „Constantin Brân-
cuși“. Am făcut doar o confe-
rință de presă unde am invitat 
toți reprezentanții mass-media 
locale pentru a le arăta starea de 
fapt a imobilului unde urma să 
își aibă sediul Muzeul Național 

„Constantin Brâncuși“. Ulterior 
am refuzat să particip la emisi-
uni și am refuzat să dau puncte 

de vedere. (...) Sunt foarte mulți 
colegi cu care am lucrat sau au 
făcut parte din redacțiile pe care 

le-am condus. 
Modul în care 
ei au abordat si-
tuația Muzeului 
Național „Con-
stantin Brâncuși“ 
a fost, pentru 
mine, surprinză-
toare sau, dacă 
nu, șocantă. Au 
făcut nenumăra-
te plângeri fără 

să ceară puncte de vedere, fără 
se intereseze despre situația cu 
adevărat a Muzeului Național 
«Constantin Brâncuși»“.

Muzeul Național „Constan-
tin Brâncuși“ a fost deschis în 
luna februarie , cu toate că nu are 
nici măcar o piesă în colecție. Ce 
s-a putut vedea a fost o expoziție 
de fotogra0 i realizate în perioa-
da ridicării Ansamblului „Calea 
Eroilor“, care au fost împrumu-
tate de la Centrul de Cercetare 
din cadrul Primăriei Târgu Jiu. 

Alin Petre

Directorul Muzeului „Constantin Brâncuși“: 
„Am refuzat să dau puncte de vedere“

SC B&P CAPITAL INVEST SRL TARGU JIU 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a autorizaţiei de mediu privind 
activitatea ”Comert cu amanuntul al carburantilor 
pentru autovehicule in magazine specializate” ce se 
desfășoară în judetul Gorj, comuna Bustuchin, sat 
Pojaru. 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra 
mediului pot 0  consultate la sediul APM GORJ, str. 
Unirii nr. 76, zilnic între orele 9-14. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Gorj până la data de 28.07.2020.
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Activitatea Prefecturii 
Gorj riscă să fie blocată după 
ce Liviu Diaconescu, șeful 
Legalitatea Actelor din Pre-
fectura Gorj, a fost depis-
tat cu COVID-19. Urmează 
efectuarea unei anchete epi-
demiologice extinse de către 
Direcția de Sănătate Publică 
Gorj. 

Vor fi izolați la domiciliu 
salariați ai Prefecturii Gorj și 
cei doi subprefecții. Este posi-
bil ca măsura se aplice și pen-
tru cei din Corpul de Control 
al MAI. Direcția de Sănătate 
Public (DSP) Gorj a impus 
măsura izolării pentru cea mai 
mare parte a salariaților Pre-
fecturii. Subprefectul Virgil 
Drăgușin a fost anunțat că tre-
buie să rămână în casă pentru 
următoarele două săptămâni: 
„Am avut  o întâlnire scurtă 

de câteva minute cu Liviu Di-
aconescu. Am fost anunțat că 
trebuie să rămân în izolare la 
domiciliu“. 

Liviu Diaconescu ar fi con-
tactat virusul de la soția sa, 
care lucrează într-un centru de 
îngrijire de la Direcția Genera-
lă de Asistență Socială și Pro-
tecția Copilului Gorj. 

422 de gorjeni au fost 

depistați cu COVID-19

Până în momentul de față, 
422 de persoane din județul 
Gorj au fost con0 rmate cu CO-
VID-19. Dintre acestea, 208 per-
soane sunt vindecate și externa-
te, iar 12 persoane au decedat.     

763 persoane se a) ă în autoi-

zolare la domiciliu (48 persoane 
au intrat în autoizolare la domi-
ciliu în ultimele 24 de ore și 113 
persoane au ieșit din autoizola-
rea la domiciliu. Conform DSP 
Gorj, de la începutul pandemiei, 
la nivelul județului Gorj, s-au 
prelevat 5091 teste, din care 25 
sunt în așteptare.

Alin Petre

Majoritatea funcționarilor din Prefectura 
Gorj, în izolare la domiciliu, după ce un 

șef a fost depistat cu COVID-19

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 
(titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului PROTEJA-
REA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 
3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR 
– CONDUCTĂ DE GAZE MEDIE PRESIUNE 10� PARC 2 TO-
TEA – 10 GK BĂRBĂTEȘTI, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  
proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR 
PRIN RERUTARE A 3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIE-
REA LOCUINȚELOR – CONDUCTĂ DE GAZE MEDIE PRE-
SIUNE 10� PARC 2 TOTEA –  10 GK BĂRBĂTEȘTI , propus a 
0  amplasat  în comuna Vladimir, sat Valea Deșului, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot 0  consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, 
strada Unirii nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri, între 
orele 9.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la pro-
iectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția 
Mediului Gorj.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 
(titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului PROTEJA-
REA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 
3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR 
– CONDUCTĂ GAZE 12” PARC 2 TOTEA GSM BARBATES-
TI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de în-
cadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului , pentru  proiectul PROTEJAREA 
ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 3 
CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR – 
CONDUCTĂ GAZE 12” PARC 2 TOTEA GSM BARBATESTI, 
propus a 0  amplasat  în comuna Vladimir , sat Valea Deșului, 
județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot 0  consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu 
, strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , 
între orele 9.00 – 14.00 , precum și la următoarea adresă de inter-
net http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la pro-
iectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția 
Mediului Gorj .
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Un cadavru a fost găsit găsit 
duminică, 12 iulie, în apa râului 
Gilort, în apropiere de orașul 
Târgu Cărbunești. Un bărbat de 
59 de ani a observat trupul care 
plutea pe suprafața apei și a dat 
alarma. Pompierii au intervenit, 
în urma apelului la Numărul 
Unic de Urgență 112, și au reușit 
să scoată din apă cadavrul unui 
bărbat cu vârsta de aproximativ 
50 de ani. „Polițiștii au fost sesi-
zați că un bărbat de 59 de ani a 
găsit în satul Cojani un cadavru 
care plutea pe râul Gilort. Nu au 
fost identi& cate urme de violen-
ță, & ind transportat la Serviciul 
de Medicină Legală Gorj, pentru 
efectuarea necropsiei. În cauză a 
fost întocmit dosar penal pentru 
ucidere din culpă“, au transmis 
reprezentanții Poliției Gorj.

Alin Petre

Cadavru găsit în râul Gilort 

Nervi întinși la maxim în 
parcarea din Piața Centrală

Nervi întinși la maxim în 
parcarea din Piața Centrală 
din Tg-Jiu. Motivul? Aceași de 
când s-au instalat parcome-
trele. Oamenii sunt extrem de 
nemulțumiiți de modul în care 
este gestionată parcarea. ”Au 
pus aparatul la intrare. Marea 
majoritate nu știu și vin cu ma-
șina ieșire și surpriză, nu poți 

plăti aici. Mergi să plăteșiti și 
altă surpriză: coadă. Am stat 
30 minute la coadă ca să plă-
tesc. Practic am plătit pentru 
30 de minute aiurea”, ne-a 
transmis o târgujiancă.

Oamenii sunt nemulțumiți 
și de angajații care se ocupă de 
parcare care nu au dorit să le 

ofere niciun ajutor. ”Doamnele 
pe mine mă făcură impertinen-
tă și nesimțită când le rugai să 
meargă să îi ajute pe oameni. 
Erau pe acolo, stăteau la bâr-
fă cu alea de la chioșcurile din 

parcare în loc să le spună oame-
nilor să nu mai stea în mașină și 
să meargă să achite. Și coada era 
interminabilă... Sunt pachet de 
nervi” a mai declarat femeia.

Ana B.

LUMCONS SRL cu sediul în Loc. Bâlteni, jud. Gorj, anunță pu-
blicul interesat că a depus la APM Gorj documentația tehnică pen-
tru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activitățlor: 
cod CAEN 2332-Fabricarea cărămizilor; cod CAEN 2361-Fabricarea 
produselor din beton pentru construcții; Cod CAEN 0812 - Stație de 
sortare - concasare, pe amplasamentul din Com. Bâlteni, sat Vlădu-
leni, jud. Gorj.

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agen-
ția pentru Protecțiaa Mediului Gorj, din T g-Jiu, str. Unirii nr. 76, tel: 
0253.215.384, fax 0253.212.892, e-mai: o)  ce@apmgj.anpm.ro.
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Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 
(titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.A.  , titular al proiectului REABILI-
TAREA CONDUCTEI DE GAZE DE LA SONDA 353 VLADI-
MIR LA MANIFOLD 379 TOTEA , anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în 
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului 
, pentru  proiectul REABILITAREA CONDUCTEI DE GAZE 
DE LA SONDA 353 VLADIMIR LA MANIFOLD 379 TOTEA 
, propus a &  amplasat  în comuna Vladimir , sat Valea Deșului , 
județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot &  consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, 
strada Unirii nr. 76, judeţul Gorj, în zilele de luni – vineri, între 
orele 9.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru 
Protecția Mediului Gorj.

Romii depistați și internați 
cu coronavirus dau bătăi de cap 
personalului care asigur actul 
medical. Managerul Spitalului 
din Târgu Cărbunești susține că 
cetățenii de etnie au pretenții de 
hotel, unele cereri ' ind aberan-
te. Numărul persoanelor inter-
nate în unitatea suport covid a 
depășit 100 de cazuri.

Creșteri alarmante de cazuri 
pozitive cu coronavirus în Gorj. 
Cele mai multe depistate vizează 
cetățenii de etnie care au și bene-
& ciat de testări în masă, în ultima 
perioadă. Din păcate focarele 
sunt în plină evoluție în ciuda 
eforturilor făcute de autorități 
de a limita dezvoltarea acestora. 
Ajunși & e pe picioarele lor la spi-
tal sau aduși cu izolate, romi au 
o atitudine s& dătoare. În Târgu 
Cărbunești conducerea spitalului 
a& rmă că acest tip e pacienți le dau 
de furcă.

Cafea la po! ă

„La Spitalul din Târgu Cărbu-

nești sunt internați 120 de paci-
enți, 10 pe terapie intensivă. Dacă 
noi, ca județ, am stat destul de 
bine în privința cazurilor, acum, 
pentru că nu respectăm norme-
le de bun simț am ajuns la acest 
număr. 60% dintre pacienții in-
ternați la noi sunt din cartierele 
de romi. Acești pacienți ne dau 
bătăi de cap. Au numai pretenții. 
Unul dintre pacienți ne-a cerut 
un espressor de cafea sau de ceai. 

Solicită să schimbăm, după & ecare 
pacient care pleacă, capacul de la 
wc. Eu le-am explicat că aici nu 
este hotel. Vor să-i pune câte doi 
în salon, cu rude, cu persoane cu 

care au ei a& nități. Unii au o stare 
de sănătate critică, alții au început 
să aibă o stare mai bună”, a trans-
mis managerul Constantin Târziu.

Radu Istudor 

Romii internați cu 
coronavirus dau bătăi de 

cap personalului d in spital
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Salvamontiștii gorjeni au 
intervenit duminică, 12 iulie, 
la două cazuri. Salvatorii au 
intervenit pentru recuperarea 
a doua persoane surprinse de 
schimbarea bruscă a vremii 
în zona de creastă a masi-
vului Parâng. De asemenea, 
salvamontiștii au participat la 
o acțiune de recuperare a unei 
persoane căzute într-o zona 
din Valea Galbenului tot din 
masivul Parâng.

La primul caz au intervenit 
salvamontiștii din baza Salva-
mont Rânca, iar la cel de-al doi-
lea cei din baza Târgu-Jiu și pos-
tul Salvamont Baia de Fier.

Persoana căzută a fost recu-

perata și i-a fost acordat primul 
ajutor medical. „La caz au 
ajuns, în sprijin, și un echipaj de 
Ambulanța si unul de pompieri“, 
au anunțat reprezentanții Salva-
mont Gorj. 

De asemenea, echipa de 
salvamontiști a ajuns și la cele 
două persoane cu probleme din 
creasta Parângului. „Acestea au 
fost recuperate din zona hor-
nului Dracului și vor &  conduse 
până la ambulanța Salvamont și, 
de aici până în locul unde și-au 
lăsat mașina. Nu au probleme 
medicale deosebite, doar o stare 
de panica și epuizare & zica“, a 
transmis conducerea Salvamont 
Gorj.

Alin Petre

Turist căzut în munții din zona Valea 
Galbenului, salvat de salvamontiști
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Pro România și-a desem-
nat candidatul pentru Con-
siliul Județean Gorj. Liderul 
organizației județene își va asu-
ma candidatura. Alin Văcaru va 
face echipă cu Ion Isfan și Mihai 
Prunariu după ce parlamen-
tarul a ieșit primul în sondajele 
efectuate de partid.

„Am luat decizia de a can-
dida la Consiliul Județean și este 
și normal să fac asta pentru că un 
președinte de partid trebuie să & e 
asumat. Aș &  vrut să-l văd și pe 
Dan Vîlceanu, pe Mihai Weber și 
pe Radu Miruță în această cursă 
electorală. Îl felicit pe Nicolae 
Davițoiu care înțeleg că va can-
dida. Vreau să facem un master 
plan pentru județul Gorj pentru că 
s-au risipit foarte mulți bani. Deja 
am solicitat la Consiliu a analiză 
pe modul în care s-au chletuit ba-
nii. Vreau să facem parcuri indus-
triale pentru că investitorilor nu 
trebuie să le arătăm doar câmpuri. 
Avem oameni pregătiți și trebuie 
să schimbăm în bine județul”, a 
transmis liderul Pro România 
Alin Văcaru.

Chivu în Pro România

În cadrul aceleiași conferințe, 

liderul Pro România Gorj a 
anunțat mai mulți candidați din 
partea partidului la primăriile 
din județ. Printre ei se numără și 
Laurențiu Chivu, viceprimarul de 
la Rovinari care a părăsit tabăra 
liberală pentru a candida îm-
potriva lui Robert Filip. Mișcarea 
l-a lăsat fără sediu de partid în 
localitatea pentru care va can-
dida.  “Vreau să trag un sem-
nal de alarmă. Colegii de la Pro 
România sunt amenințați. Dom-
nul Filip și nu mă așteptam de la 
el, nu ne-a aprobat sediul la Rovi-
nari pentru că îl avem pe domnul 
Chivu candidat la Primărie. Cre-
deam că noi, cei tineri, vom face 
altfel de politică, cu oameni care 
votează din conștiință. Să anulezi 

un contract semnat de tine auzind 
că domnul Chivu a venit la noi, 
mi se pare uimitor. Am și avut 
contract pe un an dar trebuia să 
ni-l prelungească. Acum nu mai 
avem sediu. Probabil le este teamă 
că vom lua un rezultat bun la 

Rovinari. Sper să se răzgândească 
pentru că și noi avem dreptul să 
deținem un sediu. O să face adrese 
să putem obține bannere, poate ne 
trezim că doar PNL va avea acest 
drept”, a declarat Alin Văcaru. 

Radu Istudor 

Văcaru, candidatul Pro România la Consiliul 
Județean. Amenințări la adresa candidaților!
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Sorin Grigore Diaconescu, 
din Târgu Jiu, este părinte pa-
roh, iar de câteva săptămâni a 
început să lucreze ca instruc-
tor auto. Acesta are vârsta de 
45 de ani și este preot paroh 
în satul Voitești, care aparți-
ne de comuna Bălănești.

Părintele ne spune că a do-
rit să-și suplimenteze venitu-
rile întrucât câștigul pe care 
îl realizează din activitatea de 
preot în cadrul parohiei este 
redus, având în vedere numă-
rul redus de enoriași pe care-l 
păstorește. 

Sorin Grigore Diaconescu a 
obținut atestatul de instructor 

auto în toamna anului trecut, 
iar la începutul acestei luni s-a 
angajat „part-time“ la școala 
de șoferi „Copilot“ din muni-
cipiul Târgu Jiu. Părintele ne 
spune că a căutat să desfășoa-
re o activitate care să-i placă: 
„Parohia mea este mică, iar 
timpul liber pe care-l am este 
destul de mare. Am căutat să 
mă angajez, dar nu acceptau să 
lucrez decât cu normă  întreagă 
de lucru și a intervenit și pan-
demia. Mi-am dorit să fac ceva 
în plus, dar nu știam ce. Nu 
îmi este frică de muncă. M-am 
angajat la școala de șoferi «Co-
pilot», pentru că a acceptat să 
lucrez «part-time». M-am în-

dreptat către această profesie 
deoarece îmi place să conduc 
și să le ofer sfaturi celor tineri, 
astfel încât să-mi aduc contri-
buția în comunitatea în care 
trăiesc“. 

Vrea să devină 

instructor pentru cei care 

vor să ajungă șoferi 

profesioniști

Părintele dorește chiar să 
ajungă instructor pentru șoferii 
profesioniști: Am obținut și ca-
tegoriile C și CE și sper să ajung 
la un alt nivel, să devin instruc-
tor pentru cei care doresc să de-
vină șoferi profesioniști. Vreau 

să mă perfecționez“, a precizat 
Sorin Grigore Diaconescu. 

„Voi intra în traseu“

Preotul a mers până acum în 
traseu cu ceilalți instructori, iar 
de săptămână viitoare va avea 
primii doi cursanți pe care îi 
va pregăti în vederea susținerii 
examenului pentru obținerea 
permisului de conducere. „De-
ocamdată, enoriașii din parohie 
nu știu de această nouă activi-
tate. O să-i informez și nu cred 
că vor avea ceva împotrivă. De 
marți voi intra în traseu. Până 
acum, am fost cu ceilalți colegi 
pentru a mă obișnui. Orice în-

Preotul care muncește ca instructor auto. Vrea să-i 
ajute pe tineri să se ferească de accidente
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ceput este greu“, a declarat pre-
otul Sorin Grigore Diaconescu. 

„Este o responsabilitate 

mare“

Păstrarea calmului atunci 
când te afli la volan este o 
calitate esențială pentru un 
conducător autor, mai ales 
în situații dificile, consideră 
părintele Diaconesc. Acesta 
vrea să-i învețe acest lucru pe 
viitorii lui cursanți: „Eu sunt 
o fire calmă, dar colegii mei 
îmi spun că trebuie să ai nervi 
de oțel. Este o responsabilita-
te mare pentru instructorul 
auto, pentru că el răspunde 
de tot ceea ce se întâmplă în 
trafic și în mașină“. 

A fost afectat de mutarea 

contribuțiilor

Părintele mărturisește că a 
fost afectat de mutarea contri-
buțiilor în totalitate în sarcina 
angajatului:  „Am fost afectat 
de când s-a modificat sistemul 
plată a contribuțiilor, când to-
tul a trecut în sarcina angajatu-
lui. Pentru a însemnat o redu-
cere a veniturilor cu 700 de lei. 

Câteva cununii și bote-

zuri pe an

Doar câteva botezuri și cu-
nunii religioase organizează pe 
an în parohia pe care o păsto-
rește. În schimb, numărul în-
mormântărilor este mai mare: 
„Sunt 210 familii. Tinerii sunt 
plecați din localitate. Imediat 
după ce termină studiile, plea-
că din localitate. Cea mai mare 
parte a populației este formată 
din bătrâni. Statul suportă 60% 
din salariul, dar cam 40% tre-

buie să înapoiez sub formă de 
impozite și contribuții. Restul 
venitului trebuie asigurat din 
activitatea pe care o desfășor 
în parohie. Având în vedere 
numărul mic al enoriașilor, 
veniturile sunt insuficiente. 
Se organizează una sau două 
cununii religioase pe an și do-
uă-trei botezuri. Înmormântă-
rile depășesc zece pe an“. 

„Are un avantaj în 

instructajul oferit 

cursanților“

Cristi Dănescu, administra-
torul școlii de șoferi Copilot, a 
precizat că este pentru prima 
dată când un preot lucrează 
ca instructor aut: „Nu am fost 
surprins de dorința părintelui 
de a lucra ca instructor auto. A 
fost o provocare pentru mine, 
pentru că este o noutate la nivel 
național. Am zis să încercăm să 
avem o colaborare. Fiind pre-
ot, are un avantaj în instructa-
jul oferit cursanților. Știe să se 
apropie de ei și să le ofere sfa-
turi de mare ajutor“.

Alin Petre

Preotul care muncește ca instructor auto. Vrea să-i 
ajute pe tineri să se ferească de accidente
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Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 3 
CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR – CONDUCTĂ 6� APĂ  SĂRATĂ PARC 1 VLADIMIR – PARC 
38 HUREZANI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE 
A 3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR – CONDUCTĂ 6� APĂ  SĂRATĂ PARC 1 VLADIMIR – 
PARC 38 HUREZANI, propus a '  amplasat în comuna Vladimir, sat Valea Deșului, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot '  consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, 
strada Unirii nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet 
http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj .

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

RADU MIHAI-ION anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Staţie de sortare deşeuri reciclabile, fracţie uscată” propus a '  amplasat în oraşul Rovinari, str. Autoliv, nr.5, jud Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot '  consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, judeţul 
Gorj şi la RADU MIHAI- ION în oraşul Rovinari, str. Tineretului, nr.15, bl F3, sc.1, ap.1, jud Gorj zilele de luni - vineri între 
orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.



•  Casă de vânzare, suprafață 
totală de 5492 mp, 4 camere, bucătărie și 
baie utilate complet, cămară, curent, apă 
curentă prin hidrofor, fântână, cablu și in-
ternet, sobe în fiecare camerî, parchet gresie 
și faianta în bucătărie și baie, gard din plăci 
de beton și porți metalice montate în anul 
2018, asfalt la poartă și acces la mijloacele 
de transport în comun la 100 metri distanță 
de casă, la 20 km de oraș, com. Peștișani. 
Merită vazută!!!! Preț 36.000 E negociabil. 
Relații la telefon 0765.136.806

• 

• Cumpăr urgent garsonieră, 
confort I, parter sau et.1 sau schimb cu 
garsonieră în București, sector 2 cu simi-
lar în Tg-Jiu, indiferent de zonă. Vând acte 
I.M.S. și piese de schimb. Cupăr cârlig Da-
cia Logan. Relații la telefon 0353.524.992.

• Vând garsonieră confort I, 
situată în str. Cosntructorilor, bl. 14, et.3, 
Su=34 mp, cu îmbunătățirir, parchet, 
faianță, gresie, centrală termică, loc de 
parcare, preț 140.000 lei ușor  negocia-
bil. Relații la telefon 0722.175.493.Vând 
VW Jeta, înscris, taxe la zi și 15 turbine 
diferite pentru mașini. Relații la telefon 
0752.134.967.

• 

• Vând 1 plug, rariță pentru cai. 
Relații la telefon 0752.134.967.

• Vând Passat, recent adus și 
200 kg nuci și 150 kg semințe de dovleac. 
Relații la telefon 0752.134.967.

• Cumpăr purcei Mangaliță, 
Bazna sau Marele alb. Relații la telefon 
0752.134.967.

• Vând motor de 2000 pentru 
Turan și 15 turbine pentru dierite autotur-
isme, de la dezmembrări. Relații la telefon 
0752.134.967

• Vând Passat, fabricație 2000 
și platformă auto 2 axe, înscrise, taxe la zi. 
Relații la telefon 0752.134.967.

• Angajez femeie menajeră cu 
vârsta (35-55) ani salariul atractiv. Relații 
la telefon 0740.057.411.

• 

• Societate comercială 
angajează: - operator chimist; -manipulant 
depozit. Relații la telefon 0727.853.019.

• 

Doamnă serioasă, 45 ani, caut bărbat 
serios care-și dorește o familie, sincer și fa-
milist, serviciu stabil, din Tg-Jiu, vârsta 37-
47 ani. Relații la telefon 0760.289.208.

• Doamnă 43 ani, din Tg-
Jiu, doresc să cunosc un domn pentru 
căsătorie, cu acte, din Tg-Jiu, nu de la țară, 
de vârstă apropiată, situație acceptabilă, 
înalt și slab, fără vicii, cu serviciu. Relații 
la telefon 0723.128.202, 0734.503.149, 
0737.759.280.

• Domn din Gorj, com. Scoarța, 
vârsta 70 ani, divorțat de 9 ani, locuiesc 
singur, doresc să cunosc o doamnă de 60 
ani, care să dorescă să locuiască cu mine, 

în vederea căsătoriei. Relații la telefon 
0763.241.100

• Domn 60 ani, caut doamnă 50-
60 ani, pentru relați stabilă, la țară. Relații 
la telefon 0721.344.468.

• Domană 43 ani, din Tg-Jiu, 
caut domn singur, serios, din Tg-Jiu, de 
vârstă apropiată, situație acceptabilă, 
înalt și slab, fără vicii, în vederea 
căsătoriei. Relații la telefon 0734.501.726, 
0737.759.280, 0738.055.273. 

• 

• Vând teren 2500 mp, la urcare 
în Preajba, curent, apă, gaze în lucru strada 
principală. Relații la telefon 0771/655.241. 

• Vând teren 3200 mp, sat 
Stroești, com. Arcani și 2200 mp în 
Samarinești, din Jaleș până în deal, com. 
Arcani. R elații la telefon 0784.783.924

• Închiriez garsonieră con-
fort I, doată cu toate cele necesar, 
zona Tribunalul Gorj. Relații la telefon 
0721.831.795.

• 

• PROFEXTENS LMI SRL, 
J18/195/2007, CUI 21241931, declară 
pierdute următoarele documente: Cer-
tificat de Înregistrare seria B1492267; 
Certificat Constatator pentru sediul 
social din Mun. Tg-Jiu, Bld. Repub-
licii, Bl.19, Sc.3, Et.P, Ap.2, jud. Gorj, 
având nr. 5587/28.02.2007; Certificat 
Constatator pentru punctul de lucru din 
Mun. Tg-Jiu, Bdv. Constantin Brâncuși 
(Parcul Central-Orășelul Copiilor), jud. 
Gorj, având nr. 5676 din 19.03.2015; 
Certificat Constatator pentru activități 
la terți, având nr. 5676 din 19.03.2015. 
Se declară nule!

Garsoniere

Locuri de muncă

Matrimoniale

Pierderi
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Persoane & zice:  
Anunţurile se depun pe talon la toate chioşcurile de ziare 

sau direct la sediul redacţiei din str. Alexandru Vlahuţă, nr. 
1, etaj 1 (în spatele Hotelului Gorj). Taloanele sunt valabile 
pentru o singură apariţie şi NU SE CUMULEAZĂ mai multe 
taloane. Pentru cei ce doresc ca anunţurile lor să apară pe o 
perioadă mai îndelungată, tariful este de 2 RON / apariţie 
cu excepţia primei apariţii, NUMAI la sediul redacţiei.

Persoane juridice: 
Pentru persoanele juridice anunţurile se depun numai la 

sediul redacţiei şi se plătesc conform ofertei de publicitate.
Anunţurile pentru decese, comemorări, aniversări şi matrimoniale se 

depun numai la sediul redacţiei, cu cartea (buletin) de identitate.

 Talon pentru mică publicitate 4499

Nume                              Prenume                                                                

Adresa                                                                                                            

                                                                                                                     

Anunţ _____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________                                                                                               

Telefon ____________________________________                  ________     

Rubrica ___________________________________________                            

B.I. seria ________ nr. ________________________________     

Semnătura _______________

(valabil o singură apariţie; se acceptă un singur anunţ pe talon)

Redacţia nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru veridicitatea anunţului şi nici pentru 
efectele pe care le provoacă. Este obligatorie completarea ' ecărei rubrici din talon.

Închirieri oferte

Angajez deservenți cu experiență, pe excavatoare cu roți și 
șenile. Ofer salariu foarte atractiv, bonuri de masă, cazare și 
transport gratuit. Relații la telefon 0766.271.858.

Societate comercială din Motru, str. Severinului nr. 
18B, jud. Gorj, angajează JURISTĂ, DIRECTOR comer-
cial, SECRETARĂ, LUCRĂTOR COMERCIAL cu sau fără 
experiență. Relații la telefon 0731.67.12.12.
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SPECIALIȘTILOR ÎNTORȘI DIN STRĂINĂTATE
CU EXPERIENȚĂ ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII

PRODUSELOR ALIMENTARE.

ÎȚI DOREȘTI UN JOB ÎN ȚARA TA?
 LAPROVINCIA OFERĂ LOCURI DE MUNCĂ 

DETALII LA 0728 285 273

Liberalii promit gorjenilor 
un nou spital județean. Potriv-
it proiectului ce urmează să 
# e prezentat în campania 
electorală alegătorilor, a astfel 
de investiție primează. 

Cel care face promisiuni 
nu este candidatul PNL la șe" a 
Consiliului Județean, Iulian 
Popescu, ci liderul PNL Gorj 
Dan Vîlceanu. “Pleacăm în 
alegeri cu un obiectiv foarte 
important care este realiza-
rea unui spital nou  PNL Gorj 
își asumă acest obiectiv ,să 
facă un spital nou. Am avut 
discuții, este identi" cat ter-
enul, Primărira îl poate pune 
la dipoziție și, vă putem spune 
că avem identi" cată axa de 
" nanțare pentru un spital nou 
în Târgu Jiu, care să deserveasză 
cazurile din Gorj astfel încât 
oamenii să nu mai plece în altă 
parte. Aceste două locații trebuie 
demolate pentru că în corpurile 
de spital, din Târgu Jiu, intri cu 

o boală și ieși cu trei. Avem în-
credere că acesta este unul din-
tre obiectivele importante și că 
vom reuși să câștigăm județul. 
Aici, în aceste spitale, pereții 
sunt îmbâcșiți cu infecții. Un 
spital nou înseam nă circuite la 

nivel timpurilor pe care le trăim, 
aparatura și act medical astfel 
încât să nu ții oameni în spital, 
internați cu lunile pentru a în-
casa banii de la CJAS. Cred că 
județul Gorj are șansă de dezvol-
tare tocmai din faptul că nu s-a 

făcut nimic până acum și putem 
investi în infrastructură, în 
sănătate și educație, dar, lucruri-
le trebuie făcute cu cap”, susține 
președintele PNL Gorj.

Mincinoșii să rămână 

fără voturi!

Liberalii susțin că ei, spre 
deosebire de alte partide, 
nu fac doar promisiuni. Vîl-
ceanu speră să ajungă la cârma 
județului pentru a demonstra 
că vorbele pot deveni proiecte. 
“Sunt multe lucruri pe care le 
gândim pentru județul Gorj. Pe 
de altă parte, pentru că spuneați 
că toate partidele fac promi-
siuni, eu cred că alegătorii 
trebuie să-i tragă la răspundere 
pe cei care au promis lucruri, 
au condus județul și nu le-au 
făcut. Pe restul partidelor, care 
au promis în campanie dar nu 
au câștigat alegerile, nu cred 
că avem foarte multe lucruri 
de reproșat. Eu zic să nu-i mai 
votăm pe cei care promit și nu 
fac”, a declarat Dan Vîlceanu.

Radu Istudor 

Promisiune de campanie: PNL Gorj 
își asumă să facă un spital nou!
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Șeful liberalilor de la Gorj 
face pronosticuri. Dan Vîl-
ceanu susține că primarii PNL, 
în exercițiu, vor obține un nou 
mandat cu peste 60% din vo-
turile exprimate în localitățile 
pe care le conduc. Scorul pe 
județ nu este la fel de bun, 
Iulian Popescu urmând să 
culeagă tot roadele muncii de-
puse de primari.

Înainte de campania 
electorală liderul, PNL Gorj 
se laudă cu scorurile pe care 
urmează să le scoată, în alegeri, 

primarii liberali. Dan Vîlceanu 
este convins că orașele din județ 
vor rămâne sub conducere 
liberală. În privința Consiliului 
Județean există încă emoții.

30 de ani de PSD

„Lucrurile s-au schim-
bat mult în județ. Consili-
ul județean este prioritatea 
numărul unu pentru că în ceea 
ce privește partea de alegeri lo-
cale în orașele mari, lucrurile 
sunt deja rezolvate înainte de 

începerea campaniei. Nu am 
niciun fel de dubiu că Roma-
nescu va câștiga Primăria Târgu 
Jiu și doar rămâne de văzut dacă 
depășește 60%. La Motru lucru-
rile stau la fel, se pune problema 
cu cât va trece de 50%. La Rovi-
nari Filip va avea un alt mandat 
câștigat cu un scor zdrobitor. 

La fel la Novaci și la Tismana. 
Toate aceste localități reprezintă 
componente pentru scorul de la 
județ. Și sunt convins că după 
30 de dominație PSD vor avea 
președinte de Consiliul Județean 
liberal”, a transmis Dan Vîl-
ceanu.

Radu Istudor 

Vîlceanu: Lucrurile sunt deja rezolvate 
înainte de începerea campaniei 
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Dacă te-ai simţit mai rău în ultima perioadă, din 
punct de vedere $ zic, acum începi să-ţi revii. Simţi o 
mare nevoie să primeşti dragoste. Pentru unii nativi, se 
poate ca o veche poveste de iubire să reînceapă. Pentru 
alţii, se întrezăreşte o nouă întâlnire, plină de momente 
superbe.

Ai grijă să nu îţi asumi responsabilităţi cărora nu 
le poţi face faţă. Se pare că nu ai energia şi dispoziţia 
necesare pentru a $ naliza lucrările în care te-ai anga-
jat. Explică-le celor din jur aceste lucru pentru ca este 
esenţial să îi informezi.

De dimineaţă este posibil să $ i confuz şi să nu îi 
înţelegi corect pe cei din jur. Pentru că intuiţia nu îţi este 
de mare ajutor azi, ar $  bine să ţii cont de sfaturile priete-
nilor. În orice caz, eşti distras de la lucrurile importante.

Primeşti o sumă importantă de bani de la o persoană 
mai în vârstă din familie şi începi să îţi faci planuri pen-
tru viitor. Nu te grăbi să iei o decizie de$ nitivă. Astăzi îţi 
lipseşte simţul practic şi s-ar putea să iei hotărâri nein-
spirate.

Nu este momentul să începi noi activităţi şi ar $  
bine să eviţi luarea unor decizii importante în domeniul 
profesional şi în afaceri. Deocamdată odihneşte-te şi 
aşteaptă începutul de săptămână pentru a trece la atac.

Vei lucra din greu şi în tot acest timp vei crea im-
presia ca faci totul în mod super$ cial. Nu te mulţumi 
doar să dai sfaturi celor apropiaţi, acordă-le ajutorul de 
care au nevoie. 

Poţi avea noroc pe plan $ nanciar. Fii mai ( exibil(ă) 
cu cei apropiaţi, dacă vrei să ai linişte. Dacă încă mai 
suferi de migrene sau tulburări ale somnului nu dispera, 
ci apelează la medicina homeopată, dar nu lua medica-
mentele alopate.

Sistemul tău imunitar poate $  puţin slăbit, aşa că nu 
fă imprudenţe. Este una dintre cele mai fructuoase zile 
din această lună. Ţi-ar putea face plăcere să a( i ce mai 
fac colegii tăi în timpul liber sau să bârfeşti un pic. 

O divergenţă de opinii ar putea interveni astăzi între 
tine şi un coleg. Nu trebuie să te temi, eşti întotdeauna 
capabil să stabilizezi o situaţie şi să-i dai şansa celuilalt de 
a se simţi bine în legătura cu modul în care îşi exprimă 
sentimentele.

Vei culege mari succese din întâlnirile cu prietenii 
şi din activităţile sociale. Va $  o zi favorabilă pentru ini-
ma ta. Daca eşti căsătorit(ă), fă-ţi timp şi stai mai mult 
împreună cu partenerul tău. Eşti încă singur(ă)? Atunci, 
lasă-te ispitit(ă) şi nu ezita să te foloseşti de farmecul tău. 

Aminteşte-ţi exact ce a trebuit să faci ca să ai parte 
de rezultate pozitive şi aplică ce ai învăţat din propria 
experienţă în zilele care par mai di$ cile. În seara aceasta 
te bucuri de compania celor dragi.

Vei reuşi să ieşi învingător (învingătoare) dintr-o 
foarte grea provocare, iar acest lucru îţi va aduce op-
timismul la cel mai înalt nivel. Te vei integra mai bine 
într-un mediu social sau profesional care te atrage. Vei 
lega relaţii de prietenie interesante şi folositoare.
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Cariera Roșiuța 
rămâne fără două 
excavatoare. Se 
vor opri

Două excavatoare de la 
Cariera Roșiuța se vor opri în 
aceste zile. Unitatea minieră se 
confruntă cu lipsa fronturilor de 
lucru, iar producția de cărbune 
este afectată. 

Gore Popescu, unul dintre 
membrii în Directoratul CEO, 
spune că după hotărârea de Gu-
vern, lucrurile se vor relaxa. 
”Probabil că mâine sau poimâine 
se vor opri cele două excavatoare. 

Vor mai funcționa două. O să $ e 
o cantitate de cărbune foarte mică, 
dar avem hotărârea de guvern și 
lucrurile vor reveni la normal. 
Va $  o perioadă în care trebuie să 
așteptăm repornirea excavatoare-
lor în cărbune, dar compensăm în 
alte părți”, a spus Gore Popescu, 
membru în Directoratul CEO, la 
Tele 3 De asemenea, cea mai mare 
problemă este la cariera Roșia.

Ana Marinescu

Noi cazuri de coronavirus in 
Gorj. Conform ultimei raportari, 
numarul total a ajuns la 422 de 
cazuri. Situația epidemiologică: 
- nu mai există persoane în 
carantină instituționalizată; 
- 763 persoane se a( ă în au-
toizolare la domiciliu (48 per-
soane au intrat în autoizolare la 
domiciliu în ultimele 24 de ore; 
113 persoane au ieșit dn autoi-
zolarea la domiciliu în ultimele 

24 de ore). Până în momentul 
de față, 422 de persoane din 
județul Gorj au fost con$ rmate 
cu COVID-19. Dintre acestea, 
208 persoane sunt vindecate și 
externate, iar 12 persoane au 
decedat. De la începutul pand-
emiei, la nivelul județului Gorj, 
s-au prelevat 5091 teste, din care 
25 sunt în functie de evolutia 
epidemiologica.

Ana Marinescu 

Gorj: 422 de 
persoane infectate 
cu Coronavirus
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Portofel găsit în timpul unei acțiuni 
de prevenire, restituit proprietarului

In cadrul unei acțiuni 
desfășuratepe raza orașului No-
vaci, de către polițiștii de pre-
venire, împreună cu polițiștii 
din localitate, pentru prevenirea 
răspândirii noului coronavirus, 
polițiștii au găsit un portofel 
pierdut și au identi$ cat propri-
etarul în urma unor veri$ cări. 
Proprietarul portofelului, un 
bărbat, de 47 de ani, din comuna 
Roșia de Amaradia, pierduse 
portofelul, în care avea suma 
de 300 de lei, în zona pieței, din 
orasul Novaci. Polițiștii i au res-
tituit acestuia bunul și au primit 
în schimb mulțumiri și aprecieri.

Ana Marinescu

Politistii au pus în execu-
tare un mandat privind ex-
ecutarea pedepsei închisorii, 
emis de Judecătoria Târgu 
Jiu, prin care se dispune ar-
estarea unui bărbat, de 39 de 
ani, din comuna Brănești şi 
depunerea acestuia în peni-
tenciar, având de executat 
o pedeapsă de 11 luni în-
chisoare în regim de detenţie. 
Tot ieri, polițiști din cadrul 
Poliţiei Municipiului Târgu 
Jiu - Biroul de Investigații 
Criminale au pus în execu-
tare un mandat de executare 
a pedepsei închisorii, emis de 
Judecătoria Târgu Jiu privind 
un bărbat, de 34 de ani, din 
localitate, condamnat prin 
sentința penală a judecătoriei, 
rămasă definitivă prin de-
cizie penală a Tribunalului 
Gorj, la o pedeapsă privativă 
de libertate de 1 an și 4 luni 
închisoare. Polițiștii i-au în-
carcerat pe ambii bărbați, în 
Penitenciarul Târgu Jiu.

Ana Marinescu

Încarcerați în Penitenciarul Târgu Jiu
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 Un apreciat medic târgu-
jian ieșit la pensie și-a arătat 
indignarea pe pagina de Fa-
cebook cu privire la modul în 
care lucrătoarele care curăță 
străzile din Târgu Jiu își 
fac treaba. Camelia Roman 
Bărbuți, fosta şefă a Secţiei 
Neonatologie din cadrul Spi-
talului Județean de Urgență 
Târgu Jiu: „Pe la poartă trece 
un grup de salariați de la Salu-
britate, cu mături.

Cu măturile în mână, $ u-
turând din ele în aer cum $ utură 
soldații steagurile la paradă. De 
asfalt se ating doar tangențial, 
când $ utură mai larg. În 2 
minute, «măturătorii» parcurg 
juma’ de stradă, de parcă i-ar 
fugari diavolul.

În urma lor, trotuarul 
rămâne ( x cum a fost: prăfuit 
și plin de resturi și chiștoace 
(pe care nu eu le arunc la mine 
la poartă, nici ai mei din fami-
lie, pentru că noi nu fumam, ci 

diverși cetățeni ce trec pe aco-
lo).

După alte câteva minute 
în care au mai $ uturat matura 
în aer și pe restul străzii, se 
întorc tot în pas de plimbare, 
pălăvrăgind relaxați între ei. 
Gata, au mai bifat încă o stradă.

Ies la poartă și le atrag 
atenția că ar trebui, totuși, 
măcar ce e gunoi mare să îl 
măture și adune, dacă tot au 
apărut pe aici (eu una nu i-am 
mai văzut cred că de ani de 
zile). Îmi răspund că mi se pare 
și că ei au măturat.

De fapt, strada asta nu a 
fost măturată sau spălată nici 
măcar o dată, nici măcar când 
era declarată starea de urgență. 
Mai am totuși o speranță că va 
(  măturată în septembrie, când 
domnul primar va trece în cam-
panie să ne ceară votul“. 

Camelia Roman Bărbuți 
este soția fostului viceprimar 
Ion Roman Bărbuți.

Alin Petre

Un apreciat medic târgujian 
pensionar, nemulțumit de 

măturătoarele din Târgu Jiu 

O petrecere organizata, 
sambata, la Bustuchi s-a la-
sat cu amenzi uriase. Este 
vorba despre un eveniment 
privat, acolo unde au partici-
pat circa 100 de persoane, iar 
conform oamenilor legii, nu 
au fost respectate normele de 

impuse de autoritati.

“În urma verificărilor efec-
tuate de polițiști, a fost iden-
tificat un tânăr, de 26 de ani, 
din comuna Bustuchin, care 
la data de 11 iulie a. c., a or-
ganizat în curtea locuinței sale 

un eveniment la care au par-
ticipat mai mult de 50 de per-
soane și nu a

respectat interdictiile sta-
bilite conform art.5, alin.3, 
lit. a) din Legea 55/2020, con-
stând în aceea că acesta nu a 
luat masuri pentru respectarea 

distantarii fizice intre partici-
pantii la eveniment”, transmite 
IPJ Gorj.

Fapta comisă a fost 
sancționată cu amenda în 
valoare de 3000 lei.

Ana B.

Amenzi uriașe in urma unei 
petreceri private


