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Numirea lui Aldescu, o eroare corectată de Numirea lui Aldescu, o eroare corectată de 
ministrul Sănătății! Tătaru, numit prin ordin ministrul Sănătății! Tătaru, numit prin ordin 

manager la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj

Cum au ajuns morții Cum au ajuns morții 
de la CEO motiv de de la CEO motiv de 
dispută politică! dispută politică! 
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Manu Tomescu denunță BLATUL Manu Tomescu denunță BLATUL 

între liderii sindicali și guvernanțiîntre liderii sindicali și guvernanți

Șefi i de la Concasare de la Cariera Șefi i de la Concasare de la Cariera 
Rosiuța, acuzați de furt de lignit! Cota Rosiuța, acuzați de furt de lignit! Cota 
de cărbune, motiv de ceartă între ,,hoți"de cărbune, motiv de ceartă între ,,hoți"

Bucătăria lui 
Fabi: Gulaș 
Vienez la 
ceaun!
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Reparații la mai multe Reparații la mai multe 
posturi de poliție din Gorjposturi de poliție din Gorj

Inspectoratul Județean de Poliție Gorj 

a alocat, circa un milion de lei, pentru 

efectuarea de investiții la mai multe 

posturi de poliție din județ. 

Concret, se vor efectua lucrări de 

reparații curente la imobilul Serviciu-

lui Cazier Judiciar Statistică Evidență 

Operativă și 

la postu-

rile de 

po l i ț i e 

d i n 

A l -

b e n i 

și Bustu-

chin.

Vrei un curs gratuit?Vrei un curs gratuit?
Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni
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,,Educaţia es te cea mai puternică armă pe care voi o puteţ i folosi pentru a schimba lumea" – Nelson Mandela,,Educaţia es te cea mai puternică armă pe care voi o puteţ i folosi pentru a schimba lumea" – Nelson Mandela
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Sf. Petru † Sf. Petru 
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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           4,8580  +0,0293
Dolarul SUA      4,9031 +0,0550 
Gramul de aur                     268,9398 +2,1599 
Francul elveţian                        4,9833  +0,0346  
100 Yeni japonezi                     3,4018  -0,0222
Lira sterlină      5,6295 +0,0052 
Leva bulgărească       2,4838 +0,0150
Leul moldovenesc                     0,2523  +0,0016     
100 Forinţi maghiari     1,2089  +0,0089 

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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Arta compromisului, în susținerea Groparului!Arta compromisului, în susținerea Groparului!
Motto: „Democrația este sis-

temul social care face posibilă 
existența idiotului alături de ge-
niu.”

Petre Țuțea
Filosof român (1902-1991)

Am ales un motto ce 
aparține unui filosof al 
României – Petre Țuțea, 

creștin ortodox, care din păcate a 
trăit în două regimuri diferite și 
diametral opuse ca ideologie. Nu 
a izbutit să se afirme prea mult 
între cele două războie mondiale, 
fie pentru că după Primul Mon-
dial abia se forma și nu apucase 
să ajungă la deplină maturita-
te, iar după al Doilea Mondial a 
avut neșansa multor intelectuali 
români ce nu au făcut pactul cu 
Diavolul adus de Armata Roșie 
a puterii bolșevice de la Răsărit, 
suferind în temnițele comuniste. 
Iar după Revoluția din Decem-
brie 1989, când lucrurile încă nu 
se limpeziseră, a mai trăit abia 
aproape doi ani.

În democrație, toate speranțele 
poporenilor merg spre corecti-
tudinea alegerilor parlamentare, 
locale și a celor prezidențiale. 
Iar guvernarea se face de către 
un partid ce întrunește 51% din 
sufragiile electoratului. Ceea ce 
nu este cazul acum, când, după 
două guverne de dreapta eșuate 
avem la putere o coaliție formată 
din Partidul Social Democrat și 
balamaua UDMR.

GROPARUL ENERGIEI, VIR-
GIL POPESCU! Numai că, din 
cele două guverne eșuate a mai 
rămas încă din luna noiembrie 
a anului 2019 un ministru cam 

sinistru. Pre numele său Virgil Po-
pescu, mare mahăr peste Energie, 
de la a cărui liberalizare haotică co-
misă în anul de (diz)grație 2020, pe 
când prim-ministru era un și mai 
sinistru, pretins liberal la acea vre-
me, numitul Orban Ludovic.

CIOLACU, ABȚINERE. RESTUL 
PSD CU PNL. Desigur, așa cum zi-
ceam și în simpelele note de mier-
curi, împotriva (sinistrului) ministru 
al Energiei, Conu Virgilică Popescu, 
s-a depus și votat o Moțiune sim-
plă. Moțiunea simplă nu a trecut 
mai ales din pricină că Partidul So-
cial Democrat l-a susținut și doar 
președintele social-democraților, 
Marcel Ciolacu,  s-a abținut de la vot. 
Profesorul universitar Bogdan Teodo-
rescu, fin analist politic și specialist în 
comunicare, a sugerat faptul că Virgil 
Popescu, veșnicul ministru al Ener-
giei, a canalizat în jurul său o mare 
nemulțumire populară care ar păutea 
afecta întreaga coaliție de guvernare:

„De fapt, principala țintă este mi-
nistrul energiei. L-au salvat de la 
Moțiunea simplă fiindcă funcționează 
coaliția (și la bine, dar mai ales la 
rău!, n.m. I.P.), dar asta nu înseamnă 
că cetățeanul este mulțumit de acest 
lucru (...)

MENȚINEREA GROPARULUI 
ENERGIEI. În general, în politică 
există și deconturi nedrepte. Eu nu 
pot să vin acum să vă spun dacă mi-
nistrul Popescu este prost sau nu 
este prost, nu e de competența mea.  
Dacă un anumit politician ajunge în-
tr-un anumit con de percepție nega-
tivă, pleacă, chiar dacă e nevinovat, 
fiindcă, de fapt, furia cetățeanului în 
acea direcție începe să se extindă asu-
pra întregului bloc guvernamental”, a 
spus Bogdan Teodorescu.

„Ăsta este și rolul politicii, cum să 
împăcăm lucrurile”, a mai comentat 
interlocutorul Răzvan Dumitrescu la 
emisiunea Ce Se Întâmplă, realizată 
la DCNews.

„Este vorba de parteneriat. În 
ultimă instanță, cetățeanul spu-
ne: Bă, mie nu-mi place, eu sunt 
nemulțumit, nu mă mai reprezintă, 
nu mă simt bine!”, a replicat  profe-
sorul Bogdan Teodorescu, la emisiu-
nea sus-amintită.

GROPARUL ENERGIEI, GROPA-
RUL ECONOMIEI. Și, astfel, Gropa-
rul energiei, Virgil Popescu, veriga 
slabă a GuWernerului Ciucă, con-
tinuă să fie menținut în funcție de 
PSD. Menținându-l pe ministrul ca-
tastrofal Virgil Popescu, încă avem 
facturi îngrozitoare la energia electri-
că, compensate și plafonate până la 
creșterea iresponsabilă a deficitului 
public, pe seama sărăcirii populației. 
Când facturile vor crește și din pri-
cina iernii grele, consumul de ener-
gie electrică și de gaze vor face mari 
găuri în buget, iar firmele românești 
riscă să falimenteze.

ION PREDOȘANU

E vara visurilor mele
Stocate-n inimă și-n minte;
Uitate-au fost prin vremuri grele,
Doar sufletul încă le simte.

Au înflorit în primăvară
Iar soarele le-a ars parfumul
Și-ncearcă pentru-ntâia oară,
Prin ceață să-și croiască drumul.

E vara visurilor mele
Ce-și cântă dorul prin frunzare;
Se-nalță roiuri către stele,
Croindu-și prin eter, cărare.

Le chem, dorind a nu se pierde,
La-mbrățișarea cu pământul,
Le caut prin firul ierbii, verde...
Le-ascund, să nu le fure vântul.

E vara visurilor mele
Și cât duc dor și drag sub soare,
Le-ndemn să zboare către stele
Iar eu rămân...tot visătoare!

FLORENTINA CUTEANU

E vara visurilor mele
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Mâine-n zori am să vă spun o 
poveste
care de mult nu mai este
adunând în prag risipa
casei să nu-i cadă prispa
și acoperișul 
de tablă peste ea
uliul se luase la sfadă
cu un cuc aci în livadă
adevărul suna bine
miere adunau albine
vorba mea al tău cuvântul
prin grădină bătea vântul
mere roșii ca odată
culegeam pentru o fată
c-avea inima curată
și gândul numai la mine
că era nevinovată
că raiul l-ar fi pierdut
mai înainte să-mi dea un sărut
când era frumoasa fată
care o știam odată.

ION CĂPRUCIU

Până 
în zori
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Cum au ajuns morții de la CEO Cum au ajuns morții de la CEO 
motiv de dispută politică! motiv de dispută politică! 
Mizeria politică a mers până într-acolo încât, într-o 
dispută politică la cel mai înalt nivel, au fost aduși în 
discuție minerii și energeticienii morți, în acet an, la 
Complexul Energetic Oltenia. Ministrul Energiei, Virgil 
Popescu a declarat, marţi, în dezbaterea moţiunii sim-
ple prin care USR îl voia demis, că a sunat la CE Oltenia 
și a aflat că nu a murit niciun angajat, de la începutul 
anului, ,,în accidente de muncă”, în contextul în care, 
în moțiunea citită în Parlament s-a făcut referire la cei 
35 de mineri și energeticieni care și-au pierdut viața, 
în acest an, din cauze patologice, care țin de condițiile 
de muncă. Practic, ministrul Energiei s-a eschivat cu 
ajutorul unei minciuni, rostită de la tribuna Parlamen-
tului. Președintele Directoratului CEO, Daniel Burlan, a 
încercat să dreagă busuiocul, în prima sa apariție publi-
că de după moțiune și a explicat că, întradevăr, în acest 
an nu a fost niciun accident mortal de muncă, dar că au 
fost înregistrate 35 de decese în rândul angajaților.

,,Nu ştiu cine anume a redactat acest document numit moţi-
une, dar pot să vă spun că este un om de un cinism ieşit din co-
mun. Să minţi în faţa Parlamentului şi în faţa românilor despre 
vieţi pierdute la Complexul Energetic Oltenia este dezonorant şi 
descalificant. Spuneţi-ne voi cum moare câte un angajat al CEO 
la fiecare 5 zile, pentru că am sunat la Complex ca să verific 
informaţia şi am aflat că în anul 2022 au fost înregsitrate zero 
accidente mortale şi 5 accidente de muncă, cele mai puţine de 
la înfiinţarea CEO”, a reacționat ministrul Energiei, dar nu a 
făcut nicio referire la bolile angajaților generate de condițiile 
de muncă.  

Adică ministrul ,,s-a documentat” telefonic despre acciden-
tele de muncă, când, de fapt, ar fi trebuit să ceară la CEO sau 
să studieze expunerile de motive ale actelor normative prin 
care s-a decis reducerea vârstei de pensionare a lucrătorilor 
din minerit cu patru luni pentru fiecare an lucrat. 

Potrivit unui document, care include un raport cuprinză-
tor al directorului medical al Medserv Min SA, societate care 
monitorizează starea de sănătate a salariaților CEO, cu privire 
al impactului factorilor de risc și indicatorii statistici privind 
morbiditatea.

,,Din analiza dosarelor medicale individuale ale lucrătorilor 
se observă că un număr mare de salariați suferă de boli profesi-
onale, boli legate de profesie și boli în relație cu muncă, iar prin-
cipalele riscuri și afecțiunile pe care le generează sunt praful 
de cărbune, pulberi minerale, zgomot, efort fizic mare, variații 
de umiditate și temperature, vibrații, stress, etc.”, se arată în 
documentul citat.

Dacă solicita situația actualizată a stării de sănătate a 
salariațilorCEO, Virgil Popescu evita să cadă în adâncul pe-
nibilului.

Pe acest ministru vor să-l aducă politrucii din Gorj, aflați 
la guvernare, la Rovinari, pentru a participa la aniversarea a 
cinci decenii de la punerea în funcțiune a termocentralei.

CLAUDIU MATEI

La Cariera Rosiuța, salariații care au ce-
rut cota de cărbune, în natură, depunând 
cereri până la începutul lunii august, dar 
și salariații care încarcă mașinile benefi-
ciarilor sunt nemulțumiți de felul în care 
se împarte lignitul de către doi șefi de la 
Concasare. Este vorba despre ing.Andrei 
Constantin, șeful de secție, dar și des-
pre adjunctul acestuia, Cătălin Tutuna-
ru. Nemulțumiții, convinși că șefii cari-
erei ignoră aceste infracțiuni, au sesizat 
aceste lucruri la Gorjeanul. 

,,Vă scriem acest mesaj cu speranța că ne 
puteti ajuta să oprim furtul de mii de tone de 
cărbune de la Cariera Roșiuța, făcut de șefii 
de la Concasare, ing. Andrei Constantin si Tu-
tunaru Cătălin. Ei se ocupă cu cotele de cărbu-
ne către angajați și, în paralel, încarcă tiruri 
cu peste 25 tone necântărite și fără documen-
te. Au ajuns sa se certe între ei că fură unul 
mai mult decat celălalt", se arată către sesiza-
rea transmisă publicației. ,,Suntem umiliți de 
acești hoți care pun pe comenzile de lucru sâm-
bătă și duminică persoane care nu stiu cum 
arata sectorul iar noi nu putem face mai mult 

Șefi i de la Concasare de la Cariera Rosiuța, acuzați de furt Șefi i de la Concasare de la Cariera Rosiuța, acuzați de furt 
de lignit! Cota de cărbune, motiv de ceartă între ,,hoți”de lignit! Cota de cărbune, motiv de ceartă între ,,hoți”

de trei duble", se completează mesajul. 
Deși am încercat să cerem un punct de 

vedere câtorva persoane nominalizate de 
salariați, care pot confirma cele spuse, printre 
ele fiind și un CFL-ist, salariații respectivi au 
evitat să dea relații vizavi de șefii lor, moti-
vând că lucrează în ture și nu pot să confirme 
ori să infirme cele anunțate.

,,Lumea vorbește, dar nu am dovezi. Bâr-
fe sunt, ca peste tot, iar măsuri nu cred că se 
iau. Din păcate", a mai spus unul dintre cei 
nominalizați.  Conducerea carierei și cea a 
companiei ar putea verifica însă aceste sesi-
zări iar poliția se poate autosesiza, mai ales 
că se vorbește de un furt masiv de cărbune. 
Cu atât mai mult, cu cât, în cariera minieră, 
au mai fost astfel de incidente terminate cu 
dosare penale pentru făptași. 

A.STOICA

Numirea lui Aldescu, o eroare corectată de 
ministrul Sănătății! Tătaru, numit prin ordin 
manager la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj
Cristi Aldescu va rămâne în istoria Servi-
ciului Județean de Ambulanță Gorj drept 
managerul cu cel mai scurt mandat. Asta, 
deoarece a ocupat această funcție de pe 
1 septembrie până pe 6 septembrie, când 
ministrul Sănătății și liderii PSD Gorj au 
realizat că nominalizarea și ordinul său 
de numire au fost ,,greșeli regretabile”. 

Drept urmare, pe 6 septembrie, Aldescu a 
fost eliberat din funcție iar pe 7 septembrie 
s-a dat ordinul de numire a lui Tiberiu Tă-
taru, fostul manager al Spitalului Județean 
de Urgență Târgu Jiu, pe funcția de manager 
SJA Gorj. 

Trebuie remarcat că promovarea lui Al-
descu din poziția de șofer pe ambulanță, ori 
ambulanțier cum a susținut acesta, nu a 

convenit angajaților SJA Gorj, o scrisoare de 
nemulțumire ajungând până la vârful Guver-
nului.

Mai mult, angajații s-au așteptat la răzbu-
nări din partea acestuia iar atitudinea sa la 
adresa salariaților, în mai puțin de o săptă-
mână, a lăsat mult de dorit.

De altfel, comportamentul fostului ma-
nager a atras nemulțumirea salariaților și 
schimbarea, deoarece, dacă Aldescu se apro-
pia de angajați și le transmitea onest că își 
dorește o schimbare în bine la SJA, și acum 
acesta ar fi fost pe funcție. 

Asta chiar daca numele lui Aldescu apare 
într-ul fel nefavorabil într-un raport de con-
trol, realizat de Corpul de Control al ministru-
lui Sănătății. 

A.S.
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Vreme plăcută din punct de vedere Vreme plăcută din punct de vedere 
termic, cu înnorări temporaretermic, cu înnorări temporare

Starea vremii în Gorj, cu Darius Andrei NoroceaStarea vremii în Gorj, cu Darius Andrei Norocea

Privind situația la nivelul con-
tinentului european, putem 
observa prin intermediul 

imaginii de mai jos, prezența unei 
mase de aer cald, ce va menține un 
regim termic apropiat de cel normal 
perioadei, la nivelul județului nostru. 
Ca urmare, ziua de azi va menține 
în continuare o atmosferă plăcută, 
temperaturile maxime urmând să se 
încadreze per ansamblu între: 15°C 
{în zona montană, la peste 2000 
m}...27-28°C {în zonele deluroase/de 
podiș și la câmpie}! 

Pe durata zilei, norii vor frecventa 
teritoriului gorjenesc ce este drept, 
asistând la înnorări temporare, po-
sibil fiind să sosească la pachet și 
cu averse de ploaie, de scurtă du-

rată, slabe cantitativ, pe arii relativ 
restrânse! 

Cu orele serii și pe durata nopții 
{9-10 Septembrie 2022}, odată cu  
apropierea unui nucleu ciclonic/ 
zonă cu presiune atmosferică scăzu-
tă/, vremea va deveni treptat insta-
bilă la nivel de județ, fiind așteptate 
precipitatii sub formă de ploaie, sla-
be și moderate cantitativ, ce vor cu-
mula până sâmbătă dimineață, între 
5..10 l/m². 

Notă: Sfârșitul de săptămână va 
sosi totodată cu un proces de răci-
re al vremii, despre care vom discuta 
mai multe amănunte în următoarea 
prognoză! 

Analiză, text: DARIUS NOROCEA 
Foto: Wx. Charts & Meteologix

Potrivit noilor reglementări, con-
statarea amiabilă în caz de accident 
va putea fi făcută de şoferi online. De 
asemenea, sunt schimbări şi în ceea 
ce priveşte preţul asigurărilor.

Începând de sâmbătă, 10 septem-
brie, intră în vigoare noi norme RCA. 
În primul rând, constatarea amiabilă 
pentru șoferii implicați în accidente 
rutiere ușoare se va face și online, 
printr-o aplicație specială. 

Formularele necesare vor fi com-
pletate și prin intermediul telefonu-

Noi reguli pentru polițele RCA
Începând cu 10 septembrie intră în vigoare noi reguli pentru poliţele 
RCA. Una dintre schimbări se referă la constatarea amiabilă în caz 
de accident.

lui.
Potrivit ASF, formularul electronic 

va avea același model și informații ca 
cel tipărit și va avea aceeași valoare 
juridică. 

În cazul completării electronice a 
acestui formular, datele și semnătu-
rile olografe ale conducătorilor celor 
două vehicule implicate în accident 
vor fi preluate de dispozitivul pe care 
se completează formularul.

Şoferii trebuie să ştie că formularul 
electronic al constatării amiabile va fi 

disponibil abia din 15 septembrie.
Măsura a fost luată după ce s-a 

constatat că dezvoltarea bazei tehnice 
de către Biroul Asigurătorilor de Au-
tovehicule din România (BAAR), îm-
preună cu firmele de asigurare care 
emit RCA pe teritoriul României mai 
cere ceva timp.

„Asigurătorii RCA și BAAR dezvol-
tă și administrează soluțiile tehnice și 
stabilesc de comun acord procedura 
avizării daunei prin intermediul for-
mularului de Constatare amiabilă de 

accident în format electronic, cu res-
pectarea dispozițiilor legale privind 
gestionarea riscurilor operaționale ge-
nerate de sistemele informatice utili-
zate de entitățile autorizate/avizate/
înregistrate, reglementate și/sau su-
pravegheate de către ASF”, au trans-
mis reprezentanţii ASF într-un comu-
nicat de presă.

O altă modificare importantă se 
referă la regulile privind maşina ofe-
rită la schimb pe perioada reparației. 
Potrivit noilor reglementări, zilele 

în care păgubitul beneficia-
ză de mașină la schimb pusă 
la dispoziție de service-uri, în 
general, și plătită de asigură-
torul RCA al șoferului vinovat, 
nu mai sunt condiționate de-
cât de condițiile de finalizare a 
reparației.

„Vechea normă prevedea 
un algoritm de calcul al acelei 
perioade, care presupunea nu-
mărul de ore rezultate din de-
vizul de reparație împărțit la 
4. De exemplu, la 20 de ore de 
reparație rezultau 5 zile de în-
chiriere a mașinii. S-a renunțat 
la acel algoritm pentru că era 
unul incorect și nu cuprindea în 
realitate perioada de indispo-
nibilizare a mașinii și apăreau 
multe litigii în instanță. Apărea 
următoarea situație în practică: 
mașina era indisponibilizată în 
service 18 zile, interval în care 
erau incluse timpul de livrare 
a pieselor sau perioada week-
endurilor, când nu se lucrează. 
Pentru a putea încasa contra-
valoarea închirierii mașinilor la 
schimb service-urile auto majo-
rau prețul de închiriere pentru 
ca cele 5 zile decontate de asi-
gurători să acopere de fapt cele 
18 zile de închiriere efectivă a 
vehiculului pus la dispoziția 
clientului păgubit în accident”, 
au declarat pentru „Adevărul” 
surse apropiate pieței de asi-
gurări.

M.C.H.
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Fina lui Ponta, consiliera premierului Ciucă
Teodora Elena Preoteasa, fina fostului deputat de Gorj Victor Ponta, 
a fost numită, miercuri, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-
ministrului, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciucă. 

Post de muncitor 
la primărie

Primăria Albeni organizează concurs de re-
crutare pentru ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată, a postului de muncitor calificat la Compar-
timentul deservire comunală.

Cei interesați de post trebuie să aibă studii 
medii, atestate cu diplomă și permis de condu-
cere categoriile B, TR+E. Nu se cere vechime în 
muncă. 

Concursul se va organiza conform calenda-
rului următor: 30 septembrie, ora 10.00: proba 
scrisă și 5 octombrie, ora 10.00: proba interviu.

I.I.

Anterior, Teodora Elena Preo-
teasa a fost director în Minis-
terul Fondurilor Europene. 

Potrivit surselor citate de presa cen-
trală, Teodora Preoteasa este un bun 
specialist, ea fiind cea care a condus 
negocierile cu Bruxelles-ul pe Progra-
mele Operaționale în mandatul fostu-
lui ministru USR Cristian Ghinea.

Soțul ei, gorjeanul Claudiu Preo-
teasa, a fost până în 2004 membru 
în Corpul de Control al Guvernului 
condus de Victor Ponta. Este angajat 
în ANCOM, autoritatea de reglemen-

tare în comunicații, de unde a încasat 
anul trecut un salariu de 82.355 de 
lei. 

Cei doi soți Preoteasa dețin trei 
apartamente și trei terenuri intravila-
ne în București și încă un teren agri-
col de 1300 mp în localitatea Runcu, 
Gorj. Ei s-au căsătorit în 2010, nași 
fiindu-le Victor Ponta și Daciana Sâr-
bu. Tatăl lui Claudiu Preoteasa era la 
acea vreme directorul Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj.

I.I.

Reparații la mai multe posturi de poliție din Gorj
Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a alocat, 

circa un milion de lei, pentru efectuarea de investiții 
la mai multe posturi de poliție din județ. 

Concret, se vor efectua lucrări de reparații cu-
rente la imobilul Serviciului Cazier Judiciar Statis-
tică Evidență Operativă și la posturile de poliție din 
Albeni și Bustuchin.

În plus, se vor face investiții în grupurile sani-
tare ale posturilor de poliție din Arcani, Peștișani, 
Godinești, Ciuperceni, Telești, Dănești, Schela, 
Săcelu, Baia de Fier, Polovragi, Bumbești-Pițic, 
Săulești, Aninoasa și Țânțăreni. 

Firmele interesate de lucrări au termen până pe 
data de 28 septembrie să depună ofertele. 

Anul trecut, la nivel 
național existau circa o mie 
de posturi de poliție care 
aveau toaleta în fundul 
curții. 

„Este o vulnerabilitate 
pentru Poliţia Română”, a 
declarat atunci ministrul 
Lucian Bode, care a promis 
investiții pentru reabilitarea 
sediilor de poliţie și pentru 
dotarea acestora.

I.I.
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Un echipaj de jandarmi din cadrul Jandar-
meriei Gorj a fost sesizat de un agent de 
pază de la o instituție de învățământ, din 

localitatea Rovinari, despre faptul că un elev are 
asupra sa un pistol cu bile, a transmis acum câteva 
minute Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj:

,,Jandarmii, împreună cu agentul de pază au 
mers în sala de clasă în care se aflau mai mulți elevi, 
unde au descoperit un elev de 16 ani care avea asu-
pra sa un pistol cu bile pe care l-a folosit tragând 
asupra unei colege, aceasta fiind nimerită în picior 
și mână, fără să-i fie provocate răni.

Rovinari, la școală: Pistol cu bile, folosit de un Rovinari, la școală: Pistol cu bile, folosit de un 
elev în sala de clasăelev în sala de clasă

Elevul care deținea pistolul a declarat că l-a cum-
părat dintr-un bâlci și, în joacă, împreună cu un alt 
coleg, a tras cu pistolul cu bile asupra fetei.

Băiatului i-au fost întocmite actele de sesizare cu 
privire la săvârșirea infracțiunii de ,,port fără drept 
al armelor neletale prevăzute în alin.1, în sediul in-
stituţiilor publice”, faptă prevăzută de art.372, alin.3 
din Codul Penal. Documentele, precum și pistolul și 
recipientul cu bile au fost predate de jandarmi către 
Poliția Orașului Rovinari, pentru continuarea cerce-
tărilor”, au mai comunicat jandarmii.

M.C.H.

În mesajul său, 
vicepreședintele Sindi-
catului Energia Rovi-

nari, Manu Tomescu, acuză 
din nou blatul între liderii de 
federații și politicienii vremii. 

,,Fiți demni!”

De asemenea, acesta îi 
cheamă pe angajații Comple-
xului în stradă:

,,De 7 ani de când sunt li-
der de sindicat, eu am crezut 
și am luptat neîncetat pentru 
drepturile și interesele noas-
tre, ale tuturor salariaților din 
C.E.Oltenia, indiferent de câte 
piedici mi s-au pus sau de cât 
de greu mi-a fost!

Chiar dacă în tot acest timp 
foarte mulți dintre cei în care 
am crezut și le-am fost alături 

Manu Tomescu denunță BLATUL între liderii sindicali și guvernanțiManu Tomescu denunță BLATUL între liderii sindicali și guvernanți
Protestele salariaților din CE Oltenia continuă la Târgu-
Jiu, Motru, Craiova, acestea fiind susținute săptămâ-
nal. Ei cer aplicarea în totalitate a Legii 197/2021.

în acțiuni sindicale, s-au abă-
tut de la statutul sindicalismu-
lui real, pentru a beneficia de 
diverse avantaje, afaceri sau 
sinecuri, eu rămân pe același 
drum pe care mi le-am ales în 
urmă cu 7 ani!

Le mulțumesc tuturor celor 
care îmi sunt alături în aceas-
tă luptă, le mulțumesc colegilor 
din Sindicatul Energia Rovi-
nari și tuturor celorlalți cama-
razi care vin alături de noi la 
protestele făcute pentru drep-
turile și interesele salariaților 
din C.E.Oltenia!

Amintiți-vă cu toții că per-
manent guvernanții fiind pe 
blat cu anumiți sindicaliști din 
C.E.Oltenia, nu au acceptat 
niciodată să ne recunoască 
activitățile ca fiind activități 
desfășurate în condiții specia-
le de muncă! Noi nu ne-am lă-

sat, nu am abandonat aceas-
tă luptă și nu am acceptat 
nici-un compromis, iar astăzi 
beneficiem cu toții acest drept, 
chiar dacă câțiva boși din sin-
dicate spuneau că le vindem 
iluzii oamenilor!

Astăzi continuă același 
BLAT între guvernanți și 
anumiți boși din sindicate, și 
vă jur că acest blat este doar 
în folosul lor, și în defavoarea 
noastră, a salariaților care 
muncim cu adevărat în aceas-
tă companie!

Stimați colegi, dacă până 
la urmă guvernanții au înțeles 
și au acceptat ca perioada lu-
crată înainte de anul 2001 să 
ne fie perioadă considerată ca 
activitate lucrată în condiții 
speciale de muncă, iar din au-
gust 2021 suntem încadrați 
tot în condiții speciale de mun-
că, de ce să nu le cerem să ne 
recunoască ce este al nostru 
!? De ce să le acceptăm ABU-
ZUL prin care nu ne recunosc 
condițiile de muncă în care 

ne-am desfășurat activitățile 
timp de 20 de ani, între 2001 
și 2021 !?

Stimați colegi, fiți demni și 
nu vă mai lăsați furați, mințiți, 
batjocoriți, păcăliți, umiliți, 
manipulați și intimidați de 

cei care ar trebui să vă repre-
zinte interesele, indiferent că 
este vorba de politicieni sau 
sindicaliști!”, mai transmite 
Manu Tomescu angajaților 
din cariere și termocentrale.

M.C.H.

Elevii clasei a III-a B, de la Școala Gimnazi-
ală „Voievod Litovoi”, din clasa învățătoarei 
Mădălina Cotoi, au primit rechizite cadou la 
început de an școlar, prin bunăvoința unei 
antreprenoare din Târgu-Jiu, Alina Toma. 
Dragostea pentru cei mici dar și înțelegerea 
problemelor pe care aceștia le întâmpină au 
făcut ca acest gest să se repete, nefiind singu-
ra dată când Alina Toma este alături de copiii 
de la ,,Voievod Litovoi”.

Învățătoarea celor mici, Mădălina Cotoi a spus 
că Alina Toma a fost primită cu mare afecțiune: 
,,Am așteptat-o toți cu sufletul la gură, au curs și 
lacrimi, dar lacrimi de bucurie. Îi mulțumim mult 
doamnei Alina Toma care și în acest an școlar este 

Copiii de la Școala Gimnazială ,,Voievod Litovoi” au primit cadou rechizitele pentru noul an școlarCopiii de la Școala Gimnazială ,,Voievod Litovoi” au primit cadou rechizitele pentru noul an școlar
* Alina Toma, antreprenor din Târgu-Jiu, 

din nou alături de copiii claselor primare
alături de noi. Copiii au nevoie de ajutor și din acest 
motiv ne-am implicat noi, cadrele didactice, doamna 
consilier educativ,  Constantina Popescu, domnul di-
rector Cătălin Bucă, domnul director adjunct Nicolae 
Sorin Cîmpeanu. Fiecare copil reprezintă o poveste 
emoționantă, să știți, iar colega noastră, profes-
sor învățământ primar, Adina Popescu le-a scris și 
o poezie dedicată acestui eveniment”, a mai spus 
învățătoarea clasei a 3-a B. 

,,Pentru copiii nevoiași,
Dumnezeu face imaș
Și trimite oameni buni,
Să le dea multe cununi

Din dragoste creștinească,
Sfinții, să îi pomenească.
C-așa e creștinul bun: 
Se lasă pe el în drum, 

Din tot ce agonisește
Și pe altul miluiește.

Dă copiilor credință,
Inocența lor, drept viță,     
Aleasă recunoștință
Pentru ce au trebuință              

Iar, de sunt copii de școală, 
Ei mulțumesc, bunăoară 
Pentru pix, pentru hârtie 
Și scriu chiar și-o poezie,  
Colorează prin culori       
Dragostea pentru surori... 
Și recunostința toată 
De oferta minunată 
Ca să crească  drepți și buni, 
Dumnezeu face minuni!” – Adina Popescu

Printre bunurile aduse copiilor se numără caie-
te, truse geometrice, markere tablă, caiete de bio-
logie, muzică, blocuri de desen, acuarele, pensule, 
lipici, bibliorafturi,cartoane colorate, coli colorate, 
hârtie creponată, etc.

M.C.H.
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Cancerul bronhopulmonar

Magazine Penny din Gorj, amendate de OPC
Comisariatul Județean pentru Protecția 

Consumatorilor (CJPC) Gorj a realizat, 
în ultima săptămână, o serie de acțiuni, 

pentru a verifica modul în care este respectată 
legislația în vigoare, în domeniu, în magazinele 
lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei 
tematici naționale de control.

Astfel, pe raza județului, au fost controlate cinci 
magazine aparținând lanțului Penny. 

„Pentru neregulile constatate, comisarii CJPC 
Gorj au aplicat următoarele sancțiuni: 8 amenzi 
contravenționale, în valoare totală de 80.000 lei; 3 
avertismente; oprirea definitivă de la comercializare 
a produselor alimentare neconforme, în valoare de 
peste 2.000 lei și oprirea temporară a prestării de 
servicii, până la remedierea deficiențelor, pentru 3 
unități”, a anunțat Mădălin Giurcău, comisar șef 
adjunct al CJPC Gorj. Neregulile constatate în tim-
pul controalelor, au fost:

•comercializarea unor produse alimentare cu 
data limită de consum depășită;

•comercializarea unor legume și fructe necurățate 
corespunzător, depreciate calitativ, cu mucegai, 
modificate organoleptic, de calibre diferite;

• comercializarea unor produse congelate cu ex-
ces de gheață și modificări organoleptice;

• utilizarea unor vitrine frigorifice insalubre, cu 
insecte, resturi alimentare și praf;

• deficiențe de etichetare a produselor alimen-
tare și nealimentare (lipsa unor mențiuni obligato-
rii, conform legii, lipsa traducerii în limba română 
etc.);

• comercializarea unor produse alimentare cu 
ambalajele deteriorate;

• existența unor neconcordanțe privind țara de 
origine afișată la raft și cea reală a unor fructe co-
mercializate.

I.I.

Cancerul pulmonar este responsabil pentru 
aproape unul din cinci decese cauzate de cancer la 
nivel mondial, provocând peste 1,6 milioane de de-
cese în fiecare an. Provoacă mai multe decese decât 
cancerul de sân, colon și cancerul de prostată la un 
loc, în întreaga lume. 

Cancerul bronhopulmonar este o tumoare ma-
lignă, cu punct de plecare bronșic. Afectarea bron-
hopulmonară constituie una din cele mai frecvente 
localizări. Apare predominant la bărbați, în special 
după vârsta de 40 de ani. Majoritatea cazurilor de 
cancer de plămân sunt diagnosticate la pacienții cu 
vârsta de peste 65 de ani și mai puțin de 2% sunt mai 
tineri de 45 de ani. Etiologia nu este cunoscută, dar 
există unele cauze favorizante: fumatul, substanțele 
radioactive, gudronul, procesele inflamatorii cronice 
pulmonare. 

Anatomie patologică: tumoarea este localizată 
mai frecvent în plămânul drept, în bronhiile mari și 
lobii superiori. Odată constituită, formațiunea tu-

morală proemină în bronhie, pe care o obstruează. 
Simptomatologie: simptomele cancerului bron-

hopulmonar, atât de debut, cât și cele târzii, sunt 
în raport cu reacțiile pe care le produce tumoarea 
la nivelul bronhiei (dilatație, obstrucție, infecție) 
și la nivelul parenchimului pulmonar (atelectazie). 
Unele infecții pulmonare (pneumonie, abces pulmo-
nar) pot domina tabloul clinic și masca neoplasmul 
(cancerul). De aceea, orice infecție pulmonară per-
sistentă, recidivantă sau rebelă la tratament, la un 
bolnav – de obicei bărbat – peste 40 de ani, trebuie 
să sugereze și existența unui cancer pulmonar. 

Debutul este de obicei insidios, manifestându-
se prin tuse precoce, continuă, rebelă la tratament, 
expectorație mucoasă sau muco-purulentă, uneori 
cu striuri de sânge, alteori hemoptizii abundente, 
dispnee, dureri toracice la început surde, mai târziu 
intense și continue. Debutul poate fi și acut, de tip 
pneumonic sau cu aspect de abces pulmonar. Se 
cunoaște și un debut tardiv, în perioada de metas-
tazare, printr-un tablou de sindrom paraneoplazic: 
tulburări de tip reumatismal (artralgii, degete hipo-
cratice), neurologic (polinevrite), endocrin (acrome-
galie). 

În perioada de stare se intensifică simptomele 
funcționale de debut (tusea, expectorația, durerea 
toracică) și apar semne generale (paloare, oboseală, 
pierdere în greutate, inapetență, febră). Multă vreme 
starea generală se menține bună. 

Semnele radiologice constau de obicei în opacita-
te hilară, imagine de atelectazie lobară sau zonală și 
opacitate rotundă în plin parenchim. 

Bronhoscopia este examenul fundamental, care 
evidențiază modificările mucoasei bronșice și lezi-
unea endobronșică (tumoarea sau stenoza) și care 
permite aspirarea unor fragmente tumorale sau a 
secreției bronșice, în vederea examenului histologic. 

Semnele de laborator: unul din cele mai impor-
tante examene este cercetarea celulelor neoplazice 
în spută, prin recoltarea sputei trei zile consecu-
tiv; acest examen permite diagnosticul în 80-90% 
din cazuri, cu 1-5 ani înainte ca neoplasmul să de-
vină evidențiabil cu ajutorul metodelor clasice. De 
asemenea, examenul citologic al secreției bronșice 
poate pune în evidență existența tumorii. V. S. H. 
(Viteza de Sedimentare a Hematiilor) este aproape 
întotdeauna accelerată, indiferent de gradul febrei.

Evoluție: diagnosticul se precizează de obicei tar-
div, când cancerul este inoperant. Gravitatea rezul-
tă și din faptul că faza silențioasă durează 5-6 ani, 
iar cea de latență clinică 2-3 ani. Când diagnosticul 
s-a stabilit, evoluția este în general rapidă, bolna-
vii sucombând în maximum 2 ani de la precizarea 
acestuia. 

Forme clinice
Se cunosc următoarele forme mai importante:
- Forma apicală (sindromul Pancoast - Tobias), 

cu bombarea fosei supraclaviculare, dureri insupor-
tabile și semne neurologice;

- Forma hilară (centrală), periferică, pseudopne-
umonică, mediastinală, pleuritică, metastazantă, 
supurată;

- Cancerul pulmonar secundar este un cancer 
metastatic, cu punct de plecare din prostată, sân, 
uter, tiroidă, rinichi, stomac, colon, rect. Spre de-
osebire de cancerul primitiv, realizează o imagine 
radiologică nodulară, de obicei multiplă, uneori mi-
liară. Simptomatologia pulmonară este multă vreme 
mută, metastazele fiind localizate la periferia plămâ-
nilor, dominând semnele localizării primitive (pros-
tată, sân, uter etc.). Deznodământul fatal survine 
mai repede decât în cancerul primitiv.

Există patru metode de depistare în stadii preco-
ce: clinică (cu atenție la pneumoniile ce se repetă în 
același lob, la stările febrile neexplicate și V. S. H. 
crescută), radiologică, endoscopică și citodiagnosti-
că, vizând sputa.

Prognosticul este fatal.
Tratamentul chirurgical este singurul eficace 

(pneumectomii, lobectomii). 
Majoritatea bolnavilor ajung însă prea târziu la 

intervenția chirurgicală. 
Tratamentul medical este indicat în formele ino-

perabile din cauza metastazelor, vârstei înaintate, a 
complicațiilor etc. Se folosesc: radioterapia, cobal-
toterapia, citostatice, sub controlul hemoleucogra-
mei; antibiotice pentru combaterea infecțiilor și tra-
tament simptomatic după caz: calmante ale tusei, 
hemostatice, analgezice, vitamine, oxigen etc.

Material informativ realizat de dr. 
Cornoiu Cristina, medic specialist medici-

nă de familie - Cabinet Planificare familială 
- Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu
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REZULTATE LOTO 
8 Septembrie 20228 Septembrie 2022

Loto 6/49:   44, 48, 21, 10, 27, 17 

Loto 5/40:   1, 34, 30, 18, 14, 38 

Joker:   20, 3, 28, 16, 38 +20 

Noroc:   1 0 3 3 2 1 1 

Noroc Plus:   6 7 4 3 2 0 

Super Noroc:  9 3 4 8 4 8

Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

Lista de cumpărături pentru 4 persoane:
* 1 kg de carne din pulpă de mânzat; 
* 1 kg de ceapă;

Gulaș Vienez la cea

Pasul 1Pasul 1

* 500 g de cartofi;
* 1500 ml de apă;
* 150 ml de vin roșu;

Pasul 2Pasul 2

* 100 ml zeamă de castraveți murați; 
* 40 ml de ulei de floarea soarelui; 
* 4 boabe de ienupăr;
* 3 foi de dafin; 

Pasul 3Pasul 3

* 2 linguri de boia;
* 1 lingură de măghiran;
* 1 lingură de chimen ;
* Sare și piper după gust.

Pentru decor:
* Pătrunjel verde. 

Pasul 4Pasul 4

Mod de preparare: 
De vreo câțiva ani am tot încercat diferite rețete 

de gulaș. 
Azi pot să zic că am reușit să aduc în fața dum-

neavoastră rețeta potrivită de gulaș. 

Pasul 5Pasul 5

Eu ador gătitul pe foc, îmi aduce aminte de co-
pilăria mea, bunica mea gătea foarte mult pe foc, 
mai ales în perioada de toamnă. Ce mai vremuri de 
frumoase!

Am pregătit această rețetă la peste 1600 de m 

Pasul 6Pasul 6

altitudine, a fost un sentiment unic, într-un peisaj miri-
fic.

Așadar, am făcut focul pentru ceaun după care m-am 
apucat de treabă. Regula la această rețetă este cantitatea 
de ceapă: să fie egală cu cantitatea de carne. Am curățat 

Pasul 7Pasul 7
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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

MiercuriMarțiMarțiDuminică LuniVineri Sâmbătă Joi

210 ziua

15 SEP15 SEP13 SEP13 SEP 14 SEP14 SEP9 SEP 10 SEP 11 SEP 12 SEP12 SEP

220 ziua220 ziua

90 noaptea 80 noaptea 80 noaptea160 noaptea 110 noaptea 100 noaptea 80 noaptea

vremea în Gorj

240 ziua240ziua 240 ziua 210 ziua

ăă

a
DD

2 ziua

0

Vi iVi i

160 000000000000000 noapt

PP 11

110 noaptea

2a 2

SS

tea

2 22 ziua

ea

aun!
ceapa apoi o tăiat-o în cubulețe. Carnea am tăiat-o în cu-
buri. Am pus ceaunul pe pirostrie și am adăugat uleiul. 
După un timp, am avut un sfârâit în ceaun iar acela a fost 
semnalul că uleiul este încins. Am prăjit scurt carnea pe 
toate părțile, am scos-o apoi  și am adăugat ceapa pe care 
am prăjit-o de culoarea aurie. Am adăugat boiaua, am 

amestecat repede după care am stins cu vin roșu. După 
ce s-a redus vinul am adăugat zeama de castraveți murați 
și am lăsat să se reducă. Am adăugat restul de condimen-

Pasul 8Pasul 8

Pasul 9Pasul 9

te: chimenul, măghiranul, foile de dafin, boabele de ie-
nupăr, sare, piper, carnea apoi am amestecat totul bine. 
După ce s-a amestecat totul bine, am adăugat apa și, la 
foc încet, am fiert totul pentru 3 ore. 

Ideea este ca gulașul să se fiarbă la foc încet, să aibă 

Pasul 10Pasul 10

timp ca ingredientele să-și lase amprenta, savoarea 
în sos. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră 
știți de la bunici că mâncarea bună este mâncarea 

gătită la foc încet. Carnea trebuie să fie moale, să 
se topească în gură. 

Spre final, am curățat cartofii, i-am tăiat în cu-
buri și i-am adăugat în ceaun și, astfel, au mai avut 
nevoie de 40 de minute - au fost numai buni!

Încercați gulașul vienez și nu veți regreta, iar cine 
are posibilitatea să-l gătească pe foc, o să se bucure 
de o experiență culinară de neuitat. Serviți gulașul 
într-o strachină autentică, cu o lingură din lemn, 
păstrați veche tradiția și nu o lăsați să moară! Con-
ceptul proiectului meu de gătit este îmbinarea bu-
cătăriei românești cu cele austriece. Personal, mi-a 
plăcut acest sentiment în care un preparat vienez 
a fost  servit în castroane autentice românești. Vă 
spun sincer că la final am servit gulașul la masa 
aceea mică din lemn și am stat pe scăunel, au fost 
momente inedite, tocmai de aceea era și păcat să 
nu le împărtășesc cu dumneavoastră. Veșnicia s-a 
născut la sat. Spor la gătit !

Poftă bună!
Pasul 11Pasul 11
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Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

În Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci; 
Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17 (Con-
vorbirea lui Iisus cu Nicodim), în cadrul Sfin-

tei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă Română, 
Sfânta Evanghelie ne ne aduce aminte că la 14 sep-
tembrie sărbătorim dumnezeiescul praznic al Înălţă-
rii Sfintei Cruci, una dintre cele 12 sărbători mari de  
peste an, pentru că în această mare şi sfântă zi, cu 
evlavie, va fi înălţată spre deosebită cinstire sfânta 
cruce. Se ştie că pentru noi creştinii Crucea este pu-
terea lui Dumnezeu prin care ne mântuim (I Cor. 1, 
18), este altarul pe care s-a adus jertfă Fiul lui Dum-
nezeu pentru mântuirea lumii, deoarece simbolistica 
deosebită a crucii izvorăşte din valoarea jertfei adu-
să pe ea, o jertfă nouă, săvârşită de Arhiereul Noului 
Testament, Domnul nostru Iisus Hristos, care a înlo-
cuit toate jertfele vechi şi ne-a adus împăcarea desă-
vârşită cu Dumnezeu. Aşadar, la Sfânta Liturghie se 
va citi Evanghelia ce redă misiunea Domnului de a 
se jertfi pentru păcatele lumii ca Arhiereu al Noului 
Aşezământ şi că jertfa Sa a fost preînchipuită sim-
bolic în Vechiul Testament, prin diferite acte de cult, 
simboluri şi proorocii în care se arată că atunci când 
poporul evreu, ieşit din robia Egiptului în drum spre 
Canaan s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu şi a lui 
Moise, Dumnezeu a trimis asupra lui şerpi veninoşi 
care muşcau poporul şi murea mulţime mare din fiii 
lui Israel. Dar, pocăindu-se, au cerut lui Moise ca să 
se roage la Dumnezeu pentru iertare şi atunci Dom-
nul a zis către Moise: „Fă-ţi un şarpe de aramă şi-l 
pune pe un stâlp; şi de va muşca şarpele pe vreun 
om, tot cel muşcat, care se va uita la el, va trăi. Şi 
a făcut Moise un şarpe de aramă şi l-a pus pe un 
stâlp şi când un şarpe muşca vreun om, acesta pri-
vea la şarpele cel de aramă şi trăia” (Numeri 21, 5-9). 
Pentru că şarpele înălţat pe stâlp, care mântuia de 
moarte trupească pe cei ce priveau la el cu credinţă, 
simbolizează pe Mântuitorul cel înălţat pe Crucea de 
pe Golgota, Care mântuieşte de moartea cea veşnică 
pe oricine priveşte spre El şi primeşte cu credinţă 
jertfa Sa mântuitoare, Mântuitorul, Care Se afla în 
Ierusalim la sărbătoarea Paştilor din primul an al 
activităţii Sale publice, în convorbirea avută cu Ni-
codim, a arătat că rolul Său în această lume este de 
a se jertfi pentru viaţa lumii. Deci, preotul Nicodim, 
membru al Sinodului, întrezărind printr-o viziune 
clară că noul prooroc galilean «de la Dumnezeu a ve-
nit învăţător», stă de vorbă cu Domnul Iisus în mare 
taină, iar, Domnul îi vorbeşte despre împărăţia lui 
Dumnezeu, despre renaşterea spirituală a omului şi 
despre puterea vieţii veşnice izvorâte din jertfa Sa de 
pe Cruce. Pentru că îi spune Domnul: „Precum Moi-
se a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe 
Fiul Omului pentru ca oricine crede într-Însul să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 15). E foarte 
clar faptul că în tot timpul activităţii Sale, Mântuito-
rul va arăta în diferite rânduri că-Şi va pune sufle-
tul pentru cei ce-L urmează şi că se va da pe mâna 
oamenilor păcătoşi care-L vor omorî, dar a treia zi 
va învia. Deci, Marele Arhiereu al creştinătăţii este 
în acelaşi timp şi arhiereu şi jertfă pentru întreaga 
omenire aducând lumii răscumpărare veşnică! De 
altfel, Sfânta Liturghie este minunata şi dumneze-
iasca perpetuare în timp a jertfei de pe Golgota, cu 
scopul de a se împărtăşi creştinii din roadele ei, în 

«Cu ochii aţintuiţi asupra lui Iisus» 
(Evrei 12, 2), să nu ne lăsăm copleşiţi, 
slăbind în lupta cu păcatul!

acest fel, Mântuitorul Hristos Se jertfeşte necontenit 
pentru a ne dărui mântuire. Aşadar, să ne înălţăm o 
clipă ochii sufleteşti spre jertfa de pe Golgota pentru 
un Om al suferinţei, prezis de proorocul Isaia (Isaia 
53, 1-9). Încoronat de oamenii răi cu o cunună de 
spini, pironit în cuie la mâini şi la picioare, batjocorit 
de adâncul răutăţii omeneşti, trupul lui Hristos de-
vine rug de durere pe care ard toate durerile lumii de 
ieri, de azi şi de mâine! Astfel, cu capul încununat de 
spini, El ne primeşte în împărăţia cerului cu inima 
străpunsă de suliţă, dar, arde de dragoste pentru 
noi! Aşadar, «Să ne apropiem, deci, cu îndrăznire de 
scaunul darului ca să luăm milă şi să aflăm har» 
(Evrei 4, 16) şi «Cu ochii aţintuiţi asupra lui Iisus» 
(Evrei 12, 2), să nu ne lăsăm copleşiţi, slăbind în 
lupta cu păcatul, ci, să mergem pe «calea cea vie cro-
ită nouă de Domnul» (Evrei 10, 20) prin fapte, dra-
goste şi dăruire faţă de aproapele, spre a ajunge în 
Împărăţia cea veşnică!    

,,Sfantă Ana, mama Sfi ntei Fecioare Maria, eu vin 
acum la tine cu speranţa că mă vei ajuta”! 

Sfinţii şi Drepţii Dumnezeieşti Părinţi, Ioachim 
şi Ana, s-au chinuit multă vreme, căci în vremurile 
acelea cei care nu puteau a avea copii erau priviți ca 
fiind blestemați. Deci, după ani îndelungați de rugă-
ciune stăruitoare, un înger al Domnului li s-a arătat 
și le-a prorocit că vor aduce pe lume o fiică prin care 
se va da mântuire la toată lumea, iar, astfel, adu-
când-o pe Preasfânta Fecioară Maria pe lume, cei doi 
sfinți au dus o viață  bineplăcută Domnului. Pe când 
avea Fecioara Maria vârsta de 3 ani, au lăsat-o în bi-
serică, așa cum era rânduiala pentru copiii făgăduiți 
Domnului! Sfântul Ioachim a trecut în pace la cele 
veșnice la vârsta de 80 de ani, iar Sfânta Ana la 70 
de ani. Dar, în fiecare an, prima sărbătoare a lunii 
septembrie ne aduce bucuria reîntâlnirii cu Maica 
Domnului, a cărei binecuvântată naștere o prăznu-
im în a opta zi, ca o proslăvire menită parcă să rou-
reze curgerea anotimpului culorilor cu a Născătoarei 
de Dumnezeu necontenită ocrotire. Astăzi, cu toţii, 
să cuprindem în puţine cuvinte toată dragostea și 
recunoștința, toată evlavia și bucuria, toată sfiala 
și prețuirea pe care le nutrim față de Născătoarea 
de Dumnezeu, însă, cu smerenie și din dor nestins 
pentru Preasfânta, să rostim rugăciunile stăruitoare 
ale bunicilor după mamă ai Mântuitorului Hristos, 
Ioachim și Ana. Câte lacrimi, câte doriri, ce înde-
lungată așteptare până ce au primit vestea zămislirii 
celeia ce va deveni templu viu al prezenței Fiului lui 
Dumnezeu în lume, pentru că nimic din toate aces-
tea nu a fost zadarnice. Prelunga nădăjduire și ne-
curmatele rugăciuni am văzut că nu au rămas fără 
răspuns. Milostivirea Domnului s-a dovedit birui-
toare asupra suferințelor celor doi, de-acum fericiți 
părinți. La vârsta lor înaintată, nimeni nu se mai 
aștepta, nimeni nu mai spera ca ei să dobândească 
mila Dumnezeului Celui Preaînalt. Câtă bucurie a 
trăit octogenarul Ioachim, atunci când îngerul Dom-
nului i-a vestit: „Ioachime, grăbește-te de te pogoară 
la casa ta, căci soția ta, Ana, va zămisli”. Ce să mai 
spunem de noianul fericitelor lacrimi revărsate de 
Ana la auzul șoptitelor graiuri ale lui Gavriil Arhan-
ghelul, solul trimis din Cer: „Bucură-te, Ano, căci vei 
naște o fiică pe care o vei numi Maria și de care se 
vor bucura toate neamurile pământului”. Aşadar, în 
acest fel s-au petrecut lucrurile într-o aparent proza-
ică zi de decembrie, statornicită de tradiția ortodoxă 
în data  de 9, când în calendarul nostru serbăm ză-
mislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. 
Și iată, după nouă luni, așteptarea, emoția au dat în 
clocot și s-au revărsat în lume ca negrăită bucurie 
și împlinire, pentru că Maria, mult dorita pruncă, 
s-a născut în casa drepților și rugătorilor ei părinți, 
a cărei locație este fixată de tradiția ortodoxă în Mă-
năstirea «Seidanaghia» (Sfânta Fecioară), aflată în 
proximitatea Bisericii Sfântului Mormânt. În partea 
dreaptă a bisericii principale a chinoviei, închinată 
praznicului Întâmpinării Domnului, s-a ridicat para-
clisul Sfintei Ana, mama Sfintei Născătoare de Dum-
nezeu, asociată cu anii prunciei Preacuratei Fecioa-
re. Se spune că mănăstirea a fost înălțată pe locul 
unde se găsise cândva casa drepților Ioachim și Ana, 
iar, sub biserica mănăstirii se află trei peșteri. Con-
form tradiției, în prima s-a născut Sfânta Fecioară, 

a doua era locul de rugăciune a Anei, iar cea de-a 
treia a adăpostit, inițial, mormântul Sfinților Părinți 
Ioachim și Ana, ale căror trupuri, ulterior, au fost 
mutate în biserica din grădina Ghetsimani. În scri-
eri mai vechi se prezintă casa bunicilor Mântuitoru-
lui undeva în apropierea Porții Sfântului Ștefan din 
cetatea Ierusalimului, chiar în proximitatea ruinelor 
Scăldătorii Vitezda. Însă, revenind la ziua nașterii 
Mariei, tradiția consemnează negrăita uimire ce i-a 
cuprins pe toți, văzând frumusețea pruncei, boțul 
de aur curat din care va străluci Soarele dreptății, 
Iisus lumina lumii. La opt zile după naștere, Ana 
și Ioachim au chemat rudele și prietenii, oferind un 
ospăț întru nespusa bucurie și binecuvântare pri-
mită. Tot atunci, conform uzanței iudaice, au pus 
numele copilei, «MARIA», însemnând Doamnă, Împă-
răteasă. S-a ales numele de Maria, nu întâmplător, 
pentru că Fecioara Maria este Doamnă prin vrednicia 
ei de mamă a lui Hristos Cel întrupat. Copila Anei a 
primit numele Maria, căci cu adevărat ea va deveni 
Împărăteasa îngerilor și Doamna întregii lumi. Unii 
tâlcuitori au văzut în numele Maria, prin cele cinci 
litere componente, un adevărat acronim, concentra-
rea virtuților celor cinci femei renumite din istoria 
Vechiului Testament: litera «m» de la Miriam, sora 
lui Moise și a lui Aron; litera «a» de la Abigail, femeia 
cea frumoasă și înțeleaptă a lui Nabal; litera «r» de la 
Rahila, soția lui Iacob; litera «i» de la Iudit, văduva 
cu viață aleasă; iar litera «a» de la Ana, soția lui Elca-
na și mama lui Samuel. Deci, întorcându-ne la Săr-
bătoarea Nașterii Maicii Domnului, să ne bucurăm 
cu sfântă bucurie, căci nu prăznuim nașterea unui 
sfânt, ci a celei mai sfinte decât toți sfinții. Să ne 
desfătăm cu o duhovnicească veselie, că Împărăteasa 
îngerilor din pântece neroditor a răsărit, ca neamul 
omenesc să se bucure de nașterea din ea a Răsăritu-
lui Celui de Sus. Fără praznicul Nașterii Maicii Dom-
nului, noi nu am putea concepe celelalte zile sfinte 
ce țin de împlinirea planului de mântuire a neamului 
omenesc. De sărbătoarea Sfinţii Ioachim şi Ana, azi, 
9 septembrie, credincioşii pot rosti cea mai puternică 
rugăciune, despre care se spune că îndeplineşte ori-
ce dorinţă: ,,Într-un moment de durere, Sfantă Ana, 
mama Sfintei Fecioare Maria, eu vin acum la tine cu 
speranţa că mă vei ajuta şi cu inima plină de vene-
raţie. Tu eşti o făptură preaiubită de credincioşi, şi 
mai ales de femei, pentru că, datorită sfinţeniei vieţii 
tale, ai fost aleasă de Dumnezeu să fii vrednică, să fii 
mama Sfintei Fecioare Maria, care este binecuvân-
tată între toate femeile şi Născătoare de Dumnezeu. 
Plini de încredere şi de veneraţie pentru minunatele 
haruri pe care le-ai primit, te rog, o milostivă Sfântă 
Ana, să binevoieşti a mă primi în grupul celor pe ca-
re-i ocroteşti în mod deosebit. Ia-mă sub puternica 
ta pază şi dobândeşte-mi de la Dumnezeu harul să 
pot avea o căsnicie fericită, până la adânci bătrâneţe, 
să am copii şi să mă aperi de necazul nerodirii. Aju-
tă-mă să mă bucur de acele virtuţi cu care tu ai fost 
înzestrată din plin. Ajută-mă să-mi recunosc greşe-
lile, să le plâng cu amar, să am o iubire înflăcărată  
faţă de Iisus şi de Maria şi să pot fi de folos semeni-
lor necăjiţi din preajma mea. Vreau să pot dărui şi 
eu săracilor aşa cum ai făcut tu şi blândul Ioachim, 
soţul tău. Fereşte-mă în viaţă Prea Sfântă Ana de ori-
ce primejdie trupească şi sufletească şi să fii  lângă 
mine în clipele de boală, de necaz şi de primejdie, 
până la sfârşitul vieţii mele. Cu ajutorul tău vreau să 
ajung la cer, unde s-o pot lăuda împreună cu tine, pe 
Fecioara Maria, fiica ta. Amin”!

Profesor dr. VASILE GOGONEA

PS Astăzi, 9 septembrie, Înaltpreasfinţitul Părin-
te, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mi-
tropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de călu-
gări, preoţi şi diaconi, va oficia Sfânta Liturghie la 
Hramul Mănăstirii din localitatea Târgu-Logreşti
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Nr. 318711/ 08.09.2022
                                                                                                                                      

Anunţ referitor la deschiderea procedurii de transparenţă 
decizională a procesului de elaborare a unui proiect 

de hotarâre

Astăzi, 08.09.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă deschi-
derea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
Proiectului de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și con-
sultării publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Construire locuințe individuale și împrejmuire teren în Municipiul 
Târgu Jiu, strada Jiețe, județul Gorj” - CF/NC 43493

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: 
•  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre – Prima-

rul Municipiului Târgu Jiu; 
• Raportul de specialitate întocmit de  Direcția urbanism și amenajarea 

teritoriului; 
•  Raportul de informare și consultare a publicului;
• Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și Avi-

zul Arhitectului șef al Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
• Planul Urbanistic de Detaliu elaborat de S.C. SCUAR S.R.L., avizele și 

acordurile obținute;
Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la Secțiunea Con-

siliul Local – Legea Transparenței
•  la sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu Jiu, din Bd. Constan-

tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul 

de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune 
până la data de 20.09.2022:

[ ] în format electronic pe adresa de e-mail: primariatargujiu@targujiu.
ro; 

[ ] prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bd. Constan-
tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj; 

[ ] la sediul instituţiei, la Registratură (Centrul pentru informarea 
cetățenilor), la adresa Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiec-
tului de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consultării 
publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  ,,Con-
struire locuințe individuale și împrejmuire teren în Municipiul Târgu 
Jiu, strada Jiețe, județul Gorj” - CF/NC 43493 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publica-
te pe pagina de internet a instituţiei, la la Secțiunea Consiliul Local – Legea 
Transparenței. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justifi-
cată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 21.10.2022. 

Data finalizare termen anunț: 21.10.2022. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

SC NAST CRL SPEDITION SRL, titular al proiectului, anunţă pu-

blicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul 

procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru pro-

iectul Lucrări de explorare-exploatare experimentală a resurselor 

minerale, haldare, organizare de şantier, refacerea mediului, peri-

metrul Valea Locei, judeţul Gorj propus a fi amplasat în Samarineşti, 

sat Boca-extravilan, judeţul Gorj.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot 

fi consultate la sediul APM GORJ din Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele 

de luni- vineri, între orele 08.00 - 16.00, precum şi la următoarea adresă 

de internet http://.apmgj. anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de-

ciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe 

pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinu-

tul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului Gorj, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului 

pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

Nr. 318958/ 08.09.2022
                                                                                                                                      

Anunţ referitor la deschiderea procedurii de transparenţă 
decizională a procesului de elaborare a unui proiect de 

hotarâre

Astăzi, 08.09.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă deschi-
derea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
Proiectului de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și con-
sultării publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pen-
tru  „Lotizare și construire  locuințe individuale”, strada Jiețe, FN, din 
Municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj 

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: 
•  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul 

Municipiului Târgu Jiu; 
•  Raportul de specialitate întocmit de  Direcția urbanism și amenajarea 

teritoriului; 
•  Raportul final al informării și consultării publicului;
• Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și Avizul 

Arhitectului șef al Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
•  Planul Urbanistic Zonal elaborat de S.C. PVD ARHITECT S.R.L., avizul 

și acordurile obținute.
Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la Secțiunea Con-

siliul Local – Legea Transparenței
•  la sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu Jiu, din Bd. Constan-

tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 

hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până 
la data de 20.09.2022:

[ ] în format electronic pe adresa de e-mail: primariatargujiu@targujiu.
ro; 

[ ] prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bd. Constantin 
Brâncuşi, nr.19, județul Gorj; 

[ ] la sediul instituţiei, la Registratură (Centrul pentru informarea 
cetățenilor), la adresa Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectu-
lui de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consultării 
publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Lo-
tizare și construire  locuințe individuale”, strada Jiețe, FN, din Muni-
cipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publica-
te pe pagina de internet a instituţiei, la la Secțiunea Consiliul Local – Legea 
Transparenței. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată 
în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.10.2022. 

Data finalizare termen anunț: 21.10.2022. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

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

distribuirea cotidianului Gorjeanul sunt rugați să apeleze nr. 
de telefon: 0253-218 552  Ofi ciul Județean de Poștă Gorj 
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Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

Vând teren intravilan la 
ieșirea din municipiul Motru, 
pe partea dreaptă, la DN 67A, 
în suprafață de 2.021 mp. 
Pe teren este amplasată și o 
clădire Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare, 
suprafață 663 mp, temelie la 
nivelul oblonului. Clădirea a 
fost reparată, deși a fost con-
struită în anul 2009. 

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

 Vând casă locuibilă 3 
camere în Telești Gorj aferent 
5000 mp (vie, pomi, arabil, 
fânețe). Tel: 0722204294.
 Vând teren-siliște în 

comuna Stănești sat Curpen 
cu supraf 4693 mp având 
teren agricol și livadă 38 m 
deschidere poziție deosebită-
liniștită, cadastru și acte în 
regulă, peisaj, montan splen-
did. Telefon: 0768221121.

 Vând teren, loc casă 
stânga și dreapta șoseaua 
Târgu-Jiu - Cărbunești, loca-
litatea Pojogeni + Pojogeni sat 
(loc casă) + Târgu-Jiu vizavi 
de birourile Avicola la stradă. 
Telefon: 0762777847.

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

 Vând teren în Preaj-
ba 2750 mp, deschidere 20 
mp posibilități parcelare, 
preț 12 E/mp. (negociabil 
ușor). Telefon: 0741679247, 
0755954594.

 Vând convenabil 1 Ha 
pădure și separat 0,35 Ha 
pădure situate la 10 km de 
Motru sat Strîmtu-Larga. Te-
lefon: 0753686335.

 Vând teren la centură 
lat 19 mp spre calea ferată 11 
mp spre Preajba și 7218 mp 
din satul Primăriei Preajba. 

Telefon: 0760845015.

 Vând casă la țară în 
sat Duțești  la 3 km de Tg-
Cărbunești cu 4 camere, 
baie, coridor, 2 terase, boltă 
vie, pomi fructiferi, gradină 
și anexe. Teren aferent 2000 
mp. Telefon:  0744570048.

Vând teren intravilan în 
Turceni, parcele în suprafață 
de 3851 mp și 536 mp. Vând 
cazan țuică 130 l, preț nego-
ciabil. Telefon: 0723679862.

Vând casă cu teren 550 
mp, compusă din 3 camere, 
bucătărie + 2 băi, garaj mare, 
str Garofiței vizavi de Baza 
Tubulară. 

Telefon: 0766485512.

Vând teren S= 3200 mp 
deschidere 20 m, loc. Preajba 
lângă cartierul nou. Preț 13 
euro. Telefon: 0741679247.

 Vând garsonieră con-
fort I în Tg-Jiu situată pe stra-
da Islaz etaj 2. Preț 40.000 
Euro, negociabil. Telefon: 
0763690769.

 Vând teren seliște de 
casă în suprafață de 5000 
mp, cadastrat, situat în co-
muna Crasna, sat Cras-
na, la Șoseaua Județeană 
Curtișoara-Novaci, la 14 Km 
de Novaci  (Transalpina). Are 
canalizare apă, rețea electri-
că, plantație pomi fructiferi pe 
rod, cadru natural splendid. 
Se pretează pentru pensiune 
și alte afaceri. Preț negociabil.
Telefon: 0745752692.

Vând 1500 de mp teren 
situat în str. Meteor împreu-
nă cu 2 case, una locuibilă și 
una pe roșu. Cadastru efectu-
at, utilități existente (gaze, 
curent, apă, canalizare), fosă 
septică. Preț 148.000 euro.  
0722.847.010.

 Vând garsonieră si-
tuată pe centru pietonal, 
vis-a-vis de Teatrul ”Elvira 
Godeanu”. Garsoniera este 
decomandată: hol, living, 
bucătărie, cămară, baie, cu-
mulat 26mp și un balcon de 
9.45mp. TOTAL SUPRAFAȚĂ: 
35 MP. Îmbunătățiri: centra-
lă termică, aer condiționat, 
hidroizolație garantată 50 de 
ani și lift schimbat în anul 
2020. Suprafață generoa-
sa, permite compartimen-
tarea în 2 camere. Vizionări 
la orice oră. PREȚ – 50.000 
EURO. TELEFON CONTACT – 
0721239539

 Vând teren cu imobil 
4610 m2 în sat Copăcioa-
sa, comuna Scoarța cu des-
chidere DN 67 Târgu-Jiu - 
Târgu Cărbunești. Telefon: 
0251595355, 0770562634. Vând autoturism Rena-

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

Vând teren intravilan cu 
certificat de urbanism și pro-
iect în lucru 5000 mp (2500 
mp intravilan și 2500 extravi-
lan), 18 m lățime la 4,5 km de 
Tg-Jiu, în cartier nou, lângă 
Pădurea Mărgăritarului. Preț 
75.000 lei, negociabil. 

Telefon: 0771566173.

Vând 3 loturi teren in-
travilan la ieșirea din Motru, 
pe partea dreaptă. Fiecare lot 
are suprafața de 7.000 mp și 
deschidere la DN 67 Tg-Jiu – 
Drobeta Turnu Severin de 52 
m. Preț 35E/m2 negociabil

Bonus se oferă POST TRA-
FO, 2 transformatoare, apă, 
gaze, canalizare. 

Telefon: 0722 517 000.Vând apartament 3 ca-
mere, zona Fântâna Sâmbo-
teanu, multiple îmbunătățiri. 
Preț negociabil. Telefon: 
0733326900.

Vând casă în construcție 
P+E, parter locuibil, toate 
facilitățile, teren 2400 mp, 
pomi fructiferi, vie, fântână, 
curent 3-80. Sau schimb cu 
apartament etaj 1, cartier 8 
Mai, 9 Mai, Republicii. Apar-
tament 2 camere + diferența 
de bani. Tel. 0746.576.670. 

 Vând casă și te-
ren, 1243 mp, Tg-Jiu, str. 
Petrești, 65 E/mp. Telefon 
004915144969263.
 Vând țuică de fruc-

te, de foarte bună calitate, 
de la Rugi, preț negociabil. 
0728260150.

Vând cabină tractor 650, 
piese, cauciucuri 900/20, bu-
toi, putină, instant, acordeon, 
plug, prășitoare și piese de 
schimb. Tel. 0768.794.204.

 Vând casă în sat 
Strâmba Jiu, oraș Turceni, 
suprafață 4130 mp, pomi 
fructiferi, vie, fântână cu 
posibilități de racordare la 
gaze. Preț negociabil. Telefon: 
0766727790, 0767240202.

 Vând construcții în 
suprafață totală de 1.200 mp 
în stare perfectă. În preț se 
adaugă și alimentarea cu apă, 
gaze, canalizare, energie elec-
trică direct de la stația CEZ 
Electrica Leurda!!! Preț 400-
500E/m2. 0722 517 000

 Vând teren în Tg-Jiu, 
str. Tismana, prima stradă, 
2100 mp, cu deschidere la 2 
străzi, poziție deosebită, cu 
toate utilitățile. Preț negoci-
abil, 29 euro/mp. Relații la 
telefon: 0722714333.

 Vând apartament cu 
două camere în Târgu-Jiu, 
str. G-ral Christian Tell, par-
ter, dotat cu centrală termi-
că, parchet din lemn masiv, 
gresie, faianță, termopane, 
semimobilat, suprafață utilă 
47,5 mp + dependințe + 11mp 
suprafață în fața blocului. 
Preț 80.000 euro, negociabil. 

Telefon: 0760.293.936. 

 Vând teren intravilan 
în suprafață de 5.000 mp in 
satul Artanu din comuna Ne-
gomir. Preț negociabil. Tel. 
0253285289 după ora 19.00.

 Vând casă 3 camere 
în localitatea Copăcioasa - 
Scoarţa, suprafaţă  6.300 mp. 
Telefon 0763908300.

 Vând casă cu teren 
în suprafață de 1100 mp cu 
toate utilitățile în zonă foar-
te liniștită. Preț negociabil. 
0768019898

Vând Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare 
în municipiul Motru. Telefon: 
0722517000
 Vând teren intravi-

lan la ieșirea din municipiul 
Motru, pe partea dreaptă, în 
suprafață de 22.000 mp cu 
deschidere la stradă de 155 
m. Preț 35E/m2 negociabil. 
Pe teren sunt amplasate și 
3 clădiri în suprafață totală 
de 1.200 mp, POST TRAFO, 
2 transformatoare, alimenta-
rea cu  apă, gaze, canalizare, 
energie electrică. 

Telefon: 0722517000.

 Vând teren suprafață 
2200 mp, loc. Bengești sat 
Ungureni, Jud. Gorj. 

Telefon: 0760318763.

 Vând casă rustică lo-
cuibilă, racordată la apă și cu-
rent, cu teren aferent, în com. 
Schela, sat Schela, str. Minei. 
Preț negociabil la fața locului. 
Telefon 0783.109.625.

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

 Vând vin și țuică de 
calitate - negociabil carti-
er Polata nr. 53.  Telefon: 
0353/417760.

Vând apartament cu 2 
camere în Târgu-Jiu, str. Ni-
colae Titulescu, stare foarte 
bună, et. 4/4. 

Telefon: 0769010205.

Vând teren silişte casă 
situat în cartier Polata cu posi-
bilă racordare la toate utilită-
ţile, negociabil la faţa locului. 
Informații tel: 0353/417760.

Vând casă locuibilă cu 
4 camere, bucătărie de vară, 
plus Anexe în localitatea Te-
homir, comuna Slivilești, 
jud. Gorj. Relații la telefon 
0766744312. 

 Vând Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. Preț și amă-
nunte la tel. 0766.459.497.

 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 6 
lei/litru. Tel: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie dife-
rite. Tel.: 0731458566.

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

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725



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 fa-
brică pâine - 663 mp, teren 
2.021 mp, deschidere la Dru-
mul Național Motru – Dr. Tr. 
Severin 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, birouri, 
apartament. 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foarte 
mare, complet utilat și mo-
bilat, în bloc supravegheat 
video, cu lift. Preț negocia-
bil la fața locului. Rog seri-
ozitate. 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. 0731019896.

 Închiriez apartament 
3 camere str 9 Mai, reno-
vat recent, 320 E/lună. 
0765008955.

Închiriez apartament 3 
camere, decomandat, complet 
mobilat lângă Parângu. Chirie 
negociabilă. 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață 
de 67 mp, în strada Mărgă-
ritarului. Locuința se află la 
etajul 3 și are două terase în-
chise, centrală termică, aer 
condiționat, parchet din lemn 
masiv de stejar. Se poate vin-
de mobilat sau nemobilat, 
preț 69 de mii de euro. 

Telefon: 0762 664435. 
Locuința are și loc de par-

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

 Închiriez spațiu co-
mercial 49 m2 dotat cu toa-
te utilitățile pe termen lung 
situat în Bulevardul Eca-
terina Teodoroiu în spatele 
statuii Ecaterina Teodoroiu. 
0786768301.
Doresc să închiriez apar-

tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. 
Preț negociabil. 0739352688.

 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.

Execut și repar urmă-

toarele articole: sape, cazmale 

(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 

maiuri pentru spart lemne, 

scoabe și pripoane pentru 

cai. 

Telefon: 0761890450.

DiverseDiverse
 Angajez lucrător-ges-

tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. 

Telefon: 0727351514. 

 Caut  femeie pentru 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005

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

Telefon: 0771221338.

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

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

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

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

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

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte de 
muncă cel puțin 10 ani, vâr-
sta 30-40 ani, dinamic și bun 
executant, fără probleme la 
legile circulației și altele. Se 
oferă salariu atractiv. CV-uri-
le se pot depune la adresa de 
e-mail agentiaec@gmail.com.

Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.

Unitate serioasă anga-
jează urgent conducător auto 
profesionist, în următoarele 
condiții: 

- experiență minim 7 ani;
- vârsta 30-45 ani;
- maxim 5 locuri de muncă 

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

me administrative la sediul 
unității și să fie capabil să le 
rezolve;

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi înca-
drat consilier. Se oferă salariu 
atractiv și bonuri de masă. 
CV-urile (în format Europass) 
se pot depune la adresa de e-
mail agentiaec@gmail.com

Relații la telefon: 0734 517 
000 (luni-vineri, între orele 
9.00 -15.00)

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn din comuna 

Scoarța doresc o doamnă 
care poate să locuiască la 
mine acasă, vârstă 60 ani. 
Tel.: 0763241100.

 Vând două plațuri de 

veci în Cimitirul Municipal 

Tg-Jiu, intrarea principală si-

tuat în aripa dreaptă, secția I. 

Preț negociabil, detalii la nr. 

telefon 0701025608.

  Vând, în rate, casă 

locuibilă 3 camere, beci, 

pivniță, fânar, magazie cere-

ale, fântână în curte, 0,25 ha 

teren arabil, posibilități de a 

crește păsări, animale mari și 

porci. 

Telefon: 0720450404 

Această informare este efectuată de către PRIMĂRIA 
COMUNEI POLOVRAGI, cod fiscal 4718977, cu sediul în 
comuna Polovragi, satul Polovragi, județul Gorj, telefon: 
0253476135, fax: 0253476015, e-mail: primariapolovragi@
yahoo.com, ce intenționează să solicite la S.G.A. VÂLCEA 
aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrării: “AME-
NAJARE PENTRU APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR 
PE RÂUL TĂRÎIA ȘI AFLUENȚI, ÎN COMUNA POLOVRAGI, 
JUDEȚUL GORJ”

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ul-
terioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa: Pri-
măria Comunei Polovragi, comuna Polovragi, sat Polovragi, 
județul Gorj, până la data de 20.09.2022

PierderiPierderi
 Declar pierdut carnet de elev, emis de Colegiul 

Național ,,Spiru Haret” Târgu-Jiu, pe numele CLIPICI 
ELENA-TEODORA.

ComemorăriComemorări

r Astăzi, 9 septem-

brie, se împlinește un an 

de când minunatul nos-

tru tată, bunic și socru, 

GHEORGHE GRIGORE, a 

plecat la ceruri.

Ne rugăm Bunului 

Dumnezeu să aibă în 

pază sufletul lui frumos și 

bun.

Vei fi mereu în sufletele 

și în rugăciunile noastre!

Ștefan, Nicoleta și Da-

niel

Dumitru Dorel-Spiru și Elena-Lucretia, Duica Dan și 

Ciulica Toma-Marius  anunţă elaborarea primei versiuni a 

PUZ “Construire magazin Penny cu carmangerie, accese 
auto și pietonale, trotuare, sistematizare verticală, re-
clame pe fațade și în parcare, stâlp publicitar, împrejmu-
ire, branșamente la utilități și organizare de șantier” din 

judetul Gorj, localitatea Turceni, strada DJ673 si DJ 674, 

CF 39803, CF 39805, CF 39806 și CF 39808 şi declanşarea 

etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. 

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza 

la APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu, zilnic între orele 

09.00 – 15.00 în termen de 15 zile calendaristice de la data 

prezentului anunţ.

ANUNŢ PUBLIC

Titular OBŞTEA DE MOŞNENI SCHELA, cu sediul in 
Com. Schela, Sat. Schela, Nr. 4, Jud. Gorj, anunţă elabora-
rea primei versiuni a planului: AMENAJAMENTUL FONDU-
LUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARTINÂND 
OBŞTII DE MOŞNENI SCHELA, denumit AMENAJAMEN-
TUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ 
APARȚINÂND OBŞTII DE MOŞNENI SCHELA si declanşa-
rea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza 
la APM Gorj, Tg Jiu, Str. Unirii, Nr. 76, zilnic între orele 
10 - 14. Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris 
la sediul APM Gorj in termen de 15 zile calendaristice de la 
data prezentului anunţ.
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A fost ziua Sărbăto-
rii «Naşterea Maicii 
Domnului», dar, mai 

ales pentru astăzi, 9 septem-
brie, de sărbătoarea Sfinţilor 
Părinţi Ioachim şi Ana, pen-
tru că port numele Ana, dar, 
şi numele de Maria, pot spu-
ne că acesta din urmă este un 
nume pentru care s-au avan-
sat multe soluţii etimologice, 
astfel că în aramaică, «Ma-
ryam» înseamna «doamna», 
«stăpâna», iar, după Fericitul 
Ieronim (traducătorul «Vulga-
tei»), care-l explica prin limba 
ebraică, numele s-ar compune 
din «mar» (picătura) şi «yam» 
(mare), deci «picătura [de apă] 
de mare», iar, în latină «stilla 
maris» (de unde şi «stella ma-
ris» (steaua mării) - de mai târ-
ziu, adică, celebra denumire a 
Fecioarei Maria în imnologia 
apuseană! 

Dar, numele evreiesc «Ma-
ryam» sau «Miryam» ar pu-
tea fi şi de străveche origine 
egipteană, din verbul «mri» (a 
iubi), cu sufixul afectiv ebra-
ic - «am», deci «cea dragă» sau 
«cea iubită». Deci, toţi să-I adu-
cem în comun Fecioarei Maria 
prăznuite acum, darul cel mai 
iubit şi mai propriu: sfinţirea 
noastră şi curăţia trupului 
prin înfrânare şi rugăciune. 
Spre cinstirea duhovnicească 
a zilei naşterii Preasfintei Năs-
cătoare de Dumnezeu, iată, vă 
transmit spre luare aminte, 
cea mai frumoasă şi mai pu-
ternică rugăciune către Maica 
Domnului: 

,,Stăpână prea milostivă 
şi bună, primeşte rugăciunea 
mea cea ticăloasă ce se aduce 
ţie din gură netrebnică, deşi 

La zi de sărbătoare, o rugăciune spre închinare!La zi de sărbătoare, o rugăciune spre închinare!

,,Ajută-mi mie, Stăpâna mea cea sfântă, ,,Ajută-mi mie, Stăpâna mea cea sfântă, 
ajută-mi şi iarăşi strig, ajută-mi”! ajută-mi şi iarăşi strig, ajută-mi”! 

toate le ştii, şi mai ales ne-
putinţa mea. Că eu prin tine 
scap la bunătatea Fiului tău şi 
prin tine, Doamna mea, m-am 
abătut din calea ce ducea 
spre moarte. Şi ştiind faptele 
şi toate mişcările mele, cele 
din zi şi din noapte, cele cu 
lucrul şi cuvântul, cele întru 
ştiinţă şi întru neştiinţă, în-
dreptează-mă, că eu pe tine te 
am mijlocitoare către Hristos, 
Dumnezeul nostru. Miluieş-
te-mă şi mă ajută, îndemnân-
du-mă la tot lucrul bun, după 
voia Fiului tău şi Dumnezeu-
lui nostrum! Tu ştii, Stăpână 
preabună, că din braţele mai-
cii mele spre tine am alergat, 
ţie am fost dăruită, deşi rău 
m-am ocârmuit, dar nu am 
ştiut altă scăpare, părtinitoa-
re, sprijinire şi mijlocitoare că-
tre Dumnezeu fără numai pe 
tine. Şi acum, Stăpâna mea, 
mărturisindu-mi toate faptele 
mele cele necuvioase, te rog să 
mi le ştergi şi să mă miluieşti. 
Ştii, Stăpâna mea Născătoa-
re de Dumnezeu, că sunt ca 
o oaie rătăcită şi ca un străin 
smerit, care nu are unde să 
îşi plece capul, fără numai la 
tine, Maica lui Hristos, Dum-
nezeul meu. Tu eşti, Stăpână, 
ajutorarea mea, tu curăţia 
mea, tu acoperământul meu, 
tu chezăşuitoarea mea către 
Dumnezeu, tu tatăl meu, tu 
maica mea, tu povăţuitoarea 
mea şi întru tine îmi pun toată 
nădejdea mea. 

Tu cunoşti sărăcia mea şi 
ştii că nu am pe nimeni, fără 
numai pe tine şi pe Hristos, 
Cel ce s-a născut din tine. 
Să nu te îngreţoşezi de mine, 
nici să mă lepezi de la faţa ta, 

Preacurată, ca să nu biruiască 
mulţimea răutăţilor mele bu-
nătatea ta, că al tău este noia-
nul milostivirii, ca ceea ce eşti 
Maica lui Dumnezeu cel mi-
lostiv. Numai de voieşti şi eu 
m-am mântuit. Nimeni nu se 
împotriveşte ţie, că eşti Maică 
a lui Iisus Hristos, Dumnezeul 
meu, Cel ce a făcut toate. Ştiu 
că multe sunt păcatele mele 
şi nu sunt vrednică a privi la 
înălţimea cerului din pricina 
fărădelegilor mele, dar dacă tu 
vei binevoi cine se va împotri-
vi? 

Ajută-mi, Stăpână, Născă-
toare de Dumnezeu, mie, celei 
fără de îndrăzneală şi să nu 
mi se socotească îndrăzneala 
întru păcat, ci iartă-mă degra-
bă şi dă-mi umilinţă. Dă-mi 
izvor de lacrimi, suspinare şi 
zdrobire de inimă, ca să plâng 
păcatele mele, că eu sunt 
ceea ce am nelegiuit înaintea 
Fiului Tău şi Dumnezeu mai 
mult decât toată firea. Şi ştiu, 
Stăpâna mea, că sunt fără de 
răspuns, nevrednică de toată 
iubirea ta de oameni, ci vred-
nică de toată osânda. 

De aceasta, prin tine, scap 
la mila Fiului tău, a Stăpânu-
lui şi Făcătorului meu cel bun. 
Deci ocârmuieşte-mă şi mă 
învaţă, Născătoare de Dumne-
zeu. Şi cerând în dar mila ta 
cea bogată, miluieşte-mă pre-
cum voieşti şi nu mă lepăda de 
la faţa ta, nici nu mă depărta 
de acoperământul tău, nu mă 
înstrăina de milostivirea ta. 
Miluieşte-mă pe mine, cel ce 
spre tine am toată nădejdea 
şi arată-ţi întru mine puterea 
ta, Născătoare de Dumnezeu. 
Că de mă vei mântui pe mine, 
păcătoasa, mare va fi mila ta, 
mare milostivirea ta, mare 
nepomenirea ta de rău, mare 
îndelungă răbdarea ta. Iar de 
vei milui pe cel vrednic, nu 
va fi lucru minunat. De ace-
ea ajută-mi, milostiveşte-te 
spre mine şi-mi întinde mâna 
ta mie, leneşei, trândavei, ne-
mulţumitorei, împietritei, neu-
militei, judecătorului strâmb, 
gânditorului de rău, desfrâ-
natului, hulitoarei, ocărâtoa-
rei, clevetitoarei, celei plină 
de toată fapta rea, de cuvinte 
viclene şi gânduri urâte, celei 
străine şi goale de toată fapta 
cea bună şi vrednică de toată 
osânda şi pedeapsa. Cu ade-
vărat, Stăpâna mea Preasfân-
tă, Născătoare de Dumnezeu, 
milostiveşte-te spre mine, lip-
sita şi ticăloasa, şi fă cu mine 
milele tale bogate. Ca, fiind 
mântuită, să laud pe Cel ce 
S-a întrupat din tine, Hristos 
Dumnezeul nostru, şi pe tine 
te măresc, mântuirea mea, 
sprijinirea mea, mângâierea 
mea şi păzitoarea mea din toa-
te zilele vieţii mele. Ajută-mi 
mie, Stăpâna mea cea sfântă, 
ajută-mi şi iarăşi strig, ajută-
mi! Şi mă învredniceşte ca să 
fac voia Fiului tău şi Dumne-

zeului meu în toate zilele vieţii 
mele, să mă tem de El şi să-I 
slujesc cum se cuvine. Şi aşa, 
săvârşindu-mă, Stăpâna mea 
Născătoare de Dumnezeu, să 
fiu povăţuită de sfinţii îngeri 
la locaşurile cele dumnezeieşti 
şi luminoase prin mijlocirea ta 
cea bineprimită, unde să-I slă-

vesc în veci pe Tatăl, pe Fiul şi 
pe Sfântul Duh, Treimea cea 
Preasfântă. Amin”!

ANA-MARIA ALEXANDRA 
GOGONEA,

Licenţiată în arte vizu-
ale, 

Facultatea de Teologie-
Ortodoxă Craiova
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AJF Gorj a hotărât și programul campionatului 
din Liga 5, care, în acest an competițional, va avea 
două serii. În prima etapă se vor disputa următoa-
rele meciuri:

Seria 1 , Etapa 1
Știința Godinești - Dumbrava Cîlnic
Viitorul Brănești - Energetica Tismana
Triumful Borăscu - Viitorul Cătunele

S-a stabilit programul Ligii 5
Pandurii Padeș - Foresta Văgiulești
Viitorul Plopșoru - Unirea Bolboși
Unirea Drăgotești stă.
Seria 2, Etapa 1
AS Prigoria - 7 Noiembrie Costești
Dinamo Stănești - Flacăra Rosia de Amaradia
Popmond Plopșoru - Viitorul Logrești
Știința Drăguțești - Gilortul Bengești
Bradul Polovragi - CSC Dănești

AS Scoarța- stă.
De asemenea, au fost stabilite partidele din tu-

rul preliminar al Cupei României, ediția 2022-2023. 
Este vorba despre confruntările AS Unirea Bolboși 
- AS Viitorul Brănești și AS 7 Noiembrie Costești - 
AS Prigoria. Meciurile se vor disputa într-o singură 
manșă, pe terenul primei echipe, pe 28 septembrie, 
începând cu ora 17.00.

CĂTĂLIN PASĂRE

Stîngă vrea să o bată pe Timișoara: 
Trebuie să ne autodepășim

Viitorul Târgu Jiu  a 
obținut a doua victorie în 
runda trecută, 1-0 cu CSC 
Comunal Șelimbăr, și speră 
de această dată să lege re-
zultatele pozitive. Echipa lui 
Florin Stîngă se deplasează în 
Banat pentru duelul cu Poli-
tehnica Timișoara. ,,Violeții” 
au un start slab de campio-
nat, cu un singur gol în cinci 
etape, și patru puncte acu-
mulate. Antrenorul gorjeni-
lor și-a îndemnat elevii să se 
autodepășească, într-un meci 
în care suporterii gazdă nu 
concep un alt rezultat decât 
victoria.

,,Întâlnim un adversar 
rănit, un adversar care în 
ultimele jocuri nu a obținut 
rezultatele pe care și le-a do-
rit. Este o echipă care are în 
spate o tradiție și un public 
foarte frumos, care o susține 
peste tot. Au un antrenor cu 

o vastă experiență și la nive-
lul Ligii 1 (n.r. – Bogdan An-
done). Ne așteaptă un meci 
foarte dificil, în care trebuie 
să ne autodepășim din toate 
punctele de vedere. Suntem 
conectați, focusați și ne dorim 
foarte mult să obținem câteva 
rezultate pozitive.  Sperăm la 
ora meciului să fim bine din 
toate punctele de vedere și să 
venim acasă cu o victorie. Tre-
buie să fim mult mai concreți 
în teren. Avem tot lotul valid. 
Am trimis și câțiva jucători la 
Liga 3 pentru că dorim și aco-
lo să obținem rezultate, să nu 
se mai întâmple ce s-a întâm-
plat anul trecut. Cred că avem 
un lot echlibrat și vom face tot 
ceea ce depinde de noi să ne 
îndeplinim obiectivul”, a de-
clarat tehnicianul Viitorului.

Partida se joacă sâmbătă, 
de la ora 11.00.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu nu a 
fost ,,sparring part-
ner” pentru echipe-

le cu nume din Liga Florilor. 
După patru runde, se poa-
te spune că fetele lui Liviu 
Andrieș nu vor fi desconside-
rate în niciunul dintre meciu-
rile pe care le vor disputa în 
această ediție de campionat. 

După ce a învins-o pe 
Dacia Mioveni în etapa in-
augurală, formația noastră 
a avut o prestație curajoasă 
pe terenul vicecampioanei în 
exercițiu, CSM București, iar 
apoi s-a bătut, de la egal la 
egal, cu Gloria Buzău și cu 
deținătoarea titlului, Rapid 
București. 

În ultimele două confrun-
tări, gorjencele au condus și 
au fost aproape de mari sur-
prize. 

Campioana s-a impus cu 
28-25, deși în minutul 48 ta-
bela arăta 20-23. Din păcate, 
presiunea rezultatului și-a 
pus amprenta pe gorjence, 
care au mai reușit să punc-
teze doar de două ori în ulti-
mele 12 minute și au încasat 
opt goluri.

Din nou, Katarina Pavlovic 
și-a arătat clasa, terminând 
partida cu șapte reușite. Ale-
xandra Gavrilă a punctat de 
patru ori, iar Angela Pușcaș 
și Ana Ciolan au reușit câte 
trei goluri. 

Deși a lăudat implicarea 
și jocul fetelor sale, antreno-
rul Liviu Andrieș a apreciat 
că perioada cea mai grea abia 

CSM are prestații peste 
așteptări, dar adună eșecurile

urmează pentru CSM Târgu 
Jiu.

,,Un meci în urma căruia, 
din nou, ne-am întărit convin-
gerea, și anume că tot ceea 
ce facem la această echipă 
ne ajută să progresăm și să 
devenim ușor-ușor o echipă! 
Suntem mândri de evoluția 
fetelor, de faptul că au luptat 
și au demonstrat că un grup 
unit, cu o organizare bună și 
cu multă încredere poate ajun-
ge la evoluţii pozitive şi la re-
zultate pozitive. 

Au fost meciuri din care 
am avut de învăţat, care ne-
au călit. Rămânem modești și 
concentrați pe ceea ce urmea-
ză, pentru că de abia acum 
începe greul și avem convinge-
rea că suntem pregătiți pentru 
ceea ce urmează. 

Trebuie să le mulțumim și 
celor care au fost alături de noi 
şi ne-au urmărit în transmisiu-
nea live a meciului, pentru că 

mesajele și susținerea lor con-
tribuie la tot ceea ce vrem să 
construim la CSM Târgu Jiu”, 
a declarat principalul gorjean 
pentru site-ul oficial al clubu-
lui.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina 
Dzhukeva, Elena Marica 
Bercu, Cristina Popovic – 
Bianca Chiriţă, Oana Bucă 
2g, Alexandra Gavrilă 4g, 
Angela Puşcaş 3g, Valentina 
Toader Trică, Daniela Necula, 
Ira Zinatullina 1g, Pal 
Ceandani 1g, Florenţa Ilie 2g, 
Iulia Andrei, Ana Ciolan 3g, 
Cristina Boian 1g, Katarina 
Pavlovic 7g. Antrenori: Liviu 
Andrieş şi Andrei Enache. 
Antrenor cu portarii: Gore 
Albici.

Fetele lui Liviu Andrieș vor 
reveni luni la antrenamente, 
pentru a pregăti meciul cu 
CSM Slatina, din 25 septem-
brie.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Pandurii debutează în Liga 4 duminică, 11 
septembrie, cu un joc la Unirea Țînțăreni. 
Trupa gorjeană se bazează pe 20 de jucă-

tori, cu  vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Direc-
torul Camilian Floroiu speră ca tinerii fotbaliști să 
nu aibă trac în fața echipelor de județ, mai ales că 
acestea au în componență jucători în vârstă, cu o 
vastă experiență.

,,Echipa va fi condusă de directorul Centrului de 
Copii și Juniori de la Pandurii, Florin Bejinaru. Ne 
așteptăm ca jucătorii noștri să reacționeze bine, pen-
tru că sunt niște copii. 

Este o competiție în care întâlnesc adulți și pen-
tru ei este o întrecere nouă și, pot spune, destul de 
delicată, pentru că majoritatea echipelor de Liga a 
patra au foarte mulți jucători cu experiență, care au 
jucat și la nivelul eșaloanelor doi și trei. Nu ar trebui 
să fie o problemă atât de mare, dar sper ca ei să 
reușească să se adapteze la acest nou campionat. 
Sper ca prin jocul pe care  îl vor presta să demon-
streze că investiția în tineri este de viitor și să fie 
un exemplu de urmat. Sunt șase jucători născuți în 
2003, restul sunt încă juniori”, a precizat Floroiu.

Oficialul pandurilor a vorbit și despre planul pe 
care îl are conducerea clubului. Dacă va scăpa de 
faliment, Pandurii va achita datoriile către Keinus 
Bunga și Ludovic Erhard, întorși în România. Sin-
gura problemă rămâne cu Maurice Sylla. 

Dacă și cel din urmă caz se rezolvă, Floroiu spune 
că la Târgu-Jiu vor ajunge jucători cu experiență.

,,În momentul în care nu se va pronunța instanța 
și nu va fi faliment în octombrie, am luat în calcul și 
să aducem jucători. 

Trebuie să găsim o soluție, să achităm banii către 
jucători și se pare că Dumnezeu este de partea noas-
tră, iar unul dintre jucători s-a întors în România și 
și-a deschis aici un număr de înregistrare fiscală și 
așa o să-l putem plăti. Sper să putem avea drep-
tul la transferuri și să aducem doi-trei jucători cu 
experiență, care să-i ajute pe acești copii să crească. 
Am înțeles că și al doilea jucător o să vină în Româ-

Pandurii, pregătiți pentru ,,județ”. Floroiu: Nu 
ar trebui să fi e o problemă atât de mare

nia și am rămâne doar cu Sylla. Trebuie să găsim o 
cale să-l plătim și pe el”, a mai spus Floroiu.

Conducerea echipei vrea ca alb-albaștrii să joace 
tot pe Stadionul Municipal din Târgu-Jiu și în Liga 
4, dar cu o taxă de închiriere mai mică comparativ 
cu meciurile din primele două eșaloane.

,,Vom juca pe Stadionul Municipal, pentru că așa 
este normal pentru Pandurii Târgu Jiu.  O să avem o 
discuție și cu conducerea UAT Târgu Jiu ca să găsim 
o soluție ca închirierea arenei să nu fie ca la Liga 1 
și Liga 2, cu sume de 10.000 sau 15.000 de lei. Este 

un alt nivel competițional Liga 4, nu e vorba de bile-
te, ca să poți recupera această chirie. 

Mai mult decât atât, Pandurii Târgu Jiu a și 
transferat o întreagă echipă către CSM Târgu Jiu 
(n.r. – grupa de copii 2009) și, atunci, poate fi înche-
iat un parteneriat între instituții. Sperăm să găsim 
înțelegere ca echipa să joace pe Municipal cu o taxă 
de chirie mai mică decât pentru fotbalul profesio-
nist”, a conchis Floroiu.

Partida de la Țînțăreni începe la ora 11.00.
CĂTĂLIN PASĂRE


