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Națională de Curățenie!Națională de Curățenie!

Tânăr de 18 ani, agresat Tânăr de 18 ani, agresat 
în incinta Clubului de în incinta Clubului de 
Columbofi lie Târgu-Jiu! Columbofi lie Târgu-Jiu! 
Băiatul plin de sânge, Băiatul plin de sânge, 
pe patul de spital, pe patul de spital, 
agresorul liberagresorul liber

Bucătăria lui 
Fabi: Spumă 
de supă cremă 
din dovleac!
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Patru școli din Gorj Patru școli din Gorj 
au catalog electronicau catalog electronic

Ministerul Educației a anunțat lis-
ta cu cele 742 de școli din toată țara 
care folosesc în acest an școlar cata-
logul electronic. Dintre acestea, patru 

sunt din județul Gorj. 
Este vorba de Cole-
giul Național „Tudor 
Vladimirescu” din 
Târgu-Jiu, Școala 
Gimnazială nr.1 Po-
lovragi, Școala Gim-

nazială „Nico-
lae Costescu” 
din Bolboși 
și Școala 
Gimnazială 
nr. 1 Al-
beni.

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



  

agenda zileiagenda zileiVineri, 16 Septembrie 2022Vineri, 16 Septembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»22

Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni
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,,Ești fericit atunci când ceea ce gândeș ti, ceea ce spui și ceea ce faci se afl ă în armonie." –  Mahatma Gandhi,,Ești fericit atunci când ceea ce gândeș ti, ceea ce spui și ceea ce faci se afl ă în armonie." –  Mahatma Gandhi
calendarcalendar
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farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9247  +0,0031
Dolarul SUA      4,9217 +0,0793 
Gramul de aur                     269,8354 +0,8305 
Francul elveţian                        5,1211  +0,0166  
100 Yeni japonezi                     3,3535 +0,0014
Lira sterlină      5,6257 +0,0166 
Leva bulgărească      2,5180 +0,00107 
Leul moldovenesc                     0,2501  -0,0006     
100 Forinţi maghiari     1,2260  -0,0137 

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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Criza energetică aduce Criza energetică aduce 
scandaluri!scandaluri!

Motto: „Principala soluție este 
să creștem producția de energie, 
producția de gaze, să ajungem în 
situația ca ele să fie mai mari de-
cât cererea sau cel puțin egale.”

Dumitru Chisăliță
Președintele Asociației Ener-

gia Inteligentă
 

Nici nu mai are rost să 
comentăm afirmațiile de 
miercuri dimineață, la 

ora 10:00, făcute de Președintele 
Comisiei Europene, Ursula von 
der Leyen, cu privire la recoman-
dările transmise de la Bruxel-
les în legătură cu economisirea 
energiei electrice în țările mem-
bre ale Uniunii Europene. Niște 
recomandări dure, dar care nu 
sunt obligatorii. Ceea ce înseam-
nă că guvernele țărilor membre 
ale UE au datoria față de propriii 
cetățeni să ia măsurile care cred 
că sunt cele mai potrivite spre a 
trece peste iarna ce se anunță 
foarte grea.

COMISIA EUROPEANĂ CO-
PIAZĂ UN DECRET AL LUI 
CEAUȘESCU! Planul Europei de 
reducere  a consumului de cu-
rent electric – pe scurt – pare co-
piat dintr-un decret al lui Nicolae 
Ceaușescu, din 1987. Practic, 
ar fi vorba de o anomalie de la 
Uniunea Europeană. Cu niște 
măsuri aberante, cu amenzi sau 
închisoare dacă în case vor fi mai 
mult de 19 grade Celsius. Iar 
trebșoara asta urâtă ar presupu-
ne crearea unei fel de poliție care 
să meargă pe timpul iernii în fie-
care casă cu termometrele!

Dar să vedem, deocamdată, 
ce ne sfătuiesc autoritățile noas-
tre? Bezmeticul și incompetentul 
ministru al Energiei, Virgil Po-
pescu, care a produs catastrofa 
liberalizării prețurilor la energie 

electrică și la gaze. Iar gureșul euro-
parlamentar și prim-vicepreședinte 
al pretinsului PNL, Rareș Bogdan, 
ne dă exemplu pe mama sa, care, 
cică, ar avea un singur bec în baie! 
Și cu asta ce economie a făcut?

Numitul individ uită că tot el a 
închis mine de cărbuni – în vreme 
ce Germania și Polonia le redeschid 
– a închis termocentrale precum 
Mintia, Iernut, Ișalnița și nici ter-
mocentralelor de la Turceni și Rovi-
nari nu le merge prea bine, Comple-
xul Energetic Oltenia fiind în pragul 
falimentului!

 Dar Germania și Polonia nu 
doar că au redeschis mine de cărbuni, 
ci au repornit termocentralele pe care 
le aveau în conservare. Nu închise pur 
și simplu ca să nu mai poată fi redes-
chise decât cu costuri extrem de mari. 
Cât despre investiții în energie, nici 
vorbă în România ministrașului de 
neînlocuit, individul Virgil Popescu. 
Cel care ne râde-n nas ori de câte ori 
deschide gurița lui slobodă la inepții!

Desigur, până la această oră, când 
scriu aceste simple note sau comenta-
rii, Guvernul Ciucă nu a creionat încă 
vreun program de măsuri, dar mocăit 
cum este guvernul mai are timp. Sper 
că prim-ministrul României, Nicolae 
Ciucă, s-a convins că poziția ghioce-
lului avută în alte ocazii nu a adus 
nimic bun pentru țara noastră, iar 
Guvernul coaliției PSD, PNL și UDMR 
se impune a fi unul responsabil și să-
și apere cetățenii săi.

Vom reveni, ceva mai încolo, asu-
pra temei de mare actualitate. Până 
acum PSD trăgea hăis, iar PNL cea. 
În vreme ce UDMR nu se arăta prea 
interesat de grava situație ce ne 
așteaptă.

SCANDAL PE IMPOZITAREA CA-
SELOR! Colac peste pupăză, mai nou 
s-a creat un alt scandal, ca și cum nu 
ar fi fost prea multe și prea dese cele 
de până acum. Noua temă  a scan-

dalului se referă la impozitarea ca-
selor, adică a locuințelor. Partidul 
Social Democrat, mai aproape de oa-
meni, dorește impozitarea caselor în 
funcție de localitate – de la comune 
la cel mai mare oraș să fie diferențieri 
-, iar pretinsul Partid Național Libe-
ral ar vrea o amânare a măsurii cu 
doi ani.  

Un amendament la Ordonanța 
de Urgență a Guvernului, adopta-
tă acum două săptămâni, ar im-
pune impozite mai mari, dar, cum 
spuneam, peste doi ani! Mai ales 
în marile orașe, în vreme ce social-
democrații nu le măreau prea mult, 
dar vroiau să înceapă impăozitarea 
cu data de 1 ianuarie 2023. Amen-
damentul introdus de pretinsul PNL 
cere ca impozitarea locuințelor să în-
ceapă de la 1 ianuarie 2025!

  ION PREDOȘANU

P.S. BAZACONII CU LEMNUL 
DE FOC. Majoritatea locuințelor din 
mediul rural au încălzire pe lemne, 
iar aceste s-au scumpit groaznic. 
Guvernul Ciucă vrea ba plafonări la 
vânzarea lemnelor de foc la 500 de 
lei, iar UDMR propune niște vouche-
re de 150 de lei la fiecare metru cub 
de lemn de foc, dar nu mai mult de 
cinci metri cubi! Numai bazaconii 
(Ion Predoșanu)

Braţul tău e atât 
de alb
că aş putea să cad 
în cea mai adâncă visare
undeva noaptea se agăţă de mine
ca buzele cărnoase de părul răvăşit
şi crede-mă 
mi-aş da jos haina conştiinţei primindu-te

braţul tău alb e atât de aproape
că pot să visez o altă ordine a lumii
undeva cuvintele se agaţă de mine
ca buzele cărnoase de palmele moi
şi crede-mă 
conştiinţa se plimbă prin faţa ta 
ca un câine răsfăţat de stăpân

braţul tău alb e o altă măsură a credinţei mele
că aş putea să mă închin dimineţilor
în care ştiu cum te plimbi prin cameră
cu hainele foşnind
ca frunzele albastre

ANY DRĂGOIANU, Țânțăreni, județul Gorj



investigațiiinvestigații www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»33Vineri, 16 Septembrie 2022Vineri, 16 Septembrie 2022

Mădălin povestește 
că s-a trezit pe pa-
tul de spital, cu un 

guler cervical și cu tot corpul 
amorțit de durere. Șocant 
este că abia după trei ani de 
la incident, dosarul de agresi-
une, pe infracțiunea lovire și 
alte violențe a ajuns pe rolul 
instanței de judecată, cu Be-
cheru inculpat dar în liberta-
te, așa cum a fost, de altfel, în 
ultimii trei ani de zile. După 
ce că justiția a șchiopătat 
grav în a face dreptate aces-
tui tânăr ajuns acum la 22 
de ani, dosarul merge împie-
dicat și la Judecătoria Târgu-
Jiu, unde instanța de fond dă 
amânări peste amânări într-o 
cauză penală care se putea 
rezolva în foarte scurt timp.

A fost pasionat de 
creșterea porumbelor de mic 
și povestește că ar fi des-
chis ochii prima dată chiar 
în preajma porumbeilor. Așa 
povestește Mădălin Deliu pa-
siunea sa pentru acest sport, 
o pasiune moștenită de la 
tatăl său care crește porum-
bei campioni încă de la vâr-
sta de 19 ani. Adolescentul, 
în 2019, un tânăr în putere 
acum, nu s-a gândit însă ni-
ciodată că pasiunea sa pen-
tru porumbei poate să îl facă 
victima violenței unui adult 

Tânăr de 18 ani, agresat în incinta Clubului de Columbofi lie Târgu-Jiu! Băiatul Tânăr de 18 ani, agresat în incinta Clubului de Columbofi lie Târgu-Jiu! Băiatul 
plin de sânge, pe patul de spital, agresorul liberplin de sânge, pe patul de spital, agresorul liber
Dediu Ilie Mădălin avea 18 ani în 2019 când a fost victima unei agresiuni, extrem 
de violente, care s-a petrecut, culmea, în incinta Clubului ,,Constantin Brâncuși” 
din Târgu-Jiu, dedicat columbofililor din Gorj. Evenimentul a avut loc cu martori, 
mai exact s-a petrecut în prezența a aproximativ 50 de membri, asta deoarece 
participanții pregăteau atunci porumbeii pentru o competiție de gen. Băiatul a fost 
lovit cu pumnul în fața de Becheru Constantin, un taximetrist din Târgu-Jiu, și el 
membru al clubului, care nu s-a sfiit, potrivit martorilor, să îl umple de sânge pe bă-
iat și să-l lovească cu genunchii în cap, în momentul în care victima a căzut uluită 
la pământ. 

care împărtășește și el pasi-
unea pentru același sport. 
Și totuși, după o competiție 
câștigată de porumbeii săi, 
Mădălin s-a trezit contactat 
de acest bărbat, Constan-
tin Becheru, taximetrist în 
Târgu-Jiu, apropiat acum 
de vârstă de 50 de ani, care, 
probabil, invidios pe succesul 
competitorului mult mai mic, 
i-a făcut o ofertă telefonică. 
Băiatul nu i-a răspuns pozitiv 
lui Becheru, care încercase 
prin acel mesaj să îl ia peste 
picior, supărat că porumbeii 
săi nu atinseseră performanța 
acestui tânăr. Mădălin i-a 
transmis doar, spune acesta, 
că îl respectă dar nu acceptă 
să facă totuși ,,mișto” de el. 
Acest schimb de replici scurte 
s-a purtat imediat după con-
curs dar cu două săptămâni 
înainte de agresiune.

Agresiunea a oprit 
participarea tânărului la 
concurs! 

Mădălin i-a povestit ta-
tălui său despre mesajele 
de la Becheru, dar părintele 
și-a sfătuit fiul să nu bage 
de seamă cele întâmplate 
pe motiv că cel care a trimis 
mesajele este un adult care 

trebuie lăsat în pace. Tatăl îl 
cunoaștea, de altfel, din club, 
pe respectivul. Nici tatăl bă-
iatului nu s-a gândit vreo cli-
pă la ce urmează. Din acest 
motiv nu și-a însoțit copilul la 
concursul de la Târgu-Jiu, fa-
milia Dediu locuind la Prigo-
ria.Tânărul Mădălin și-a luat 
porumbeii și a plecat la con-
cursul de la Târgu-Jiu însoțit 
de un vecin și el columbofil. 
Cei doi au ajuns la locul de 
desfășurare a concursul, în 
incinta clubului din munici-
piu, alături de alti 50 mem-
brii și ei veniți acolo împreu-
nă cu porumbeii care urmau 
să concureze. Practic, fiecare 
își aștepta rândul să fie tre-
cut ,,prin imprimantă", adică 
fiecare porumbel să fie înre-
gistrat. În timp ce își aștepta 
rândul, Mădălin l-a întâlnit 
pe Adrian Pibu, un alt concu-
rent, cu care a dat mâna. Nu 
a apucat să își desfacă mâna 
din strânsoarea bărbătească 
că tânărul s-a trezit în fața sa 
cu Becheru Constantin care 
era extrem de nervos. Fără sa 
îi zică vreun cuvânt, Becheru 
l-ar fi lovit cu pumnul drept 
în față pe Mădălin Dediu. 
Totul se desfășura sub ochii 
lui Pibu dar și a lui Marian 
Pițu care face parte din staful 
tehnic al clubului. Becheru 
nu s-a oprit aici și deși tâ-
nărului îl pornise sângele pe 
nas, adultul a continuat să 
îl lovească trăgându-l de cap 
spre genunchii săi cu care l-a 
și lovit. Băiatul s-a pomenit 
și strâns de gât de o alta per-
soană care în loc să intervină 
în favoarea victimei a arătat 
că i-a dat o mână de ajutor 
agresorului. 

Mădălin a picat la pământ 
și s-a trezit pe o targă, după 
ce la fața locului a fost che-
mat un echipaj SMURD.

Nouă zile de îngrijiri! 

A ajuns la spital, cu un 
guler cervical aplicat de echi-
pajul de pe ambulanță și plin 
de sânge. După investigațiile 
medicale, tânărul a fost tri-
mis acasă dar a primit apoi 
9 zile de îngrijiri medicale de 
la medicul legist. Părinții au 
aflat abia atunci, de la vecin, 
ce se întâmplase cu Mădălin.

Poliția s-a sesizat despre 
caz dar nu a luat nicio mă-
sură cu agresorul Becheru. 
Practic, taximetristul violent 
nu a fost deranjat de absolut 
nimeni,pe parcursul anche-
tei sau în prezent. Practic, 
băiatul depune o plângere 
penală dar dosarul trenează 
timp de trei ani la poliția din 
Târgu Jiu. Abia după ce ta-
tăl intervine și cere explicații 
anchetatorilor,în februarie 
2022, dosarul penal apare pe 
rolul Judecătoriei Târgu-Jiu, 
cu Becheru inculpat. O par-
te din martori ajung la testul 
poligraf, unul refuzând aceas-
tă procedură decisă de pro-
curorul de caz. În februarie, 
cu chiu cu vai, începe astfel 

procesul penal, la trei ani de 
la comiterea faptei. Instanță 
de fond se mișcă însă extrem 
de greu și in putinele terme-
ne derulate în dosar nu face 
decât să dea amânări pentru 
motive chiar puerile. Următo-
rul termen în dosar va avea 
loc pe 11 octombrie, cu audi-
erea primilor martori. 

Tânărul Mădălin, ca și fa-
milia sa, se declară dezamăgit 
de felul în care au înțeles an-
chetatorii să elucideze cele în-
tâmplate și să îl lase liber pe 
agresor. Poate că abia la patru 
ani după incidentul care și-a 
pus amprenta pe dezvoltarea 
sa ulterioară, Mădălin Dediu 
va obține o primă sentința în 
acest dosar, o decizie care nu 
îi va șterge sechelele rămase 
după bătaia primită in public, 
pentru nimic.

Cer este că Becheru nu își 
recunoaște,în fața instanței, 
faptele și chiar a avut curajul 
sa spună în fața judecătoru-
lui că tânărul nu a fost atins 
de persoana sa, deși a recu-
noscut actul de violență, an-
terior, la poliție...

ANAMARIA STOICA
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Acționarii CEO parafează 
acordurile cu OMV Petrom pentru 
înfi ințarea societăților mixte
Acționarii Complexului Energetic Oltenia se vor 

întâlni într-o ședință AGEA pentru a aproba 
acordurile finale cu OMV Petrom, pentru parcurile 

fotovoltaice, având acorduri de asociere și cu Tinmar 
Energy, în vederea constituirii societăților mixte sub care 
vor funcționa și grupuri pe gaz.

REZULTATE LOTO REZULTATE LOTO 
15 Septembrie 202215 Septembrie 2022

Loto 6/49:    45, 49, 12, 40, 10, 41 
Loto 5/40:    6, 26, 31, 3, 11, 7 
Joker:    17, 34, 15, 3, 33 + 9 
Noroc:    9 2 5 6 9 2 1 
Noroc Plus:    5 0 2 5 2 2 
Super Noroc:   9 8 9 7 9 4

Societățile mixte se vor numi: Parc fotovoltaic Ișalnița 
SA,Solaris Tismana 2 SA, Parc fotovoltaic Tismana I, 
Parc fotovoltaic Rovinari Est SA. AGEA se va întru pe 22 
septembrie iar doi membri ai Directoratului CEO vor semna 
acordurile finale.

M.C.H.

În  data de 17 septem-
brie 2022 se va desfășura la 
nivel national, Campania in-
titulată ,,Ziua Națională de 
Curățenie-2022 !’’. Primarul 
orașului Rovinari, Robert 
Filip invită comunitatea la 
această acțiune: ,,Vă invităm 
să participați în număr cât 
mai mare, iar orașul Rovinari 
să fie din nou exemplul bun.

Cunoscut și sub nume-
le de „Let's Do It, Romania", 
proiectul are ca obiective 
principale curățirea României 
de deșeurile aruncate la în-
tâmplare, atragerea atenției 

Rovinari: Ziua Națională 
de Curățenie!

asupra importanței păstrării 
unui mediu curat și deopotrivă 
conștientizarea rolului pe care 
fiecare dintre noi îl avem în so-
cietate.

Vă puteți anunța participa-
rea adresându-vă  Biroului Ur-
banism, responsabil protecția 
mediului,  d-na Pungan Ana, 
sau la numărul de telefon cu 
apelare gratuită 0800410000.

Toți voluntarii participanți 
la acțiune vor primi saci mena-
jeri și mănuși de protecție.

Vă așteptăm așadar, sâm-
bătă, 17.09.2022, la ora 09.00, 
în fața Primăriei orașului Rovi-
nari.

Let's Do It, Romania!
Let's Do It, Rovinari!”, a 

transmis primarul Filip.
M.C.H.

Romsilva, care adminis-
trează pădurile statului, va 
pune mai mult lemn de foc pe 
piață, ca să acopere cererea 
populației. Regia Națională a 
Pădurilor (RNP) analizează și 
posibilitatea redistribuirii sto-
curilor, pentru ca și județele 
deficitare în fond forestier să 
aibă parte de mai mult lemn 
de foc. Ceea ce nu precizea-
ză regia este prețul cu care 
se comercializează lemnul de 
foc, care este cu vreo 50% mai 
mare ca astă-iarnă, ajungând 
pe piață mai scump ca gazul. 
În aceste condiții, s-ar impu-
ne ca și Romsilva, alături de 
alți comercianți de lemn de 
foc, precum traderii la gaze și 
curent, să fie suprataxați.

Lemn sau gaz?

Calculele privind costurile 

Lemnele de foc, mai scumpe cu 50%
cu încălzirea cu lemn de foc 
duc la concluzii îngrijorătoa-
re, arată Focus Energetic.ro. 
Fagul, cel mai comun lemn de 
esență tare folosit la încălzire, 
are o putere calorifică de 4,18 
KWh/kg. La o masă medie de 
720 kg/mc, rezultă că un me-
tru cub de lemn de fag produ-
ce 3.010 kwh. 

În prezent, prețul plătit de 
populație pentru gaz este de 
0,31 lei/KWh, gazul natural 
fiind celălalt cel mai folosit 
combustibil pentru încălzire, 
alături de lemn. 

Astfel, prețul a 3.010 KWh 
de gaz, echivalentul unui me-
tru cub de lemn de fag, costă 
933 de lei.

De remarcat, singurul 
mare magazin de bricolaj care 
vinde, în prezent, lemn de foc, 
are o ofertă de 1.199 lei, dar 
pentru 0,9 mc de lemn. Mai 

exact, un metru cub de lemn 
de fag ar costa peste 1.300 de 
lei. 

Ar fi vorba de lemn tăiat, 
despicat și paletizat. În aces-
te condiții, prețul gazului este 
mai mic decât cel al lemnului 
de foc.

Situația de complică și 
mai mult dacă sunt folosite 
brichete din rumeguș de fag, 
ca să păstrăm același tip de 
lemn. 

La o putere calorifică de 5 
KWh/kg, ar fi nevoie de 602 
kg de brichete pentru a ajun-
ge la cei 3.010 KWh ai unui 
metru cub de lemn de fag. La 
cel mai mic preț de comercia-
lizare al aceluiași magazin de 
bricolaj, costul pentru 3.010 
KWh produși cu brichete ar 
ajunge la cifra astronomică 
de 1.625 lei.

M.C.H.
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CE Oltenia cumpără produse de papetărie CE Oltenia cumpără produse de papetărie 
de zeci de mii de leide zeci de mii de lei
Complexul Energetic Oltenia 

achiziționează produse de 
papetărie și articole mărun-

te de birou, bugetul alocat fiind de 
peste 70.000 de lei, fără TVA. 

Compania are nevoie de mii de do-
sare, plicuri și bibliorafturi, pe lista 
achizițiilor regăsindu-se și registre 
de intrare-ieșire sau diferite tipuri de 
markere. 

Produsele sunt necesare pentru 
întocmirea documentelor care circulă 

în și între serviciile, birourile și com-
partimentele CE Oltenia, în vederea 
bunei desfășurări a activității.

Articole vor ajunge la sediul execu-
tiv al CE Oltenia, la termocentralele 
Ișalnița, Rovinari și Turceni, la ELC-
FU Motru și UCIPM Motru.

Bugetul alocat achiziției este de 
74.859 lei, fără TVA, firmele interesa-
te având termen până la finalul lunii 
să depună ofertele.

I.I.

Patru școli din Gorj au catalog electronicPatru școli din Gorj au catalog electronic
Ministerul Educației a anunțat lis-

ta cu cele 742 de școli din toată țara 
care folosesc în acest an școlar cata-
logul electronic. Dintre acestea, patru 
sunt din județul Gorj. Este vorba de 
Colegiul Național „Tudor Vladimires-
cu” din Târgu-Jiu, Școala Gimnazială 
nr.1 Polovragi, Școala Gimnazială „Ni-
colae Costescu” din Bolboși și Școala 
Gimnazială nr. 1 Albeni.

Catalogul electronic oferă posibili-

tatea părinților de a afla în orice mo-
ment situația școlară a elevilor (note, 
absențe), aceasta fiind consemnată 
exclusiv în mod digital. 

Catalogul va exista și în format fizic, 
fiind tipărit, semnat, avizat și arhivat 
de directorul unității de învățământ, 
la finalul anului școlar. Școlile sunt 
responsabile de siguranța datelor cu 
caracter personal ale elevilor. 

I.I.

Când vor fi  plătite Când vor fi  plătite 
bursele elevilorbursele elevilor

Bursele școlare vor fi plătite obli-
gatoriu pe data de 15 ale lunii pentru 
luna care a trecut, potrivit hotărârii 
de Guvern publicate în Monitorul 
Oficial miercuri seara. 

Cuantumul minim al burselor 
este același ca anul trecut școlar, 
sumele rămân neschimbate: 500 lei, 
pentru bursa de performanță; 200 
lei, pentru bursa de merit; 150 lei, 
pentru bursa de studiu și 200 lei, 

pentru bursa de ajutor social.
Din acest an elevii de clasa a V-a 

nu mai primesc burse de merit. Bur-
sa se acordă elevilor care au media 
anuală generală de cel puțin 9,50 și 
nu mai mult de 20 de absențe ne-
motivate/an. Cererile pentru burse-
le de studiu și cele de ajutor social 
se mai pot depune până la finalul 
lunii septembrie.

I.I.
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Polițiști din cadrul Serviciului Rutier și ai Bi-
roului de Analiză și Prevenire a Criminalității 
au mers, miercuri, la o școală din Târgu-Jiu, 
având o activitate de educația rutieră.

Astfel, aceștia le-au prezentat copiilor 
semnificația indicatoarelor rutiere, după 
care, împreună, au pus în practică, prin-

cipalele reguli ce trebuie respectate de pietoni, 
bicicliști sau conducători de trotinete.

De asemenea, polițiștii rutieri le-au prezentat ce-

Educație rutieră într-o școală din Târgu-JiuEducație rutieră într-o școală din Târgu-Jiu

lor mici imagini cu semafoare electrice pietonale şi 
pentru vehicule, precum şi treceri pentru pietoni.

,,Cei mici au putut explora și laboratorul mobil 
aflat în dotarea Serviciului Rutier.

Polițiștii prezenți la activitate au stat la dispoziția 
copiilor și le-au oferit acestora recomandări referi-
toare la comportamentul pe care trebuie să-l adopte 
atunci când sunt participanți la trafic, în calitate de 
pietoni sau bicicliști, pentru a nu deveni victime ale 

accidentelor rutiere.
În cadrul acestei activități au participat aproxi-

mativ 270 de copiii și 5 cadre didactice.
Activități similare vor fi desfășurate de polițiști 

în unitățile de învățământ, pentru a-i informa pe cei 
mici încă de la o vârstă fragedă, care sunt riscuri-
le nerespectării regulilor de circulație”, a comunicat 
IPJ Gorj.

M.C.H.

DOAMNEI MARIA APOSTOL „CRESCUI 
GORJULE CU TINE!”

Floare mândră a dorului
Din grădina Gorjului,
Floare mândră a florilor
În lumina zorilor,
Floricică din coline 
„Crescui Gorjule cu tine!”
Sus pe plaiul de la Runcu
Să mă întrec în grai cu cucu'.
Aici de mică crescui
Să-i cânt cu drag omului,
În bătaia vântului
Şi-n lumina soarelui,
Floricică a dorului
Mândră floare a Gorjului,
De la poala muntelui
Jos pe plaiul Runcului..
Înflorii salcâmu-n coastă
Repede trecui prin soartă,

Repede trecuși sub soare
Viață scurtă, trecătoare.
Viață, viață, te-ai grăbit
Repede m-ai părăsit,
Acum când sunt ca o floare
Şi-aveam lumea la picioare!
Îți las lume ce-am mai sfânt
Glasul meu pe acest pământ,
Să nu uiți că am trăit
Lângă Gorjul meu iubit !
Aici de mică crescui
Să-i cânt cu drag omului!
Iar de plec Doamne din lume,
Copilul cu cin' rămâne ?
Dorul rupe sufletul
Rămâne doar Cântecul,
Rămân cântecele mele
Ca să îți petreci cu ele.

Sunt o lacrimă curată
Ce se scurge câteodată,
Prin al cântului fior,
De prin ochii tuturor!

DOREL DOBRE DELAGORJ
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Sprijin fi nanciar pentru crescătorii de animale Sprijin fi nanciar pentru crescătorii de animale 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltă-

rii Rurale, prin Agenţia de Plăţi și 
Intervenţie pentru Agricultură, 

efectuează plata ajutorului de stat în sectorul 
creșterii animalelor, solicitat prin cererile de 
plată aferente serviciilor prestate în luna iunie 
și în trimestrul II al anului 2022. 

Suma autorizată la plată este în valoare de 
26.046.778 lei și se acordă de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale pentru solicitanţii care au 
accesat această formă de ajutor de stat.

La nivelul APIA – Centrul judeţean Gorj, 
suma autorizata la plată este în valoare de 
352.520,70 lei, aferentă unui număr de 13.331 
caprine și 43708 ovine.

I.I.

Hepatita C, boala care nu are simptome Hepatita C, boala care nu are simptome 
până când ajunge în stadii avansatepână când ajunge în stadii avansate

Hepatita C este boala care variază 
de la îmbolnăvire ușoară, care durea-
ză câteva săptămâni, la îmbolnăvire 
severă, pe viață. 

Hepatita înseamnă inflamația fi-
catului. Când ficatul este inflamat 
sau distrus, funcția acestuia poate fi 
afectată. Consumul excesiv de alco-
ol, toxinele, unele medicamente sau 
anumite afecțiuni pot să provoace he-
patita. Totuși, hepatita este frecvent 
provocată de un virus – virusul hepa-
titei A, virusul hepatitei B sau virusul 
hepatitei C.

Hepatita C este o infecție a ficatu-
lui provocată de virusul hepatitic C.

Diferențe hepatita A – hepatita B – 
hepatita C

Hepatita A, hepatita B și hepatita 
C sunt infecții ale ficatului provocate 
de trei virusuri diferite.

Deși fiecare dintre aceste virusuri 
determină simptome similare, se răs-
pândesc diferit și afectează în mod di-
ferit ficatul.

Hepatita A este o infecție pe ter-
men scurt, autolimitantă (simptomele 
dispar pe măsură ce sistemul imun 
va elimina virusul din organism). He-
patita B și hepatita C pot debuta ca 
infecții pe termen scurt, însă există 
cazuri când virusul rămâne latent în 
organism și provoacă infecție cronică 
sau pe termen lung.

Există vaccinuri pentru prevenția 
hepatitei A și a hepatitei B; nu există 
vaccin pentru prevenția hepatitei C.

Ce este hepatita C?
Hepatita C este infecția ficatului 

provocată de virusul hepatitei C. Va-
riază de la îmbolnăvire ușoară, care 

durează câteva săptămâni, la îmbol-
năvire severă, pe viață. Hepatita C 
este adeseori descrisă ca infecție “acu-
tă” (care înseamnă infecție nouă) sau 
infecție “cronica” (infecție pe viață).

• Hepatita C acută se produce în 
primele 6 luni de la expunerea la vi-
rusul hepatitei C. Hepatita C poate fi 
o boală pe termen scurt, însă pentru 
majoritatea oamenilor infecția acută 
determină infecție cronică.

• Hepatita C cronică poate însem-
na infecție pe termen lung dacă viru-
sul hepatitei C nu este tratat. În lip-
sa tratamentului, hepatica C cronică 
poate provoca probleme severe de să-
nătate, cum sunt deteriorarea ficatu-
lui (boală hepatică), ciroză (fibrozarea 
extremă a ficatului), cancer hepatic și 
chiar deces.

Care este probabilitatea ca hepati-
ta C acută sa devină cronică?

Aproximativ 75-85% dintre per-
soanele care se infectează cu virusul 
hepatitei C vor dezvolta infecție cro-
nică.

Este posibil ca organismul sa eli-
mine virusul hepatitei C?

Da, aproximativ 15-25% dintre 
persoanele infectate cu virusul he-
patitei C elimină virusul fără a urma 
tratament și nu dezvoltă infecție cro-
nică. Specialiștii nu înțeleg în totalita-
te mecanismul.

Transmitere
Cele mai frecvente modalități de 

infectare cu virusul hepatitei C sunt:
• În prezent, majoritatea oamenilor 

se infectează cu virusul hepatitei C 
prin folosirea la comun a acelor sau a 
altor echipamente pentru prepararea 

sau injectarea drogurilor;
• Înțepături accidentale în cadrul 

unităților sanitare;
• La naștere, din mamă cu hepa-

tita C.
Mai puțin frecvent, virusul hepati-

tei C poate fi transmis prin:
• Folosirea la comun a obiectelor 

personale care au intrat în contact cu 
sângele unei persoane infectate (lama 
de ras sau periuța de dinți);

• Raport sexual cu o persoană in-
fectată cu virusul hepatitei C;

• Tatuaj sau body piercing efectua-
te într-un salon neautorizat.

Virusul hepatitei C nu se 
răspândește prin folosirea la comun a 
tacâmurilor, prin alăptat, îmbrățișare, 
sărut, strângere de mână, tuse sau 
strănut. Nu se transmite nici prin ali-
mente sau apă. 

Nu există dovezi că virusul he-
patitei C se poate transmite prin 
înțepătura de țânțari sau înțepătura 
altor insecte.

Chiar dacă un pacient a fost infec-
tat cu virusul hepatitei C și virusul a 
fost eliminat de organism sau dacă 
acesta a fost tratat cu succes și vinde-
cat, pacientul poate să se reinfecteze 
cu virusul hepatitei C.

Simptome
De obicei, persoanele infectate acut 

(nou) cu virusul hepatitei C nu au 
simptome sau au simptome ușoare. 
Când apar, simptomele includ:

• Febră, oboseală
• Urină închisă la culoare
• Scaune deschise la culoare
• Durere abdominală, scăderea 

poftei de mâncare
• Greață, vărsături
• Durere articulară
• Icter (îngălbenirea mucoaselor, 

pielii sau ochilor)
În cazul persoanelor care au simp-

tome în urma infecției acute, acestea 
pot să apară, în medie, în 2-12 săp-
tămâni de la expunere. Totuși, majo-
ritatea persoanelor infectate cu viru-
sul hepatitei C sunt asimptomatice. 
Chiar dacă persoana cu hepatită C nu 
are simptome, aceasta poate transmi-
te virusul hepatitei C la alte persoa-
ne. Majoritatea persoanelor infectate 
cu virusul hepatitei C nu știu că sunt 
infectate pentru că nu arată și nu se 
simt bolnave.

Majoritatea persoanelor infectate 
cu virusul hepatitei C cronice nu au 
simptome sau au simptome generale 
sau comune, precum oboseala croni-
că sau depresia.

Majoritatea persoanelor dezvoltă în 
final boala hepatică cronică, care va-
riază de la ușoară la severă, cum sunt 
ciroza (fibrozarea extremă a ficatului) 

și cancerul hepatic.
Boala hepatică cronică la persoa-

nele cu hepatita C se produce încet, 
fără semne sau simptome, pe parcur-
sul câtorva decenii.

Infecția cu virusul hepatitei C cro-
nice rămâne deseori necunoscută 
până când persoanele fac screening 
pentru donare de sânge sau când este 
depistată o analiză de sânge cu valori 
anormale în timpul unui control de 
rutină.

Hepatita C cronică poate fi o boa-
la severă care determină probleme de 
sănătate pe termen lung, cum sunt: 
deteriorarea ficatului, insuficiența 
hepatică, cancerul hepatic sau chiar 
decesul.

Tratament
Nu există tratament recomandat 

pentru hepatita C acută. Persoane-
le infectate cu virusul hepatitei C ar 
trebui monitorizate de medic și luate 
în considerare pentru tratament dacă 
infecția persistă și devine cronică.

Există câteva medicamente dispo-
nibile pentru tratarea hepatitei C cro-
nice. Tratamentele pentru hepatita C 
s-au îmbunătățit semnificativ în ulti-
mii ani. Tratamentele disponibile în 
prezent presupun de obicei 8-12 săp-
tămâni de medicație orală, care vin-
decă peste 90% din cazuri, cu număr 
redus de reacții adverse.

Ce poate face o persoana cu hepa-
tită C cronică pentru a avea grijă de 
ficat?

Întâi de toate, persoanele cu he-
patită C cronică ar trebui să consul-
te medicul în privința tratamentului, 
chiar dacă au mai fost tratate pentru 
hepatita C în trecut.

Pentru persoanele cu ciroză există 
în continuare riscul de cancer hepa-
tic, chiar după vindecarea infecției cu 
hepatita C.

Persoanele cu hepatită C cronică 
și persoanele cu ciroză (chiar dacă 
s-au vindecat de hepatita C) ar trebui 
monitorizate regulat de către medic și 
vaccinate împotriva hepatitei A și he-
patitei B.

Persoanele cu hepatită C cronică 
ar trebui sa evite consumul de alcool, 
întrucât poate deteriora suplimentar 
ficatul. Acestea ar trebui sa consulte 
medicul înainte sa ia orice medica-
ment prescris, suplimente alimentare 
sau alte medicamente fără rețetă, de-
oarece acestea pot dăuna ficatului.

Material informativ realizat 
de dr. CORNOIU CRISTINA, 
medic specialist medicină 

de familie - Cabinet Planificare 
familială -Spitalul Județean 

de Urgență Târgu-Jiu
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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

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

Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

Lista de cumpărături pentru 4 porții:
* 250 grame dovleac Hokkaido; 
* 30 gr de unt;

Spumă deSpumă de
cremă dincremă di

Pasul 1Pasul 1

* 1 ceapă;
* 1/2 linguriță de ghimbir măcinat;

Pasul 2Pasul 2

* 200 ml lapte de cocos;
* 200 ml supă clară fond;

Pasul 3Pasul 3

* 50 ml suc natural de portocale;
* Sare, piper după gust.

Pasul 4Pasul 4

MiercuriMarțiMarțiDuminică LuniLuniVineri Sâmbătă JoiJoi

150 ziua

22 SEP20 SEP 21 SEP16 SEP 17 SEP 18 SEP 19 SEP

140 ziua200 ziua

30 noaptea 50 noaptea 30 noaptea160 noaptea 130 noaptea 40 noaptea 80 noaptea

vremea în Gorj

220 ziua260ziua 170 ziua 160 ziua
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 de supă e supă 
 din dovleac !n dovleac !

Pasul 5Pasul 5

Mod de preparare:
Curățăm ceapa, apoi o tăiem în bucăți de 2 cm. 
Tăiem dovleacul pe jumătate, iar cu o lingură scobim 

și scoatem mijlocul. 
Semințele de dovleac se pot pune la uscat iar după 

Pasul 6Pasul 6

aceea se pot consuma. 
Semințele de dovleac sunt un aliment sănătos, conțin 

Pasul 7Pasul 7

magneziu, grăsimi vegetale omega 3, zinc, vitaminele A, 
C, E, K, în concluzie sunt surse importante de vitamine. 

Pasul 8Pasul 8

Curățăm coaja dovleacului și apoi îl tăiem  în bucăți 
de 3 cm.  Într-o oală, adăugăm untul iar când acesta a 

Pasul 9Pasul 9

început să sfârăie, adăugăm ceapa și o călim. 
 Apoi, adăugăm bucățile de dovleac și călim mai 

Pasul 10Pasul 10

departe pentru câteva minute. Stingem cu supa 
fond clară de legume  ,,după cum ați mai citit la 

Pasul 11Pasul 11

celelalte rețete de supă cremă prezentate în edițiile 
anterioare, eu folosesc mereu supa fond clară de 

Pasul 12Pasul 12

legume “. Adăugăm laptele de cocos, sucul de por-
tocale, ghimbirul măcinat, sare, piper după gust și 

fierbem totul până când dovleacul este moale. Cu 
un blender de mână, mixăm supa pentru 5 minute 

Pasul 13Pasul 13

Pasul 14Pasul 14

în acest fel o să avem o spumă de supă cremă. În-
tr-o oală, încălzim 50-70 ml de lapte cu un vârf de 
cuțit de sare. Cu blenderul de mână, mixăm laptele 

Pasul 15Pasul 15

până când se formează o spumă. 
Cu un polonic turnăm în farfurie spuma cre-

Pasul 16Pasul 16

Pasul 17Pasul 17

mă de dovleac iar  cu o lingură adăugăm în mijloc 
spuma de lapte și turnăm câteva picături dintr-o 
sticlă de ulei de dovleac presat la rece. Nu uitați să 
consumați zilnic legume.  Fabi, bucătar profesio-
nist, specializat în bucătăria franțuzească, austria-
că și internațională vă urează spor la gătit!

Poftă bună !



colaboratoricolaboratoriVineri, 16 Septembrie 2022Vineri, 16 Septembrie 2022
»»

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

10 10 
Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

Dumnezeul Cel iubitor de oameni lucrează Dumnezeul Cel iubitor de oameni lucrează 
Mântuirea în ogorul Împărăţiei, prin care Mântuirea în ogorul Împărăţiei, prin care 
adapă şi hrăneşte, vindecă şi mângâie adapă şi hrăneşte, vindecă şi mângâie 
sufl etul care a Înviat pe Crucea Golgotei!sufl etul care a Înviat pe Crucea Golgotei!
În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci; Ap. 

Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 
(Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos), în ca-

drul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă 
Română, Sfânta Evanghelie, ne arată că suntem în 
timpul sfinţitor şi pe deplin liturgic, marcat de Sfân-
ta Cruce, motiv pentru care atât Duminica dinainte 
de 14 septembrie, cât și cea de după această zi bine-
cuvântată sunt închinate cinstirii lemnului dătător 
de viaţă, pe care Hristos a coborât în mijlocul creației 
Sale pentru a tămădui omul de păcatul neascultării 
și pentru a-l împăca pe acesta cu Dumnezeu. Astfel, 
conținutul Pericopei Evanghelice din această Dumi-
nică ilustrează faptul că după ce a săvârşit vindeca-
rea unui orb și apoi îl pe Sf. Ap. Petru pentru refuzul 
lui de a înțelege esențialul mesajului pe care dorește 
să-L transmit mulţimilor, Mântuitorul se adresează 
oamenilor spunând lucruri interesante, care sunt 
actuale până astăzi, deoarece sună ca un îndemn şi 
o chemare: „Oricine voieşte să vină după Mine să se 
lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”, 
mesajul fiind adresat deopotrivă ucenicilor și celor 
care-L ascultau. Și, desigur, chemarea ne sună și 
nouă, căci după cum unanim susține exegeza, are 
o valoare universală și perenă, fiind în același timp, 
una destul de greu de urmat, cum ar spune unii, 
mai ales că în decursul veacurilor Crucea a avut di-
ferite înţelesuri, iar, în momentul în care Domnul 
rostea aceste cuvinte, ea era «instrumentul» care-i 
ducea la moarte pe făptuitorii fărădelegilor, pe ace-
ia care săvârșeau cele mai abominabile crime, însă, 
Mântuitorul va transforma ulterior acest obiect din 
ceea ce era anterior, într-un simbol al Mântuirii. Prin 
urmare, Dumnezeu cel iubitor de oameni, arată că 
asumarea Crucii e legată de suflet și de salvarea lui! 
Dar, noi știm că sufletul este darul cel mai de preț, 
fiindcă: ,,Cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, 
iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru 
Evanghelie, acela îl va scăpa”. Deşi, aparent compli-
cată, această formulare vine să ne convingă asupra 
faptului că salvarea sufletului e un lucru ce nu ne 
aparține nouă ca oameni, ci, lui Dumnezeu, datorită 
importanței spiritualului în înțelegerea și în salvarea 
sufletului nostru! Şi, dacă cel mai important e sufle-
tul, asupra lui trebuie să se concentreze fiecare din-
tre noi, mai ales că Domnul ne arată și cum putem 
să-l punem înainte de toate, Mărturisindu-L pe El în 
fața acestei lumi apăsate de umbra păcatului! Orici-
ne se va rușina, zice Domnul, va pricinui o mustra-
re din partea Sa la ceasul judecății, iar, Pericopa se 
încheie cu o promisiune de-a dreptul încurajatoare, 
care în decursul istoriei creștinismului a avut parte 
de multe interpretări, atunci când Mântuitorul spu-
ne: „Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce 
stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor 
vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru pute-
re”, Dumnezeu Cel iubitor de oameni, Care lucrează 
Mântuirea în ogorul Împărăţiei, prin care adapă şi 
hrăneşte, vindecă şi mângâie sufletul care a Înviat 
pe Crucea Golgotei!

,,Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede 
de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”! 

Aşadar, în Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci 

încheiem o săptămână luminată de Cruce, pentru a 
o reașeza în centrul preocupărilor noastre de zi cu zi, 
înțelegând, pe cât se poate, taina Evangheliei Crucii 
ca pe o propovăduire a morții care asumă în ultimă 
instanţă mântuirea noastră. Momentul redat textul 
Duminicii acesteia vine ca o aducere aminte, înainte 
ca umbra crucii să lumineze peste istoria mântui-
rii noastre, iar, în acest sens, chemarea la mântu-
ire pare grea, mai ale când te simți în deplinătatea 
forțelor tale umane, când construiești cu brațele tale 
o lume a ta şi crezi că poţi fi fericit în ea! Pentru că 
vorbeşte Hristos mulțimii și ucenicilor Săi, ştiind că 
pentru mulțime contează foarte mult acest „oricine 
voieşte”, când mulţi credeau că învățătura lui Hris-
tos e numai pentru «ai Lui»„ai Lui”, însă, Domnul 
nu admite desprinderea de oameni, iar, El stă în 
mijlocul oamenilor precum Crucea Sa va sta și încă 
mai stă în mijlocul lumii, luminând nădejdea Învierii 
pentru oricine se apropie de înțelegerea semnifica-
ţiei sale! De altfel, Crucea pe care suntem chemați 
să o asumăm vine împreună cu lepădarea de sine, 
din perspectiva logicii umane, chiar dacă, din Logica 
Domnului, asumarea Crucii înseamnă, între altele 
recunoașterea stării de păcătoșenie și a faptului că 
tot ceea ce este bun în noi i se datorează lui Dumne-
zeu, aşa că lepădarea de sine poate să fie mult mai 
ușoară. Abia după ce sunt parcurse etapele prelimi-
nare începe acțiunea „Să-mi urmeze mie”, cum zice 
Domnul, iar, a urma cuiva înseamnă a-i călca pe 
urme. Desigur, atunci când oamenii călătoresc prin 
deșert și urmează pașii lăsați în nisip de altcineva, 
acest lucru are un impact aparte, le dă siguranță, 
îi ajută să simtă că tot ceea ce fac este sortit dintru 
început reușitei, dat fiind faptul că și alții au purces 
pe acea cale. Vedem, aşadar, că în deșertul acestei 
lumi păcătoase, măcinată şi decimată de pandemii 
şi de războaie absurde, Hristos așterne în drumul 
nostru urme însângerate, iar, din găurile lăsate de 
piroanele cuielor curge în ultimă instanţă sânge-
le Învierii! El vine ca o mărturie menită să ne arate 
că putem să mergem şi pe drumul cel bun. De aici 
înțelegem că acela care vrea (nu este obligat) să Îi 
urmeze lui Hristos, trebuie să se lepede de sine și 
să Îl lase pe Domnul să vieze în el, iar, acesta este 
elementul esențial al vieții: a-L lăsa pe Hristos să 
locuiască în noi și nici o altă persoană să nu se con-
funde cu persoana Sa. Şi facem aceasta, urmându-L 
pe El şi iubindu-L cu adevărat! Aceasta este cea mai 
mare poruncă dată de Hristos oamenilor, iar de îm-
plinirea ei depinde întâlnirea și reintegrarea noas-
tră în iubirea lui Dumnezeu, Cel Care a creat lumea 
din iubire (In. 3, 6). Dar, omul, deși are conștiința 
prezenței lui Dumnezeu în creație, nu a răspuns 
acestei iubiri, înstrăinându-se într-o căutare eșuată 
și rămânând prizonierul unei iubiri de sine autosufi-
ciente. Această rătăcire a omului «îmbrăcat în haine 
de piele», aşa cum îl numește teologul Panayotis Nel-
las, a declanșat împlinirea vremii, a timpului în care 
Dumnezeu coboară în creație pe treptele Crucii pen-
tru a-i arăta omului că drumul întâlnirii cu El tre-
ce prin asumarea suferinței și mergerea pe urmele 
pașilor Răstignitului a Cărui povară reprezintă vina 
neascultării tuturor descendenților din Adam. Prin 
urmare, Fiul Lui Dumnezeu Şi-a arătat iubirea pe 
cruce, în suferință, deschizându-Şi brațele țintuite 
pe lemn într-o îmbrățișare părintească şi iertătoare. 

Tocmai acest altar de suferință trebuie cinstit cu 
evlavie și cu deosebită recunoștință, căci, prin 
el se manifestă cu plenitudine iubirea lui Dum-
nezeu pentru oameni. În fapt, Iubirea răstigni-
tă pe Cruce este o imagine de neconceput, care 
depășește orice rațiune, dar din această taină 
izvorăște tot harul prin care Dumnezeul Cel iu-
bitor de oameni lucrează Mântuirea în ogorul 
Împărăţiei, prin care adapă şi hrăneşte, vinde-
că şi mângâie sufletul care a Înviat pe Crucea 
Golgotei!

,,Căci cine va voi să-și scape viața și-o va pier-
de, iar cine își va pierde viața sa pentru Mine 
și pentru Evanghelie, acela și-o va mântui”! 

Aşadar, în această Duminică după Înălțarea 

Sfintei Cruci, în care ni se vorbește despre lepădarea 
de sinele egoist și asumarea crucii personale, trebu-
ie să înțelegem că fiecare om care iubește asemeni 
lui Hristos, trebuie să fie capabil să Îi urmeze Lui, 
fiindcă Domnul Iisus a spus foarte clar: Mă iubește 
cel care îmi urmează!  Cu alte cuvinte: dacă cineva 
vrea să Îmi urmeze, dacă cineva vrea să Îmi declare 
dragostea sa, dacă cineva pretinde a fi unul dintre 
prietenii Mei, atunci, el trebuie să fie cu Mine! Iar, 
această cale este uneori o coborâre abruptă, contrar 
sfaturilor izvorâte din rațiunea omenească, pentru 
că se dovedeşte şi o sondare profundă în adâncul 
ființei, acolo unde se așează umbra faptelor necu-
rate și izvorăsc gândurile care tulbură viețuirea în 
Duhul lui Dumnezeu, o îndurare a nedreptăților, 
o asumare a unor mari suferințe sau vinovății per-
dante! Când Iisus Hristos îl cercetează pe om, El 
coboară, Se întrupează și devine egal cu el. Deci, Ii-
sus Hristos coboară între oameni și ajunge până la 
Cruce, chiar coborând în mormânt și în iad. Să Îi 
urmezi Calea Lui înseamnă nu doar să Îl însoțești 
spre Înviere, ci și în patimă și în moarte! De altfel, 
gândul la moarte sau la a fi mort pentru lume, cum 
spunea Sfântul Vasile cel Mare, a te înstrăina de lu-
mescul lumii și de ceea ce te circumscrie strict în 
orizontul duhului hedonist și umanist al consumării 
existenței proprii în acest veac, sunt tot atâtea mo-
duri de a-ți asuma crucea, iar, acceptarea suferinței 
ne face să completăm la rândul nostru ceea ce îi 
lipsește firii omeneşti!  În fapt, urmarea lui Hristos 
înseamnă să devenim, asemenea Lui, un grăunte de 
grâu care este forțat să moară ca să poată rodi, iar, 
să Îi urmezi lui Hristos înseamnă să te dăruiești, ca 
mai apoi să te regăsești într-un astfel de parodox, 
care este, totuși, o evidență! Înseamnă să te uiți pe 
tine și să te dăruiești în totalitate celorlalți, pentru 
că aceasta înseamnă a-L imita pe Hristos! De bună 
seamă, lucrarea duhovnicească a omului angajat 
pe calea asumării îndumnezeirii se împlinește prin 
cruce, necazuri, neputințe și suferințe, iar, comu-
niunea omului cu Dumnezeu se fundamentează pe 
altarul Crucii! Chiar purtarea crucii personale şi 
«răstignirea» pentru aproapele sunt forma actualiza-
tă a supliciului Golgotei, ca o împlinire asumată a 
urmării Lui, aspecte care ne unesc hristic în taina 
iubirii jertfelnice care este raţiunea de a fi a omului 
cel nou restaurat după chipul şi asemănarea Crea-
torului Său. 

Numai în aceste condiţii crucea vieţii noastre este 
o jertfă bineplăcută oferită lui Dumnezeu, iar, fără 
speranţa învierii, viaţa umană eşuează în însingu-
rare, în înstrăinare, acolo unde perspectiva morţii 
este văzută ca neant şi ca o expresie a evaluării uni-
laterale a teologiei patimilor şi morţii lui Dumnezeu, 
de tip nietzschean pentru a conduce la angoasă şi 
vid existenţial. Pentru că întotdeauna Ortodoxia a 
evaluat patimile Crucii din perspectiva Învierii Lui 
Hristos, umplând de speranţă şi curaj viaţa muceni-
cilor, adevăraţii ostaşi ai lui Hristos, ca şi viaţa altor 
cuvioşi şi drepţi în lupta lor cu duhul veacului. În 
concluzie, toate aceastea se înscriu în sfera verbu-
lui (a iubi), care a transfigurat fața lumii după chi-
pul Creatorului său, iar a iubi hristic înseamnă să 
trăiești veșnic în Hristos, să-L accepți pe Hristos în-
lăuntrul tău și să-L lași să vorbească prin cuvintele 
tale, să-i miluiască pe neputincioși prin mâinile tale, 
să împlinească viața celorlalți prin osteneala propri-
ei tale vieți pe care ai închinat-o lui Dumnezeu Cel 
iubitor de oameni, pentru că numai Atotputernicul 
Dumnezeu lucrează Mântuirea în ogorul Împărăţiei, 
prin care adapă şi hrăneşte, vindecă şi mângâie su-
fletul care a Înviat pe Crucea Golgotei!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Înţeleciunea este mama credinţei, a nădejdii şi a dragosteiÎnţeleciunea este mama credinţei, a nădejdii şi a dragostei

„O, sfi ntelor şi vrednicelor de laudă muceniţe, Pistis, „O, sfi ntelor şi vrednicelor de laudă muceniţe, Pistis, 
Elpis şi Agapis şi înţeleaptă maică a curajoaselor Elpis şi Agapis şi înţeleaptă maică a curajoaselor 
fi ice, Sofi a, la voi cu rugăciune mă îndrept”!fi ice, Sofi a, la voi cu rugăciune mă îndrept”!

UAT CĂTUNELE, prin UMC MOTRU - SECTOR LUPOAIA, anunţă publi-

cul interesat asupra luării deciziei de emitere a Acordului de Mediu pentru 

proiectele „DESFIINŢARE PODEŢ 1, CONSTRUIRE PODEŢ 1, CONFORM 

DECIZIEI CIVILE NR. 1331/2021, DESFIINŢARE PODEŢ 2, CONSTRUI-

RE PODEŢ 2, CONFORM DECIZIEI CIVILE NR. 1331/2021, DESFIINŢA-

RE PODEŢ 4, CONSTRUIRE PODEŢ 4, CONFORM DECIZIEI CIVILE NR. 

1331/2021”, propuse a fi amplasate in Comuna Cătunele, sat Valea Perilor, 

judeţul Gorj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la Agenţia de Protecţia Mediului 

Gorj.

Nr. 322206/ 15.09.2022
                                                                                                                                      
Anunţ referitor la deschiderea procedurii de transparenţă decizională 

a procesului de elaborare a unui proiect de hotarâre

Astăzi, 15.09.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă deschide-
rea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Pro-
iectului de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consul-
tării publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
„Construire locuință multifamilială”, strada 11 Iunie 1848, nr.44-46 
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. SCUAR S.R.L., avizele și acor-

durile 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  28.09.2022:

[ ] 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 Proiectul 
de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consultării publi-
cului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire 
locuință multifamilială”, strada 11 Iunie 1848, nr.44-46 din Municipiul 
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 28.10.2022. 

Data finalizare termen anunț: 28.10.2022. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

Am ales dintre sfinte, nu pen-
tru a picta, deocamdată, ci, 
pentru a le cunoaşte mai 

bine, pentru viaţa lor zbuciumată şi 
mucenicească, pe Sfânta Muceniță 
Sofia, care a trăit în timpul împăra-
tului Adrian (117-138) și care fiind 
căsătorită a născut trei fiice, cărora 
le-a pus numele după cele trei virtuți 
creștine: Pistis (Credința), pe a doua 
Elpis  (Nădejdea), pe a treia Agapis 
(Dragostea). Dar, Sfânta Sofia rămâ-
nând văduvă după nașterea celor trei 
fete, le-a crescut pe acestea în credința 
creștină, iar, Domnitorul Antioh, au-
zind de înțelepciunea și frumusețea 
celor trei fete și convingându-se că 
sunt creștine, l-a înștiințat pe îm-
păratul Adrian, care în scurt timp a 
trimis slujitorii pentru a le aduce pe 
cele trei fete la palat. Împreună cu ele 
a venit și mama lor, care le-a întărit 
în credință sfătuindu-le și învățându-
le lucruri folositoare! Dar, Împăratul 
dorind să le facă să jertfească zeiței 
Artemida, cele trei fete au refuzat cu 
desăvârșire, mărturisind credința în 
Domnul nostru Iisus Hristos, singurul 
și adevăratul Dumnezeu, însă, atunci 
ele au fost supuse supliciilor, suferind 
moarte martirică și îmbrățișând cu-
nuna muceniciei. Mama lor le-a luat 

trupurile și le-a îngropat, ea însăși 
trecând la Domnul în timp ce se afla la 
mormintele fetelor sale. Să spunem că 
din anul 1992, Sfânta Muceniță Sofia 
este ocrotitoarea capitalei Bulgariei, 
unde este scris: ,,Trupul trăiește, dacă 
e locuit de suflet; iar sufletul trăiește 
cu voia Lui Dumnezeu”! Deci, Sfânta 
Muceniţă Sofia şi fiicele sale, Pistis, 
Elpis şi Agapis au vieţuit în Italia şi au 
pătimit în timpul domniei împăratului 

Adrian (117-138), iar, ziua de 17 sep-
tembrie, care ne aminteşte de Sfân-
ta Sofia împreună cu fiicele ei Pistis 
(Credinţa), Elpis (Nădejdea) şi Agapis 
(Dragostea) este un bun prilej pentru 
Biserica lui Hristos de a vedea cum 
izvorăşte harul în oameni prin sfin-
ţenie, feciorie şi jertfă preacurată de 
sine. Căci aceste tinere fecioare, trei 
la număr, pline de înţelepciunea Trei-
mii celei mai presus de fire, au înţeles 
taina veacului viitor şi a tuturor vea-
curilor, adică, iubirea cea infinită dă-
ruită de Dumnezeu oamenilor care se 
unesc cu El în rugăciune, şi au preţuit 
această taină mai mult decât întregul 
univers, mai mult decât viaţa lor, şi 
au câştigat nemurirea. Aceste sfinte 
au fost făcătoare de minuni în viaţă, 
în moarte şi în veşnicie. Şi mama lor, 
purtătoare a numelui lui Dumnezeu, 
care le-a născut şi şi-a văzut fiinţa 
crescând în ele, care le-a privegheat în 
moarte şi în înviere, a murit de durere 
după trei zile, pe mormântul fiicelor 
ei, închipuind moartea şi învierea lui 
Hristos în inima lor şi în inima ei, pen-
tru veşnicie. Aceste fiinţe sunt pentru 
mine cununa de virtuţi teologice şi 
nu numai, pentru că în drumul vieţii 
omul se poate întâlni cu acestea dacă 
doreşte să trăiască cu adevărat. A cre-
de în ceva, în cineva, în tine constituie 
virtuţi care dau sens vieţii. A avea nă-
dejde înseamnă că ceea ce crezi se v-a 
întâmpla. Nădejdea este de fapt o am-
prentă repetată a credinţei. Dragostea 
este cea mai puternică forţă a omului 
pentru că face parte din ceea ce în-
seamnă Dumnezeu, Cel care înseam-
nă dragoste. Omul creat de Dumne-
zeu a primit această parte a Divinului, 
a Sacrului, a lui Dumnezeu, pentru că 
Dumnezeu a dorit ca omul să fie fiinţa 
ce îl poartă pe El aici pe Pământ. Așa 
de înțelepțește și-a sfârșit Sofia alerga-
rea sa întru credinţă, aducând Sfintei 
Treimi în dar pe cele trei îmbunătățite 
fiice ale sale, Pistis, Elpida și Agapi! 
O, sfânta și  dreaptă Sofie! Care dintre 
femei s-a mântuit așa prin nașterea 
de fii, precum tu, care ai născut niște 
fiice ca acestea care Mântuitorului 
s-au făcut mirese și pentru dânsul 
pătimind, cu dânsul acum împărățesc 
și se proslăvesc! Cu adevărat tu ești 
mamă minunată și vrednică de bună 
pomenire, că privind la cele cumplite 
și amare chinuri și la morțile fiicelor 
tale celor iubite, nimic nu te-a durut 
de dânsele ca pe o maică, ci cu atât 
mai mult te-ai bucurat de darul lui 
Dumnezeu, mângâindu-te, și singu-
ră le-ai învățat pe ele și le-ai rugat să 
nu-și cruțe viața lor vremelnică, ci să-
și verse fără de cruțare sângele pen-
tru Hristos Domnul, de a cărui prea 
luminată față acum, prin vedere, te 
veselești la cer, cu sfintele tale fiice! 
Înțelepțește-ne și pe noi ca să aducem 
roadele virtuților credinței, nădejdei și 

dragostei și să ne învrednicim ca îna-
intea preasfintei, neziditei și de viață 
făcătoarei Treimi să stăm și să o slă-
vim pe ea în vecii vecilor, pentru că în 
fiecare om există Dumnezeu, dar, mai 
ales pentru că el, omul a primit Lu-
mina lui Dumnezeu, adică Dragostea. 
Lumina cea mai mică alungă orice în-
tuneric din sufletul omului! Credinţa 
cea mai mică  aduce  nădejdea,  adică  
speranţa, aceea care înseamnă gând 
şi faptă,  adică,  realitatea  adusă  în  
faţa  omului  prezent.  Prezentul  este  
poarta  viitorului. Prin urmare, să ne 
folosim   darurile  primite  şi  ne  vom  
putea  bucura  de  viitorul  care se 

duce mereu înainte!
Ana-Maria Alexandra GOGONEA,

Licenţiată în arte vizuale, Faculta-
tea de Teologie-Ortodoxă Craiova
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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 vinde 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.

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

Vând struguri Ananas, 
calitate superioară – nego-
ciabil, com. Drăguțești, sat 
Tîlvești, jud. Gorj. 

Tel.: 0786237633, 
0727414720.

 S.C. POPDAROMUS 
FRIGHT S.R.L. angajează 
administrator firmă. Relați la 
tel.: 0769727987

 Executăm acoperișe, 
mansarde, orice tipuri 
de reparații și vopsitorii 
acoperișe. 

Telefon: 0728544356.

 Vând struguri - 2 lei 
kg. Tel.: 0787446083
 Vând garsonieră con-

fort I, compartimentată, în 
București, sau schimb cu 
garsonieră, sau apartament, 
în Tg-Jiu. 

Tel.: 0353524992
 Vând Dacia Logan, taxe 

la zi, fabricație 2007, motor 
tractor D115, multiple piese 
de schimb. 

Tel.: 0353524992
 Vând loc de veci nou, 

două locuri, cavou nou, apri-
lie 2022, prețul construc-
torului. Vârsta minimă a 
cumpărătorului 65 ani. Tel.: 
0761344064.
Vând struguri Ananas, 

în sat Crețești, loc. Târgu-
Cărbunești, preț 1 leu/kg. 
Tel.: 0784019924.

PierderiPierderi

 S.C. ODIN CONTEX 

S.R.L., CUI RO6375018, 

J18/1399/1994, cu sediul 

în localitatea Baia de Fier, 

sat Baia de Fier, județul Gorj 

declară pierdut certificat 

de înregistrare emis de Ofi-

ciul Național al Registrului 

Comerțului de pe lângă Tri-

bunalul Gorj, pentru sediul 

social din localitatea Baia de 

Fier, sat Baia de Fier, județul 

Gorj.

ANUNȚ PUBLIC

PROSPECȚIUNI SA, titular al proiectului „Lucrări de 

achiziție a datelor geofizice tridimensionale 3D Pitulați”, 

anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 

încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, 

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra me-

diului pentru proiectul „Lucrări de achiziție a datelor ge-

ofizice tridimensionale 3D Pitulați” propus a fi amplasat 

pe unitățile administrativ teritoriale Brădești, Braloștița, 

Filiași, Melinești și Scăești din județul Dolj și Brănești, 

Crușet și Țânțăreni din județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o funda-

mentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 

Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, jud Dolj, 

în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între ore-

le 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet 

http://apmdj.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 

proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 

data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției 

pentru Protecția Mediului Dolj.

DeceseDecese

r  Cu părere de rău, 

am aflat că al nostru co-

leg, SORIN GĂVĂNESCU, 

a plecat  la stele, în Împă-

răţia lui Dumnezeu. 

Domnul nostru Iisus 

Hristos să-i ierte păcatele 

şi acolo, lângă El, să aibă 

parte de odihnă veşnică!

AMIN !!! 

Colectivul Centrului de 

Calcul Târgu-Jiu
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Balanţa de plăţi şi datoria externă – iulie 2022Balanţa de plăţi şi datoria externă – iulie 2022
În perioada ianuarie - iulie 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înre-

gistrat un deficit de 14 931 milioane euro, comparativ cu 9 122 milioane 
euro în perioada ianuarie - iulie 2021. În structura acestuia, balanţa 

bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 5 292 milioane euro, balanța 
serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 659 milioane euro, balanța 
veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 2 492 milioane euro, 
iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 316 
milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5 505 mi-
lioane euro (comparativ cu 3 830 milioane euro în perioada ianuarie - iulie 
2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) 
au însumat valoarea netă de 4 153 milioane euro, iar creditele intragrup au 
înregistrat valoarea netă de 1 352 milioane euro.

În perioada ianuarie - iulie 2022, datoria externă totală a crescut cu 5 816 
milioane euro. În structură: 

• datoria externă pe termen lung a însumat 96 343 milioane euro la 31 iulie 
2022 (68,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,8 la sută față 
de 31 decembrie 2021; 

• datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2022 nivelul de 
44 090 milioane euro (31,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 
17,7 la sută față de 31 decembrie 2021.  

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,3 la sută în peri-
oada ianuarie - iulie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de 
acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2022 a fost de 4,3 luni, 
în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoa-
rea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2022 a fost de 76,6 la 
sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.

Precizări metodologice 
  
1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vi-

zualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru 
perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date 
istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de 
date interactivă.

2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de 
plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţiona-
lă internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă 
în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Con-
siliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului 
internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește 
actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor. 

3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere ur-
mătoarele:                                  

3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţi-
onal de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se cal-
culează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat 
de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/
coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea 
bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunu-
rile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau 
nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, 
bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile 
care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). 
Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economi-
că”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului 
şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica 
comerţului internaţional cu bunuri; 

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind co-
merţul internaţional cu servicii; 

3.3 Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în 
active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri 
primare (impozite, subvenții); 

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale 
administraţiei publice.

4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi 
(bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înre-
gistrează în contul financiar/alte investiţii.

5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare 
instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide 
for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International In-
vestment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și  System of National Accounts 2008 
(SNA).

6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport 
între s erviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servi-
cii.

7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca 
raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul pe-
rioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.

8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la 
valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport 
între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată 
la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă 
plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în 
următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar ,,,Balanța de plăți și datoria externă”, 
va apărea pe data de 14 octombrie 2022.

M.P.



sportsport www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1515Vineri, 16 Septembrie 2022Vineri, 16 Septembrie 2022

Redactor şef: Anamaria STOICA (anamaria.stoica78@yahoo.com) - 0724037327
Redactori: Cătălin PASĂRE (Sport), Loredana FÎCIU (Eveniment) (loredana.ficiu@yahoo.com), Irina IRINOIU, Gelu IONESCU 
(Actualitate, Eveniment), Izabella MOLNAR (Economie, Societate), Mihaela C. HORVATH (Eveniment, Investigații), Claudiu Matei 
(Investigații), Ion PREDOŞANU (Editorialist - i.predosanu@yahoo.com / 0723806035), 
Fotoreporteri: Mugurel PETRESCU
TEHNOREDACTARE: Irinel AVRAM (avr.irinel@yahoo.com),  Valentin DOBRE (valemberg2005@yahoo.com)
Corector: Mihaela C. HORVATH

Tipografia Tipografia PRODCOMPRODCOM SRL Târgu-Jiu SRL Târgu-Jiu

RÃSPUNDEREA PENTRU CONÞINUTUL ARTICOLELOR REVINE ÎN EXCLUSIVITATE AUTORILOR 
SAU SURSELOR DE INFORMARE

Bd. Constantin Brâncuşi nr. 15, Târgu Jiu, cod 210192, Cont RO69RNCB0149042090650001 - 
B.C.R. Tg.-Jiu RO88TREZ3365069XXX002913 - Trezoreria Tg-Jiu

Colaboratori: Gheorghe FILIŞ, prof. Vasile GOGONEA (Viaţă Spirituală), 
Ing. Ion VELICI (Agricultură-tel: 0764471206), Darius Andrei Norocea (Meteo). 

AGENÞIA DE PUBLICITATE "GORJEANUL" | Troi Sorina-Dumitra
- Tel: 0253/214767 | Fax: 0253/213409 E-mail: publicitate@gorjeanul.ro

E-mail: redactie@gorjeanul.ro | Telefon: 0253/217464

Tipografia Tipografia PRODCOMPRODCOM SRL Târgu-Jiu SRL Târgu-Jiu

RÃSPUNDEREA PENTRU CONÞINUTUL ARTICOLELOR REVINE ÎN EXCLUSIVITATE AUTORILOR 
SAU SURSELOR DE INFORMARE

Director: Bebe-Viorel Ionică (viorel.ionica.ss@gmail.com)

EDITOR : Societatea Comercialã  "Gorjeanul" S.A. | înmatri culatã la O. R. C. Gorj, sub 
numãrul J 18/415/1991 | ISSN 1221 - 0129. C.F. - RO2157533 | Departament Contabilitate 

- fax: 0253/213409 | Director Economic: Cristiana Jitianu-Lupulescu

Director adjunct: Ionel Scăunașu (iscaunasu@gorjeanul.ro) 

Antrenorul Florin Stîngă a prefață duelul Viito-
rul Târgu Jiu – Progresul Spartac. 

Tehnicianul gorjenilor a spus că își dorește suc-
cesul indiferent de fotbalul pe care îl practică echi-
pa sa, mai ales că Liga 2 se întrerupe după această 
rundă. În opinia antrenorului brașovean, este un 
meci echilibrat, fără o favorită certă.

,,Din punctul meu de vedere, este un meci foarte-
foarte important pentru noi, mai ales că urmează și o 
perioadă de pauză. Trebuie să facem tot ce depinde 
de noi pentru a putea obține această victorie. Acum 
chiar nu mă interesează estetica jocului, pentru că 
îmi doresc foarte mult cele trei puncte. I-am văzut 
când jucau și în Liga 3, sunt o echipă cu același nu-

Stîngă vrea să câștige, cu orice preț, meciul cu 
Spartac: Nu mă interesează să jucăm estetic

cleu de jucători. Nu au presiunea rezultatului, joacă 
fotbal, acum au mai adus doi-trei jucători și, odată 
cu trecerea etapelor, au prins și experiența ligii se-
cunde. 

Va fi un meci foarte greu din toate punctele de 
vedere, pentru că și ei au odihnit foarte mulți jucători 
la meciul de cupă. Eu zic că va fi un meci echilibrat. 
Cine va greși mai puțin, cine va fi mai inteligent, ace-
la va câștiga jocul. Sper din tot sufletul să fim noi. 
Am încredere în jucători și în dorința lor de a face 
performanță”, a spus principalul Viitorului.

Din păcate, gorjenii nu se vor putea baza pe doi 
fotbaliști importanți, dar Stîngă are încredere în lo-
tul pe care îl antrenează.

,,Alin Țegle și Florin Răsdan vor lipsi sută la sută. 
După jocul din cupă au mai existat probleme medi-
cale. Aștept acum să văd la antrenament care este 
situația. Sunt pierderi mari, dar este și o șansă pen-
tru ceilalți jucători. Sper să evolueze mult mai bine 
și, atunci, vor rămâne titulari”, a mai spus antre-
norul.

Viitorul Târgu Jiu – Progresul Spartac se joa-
că sâmbătă, de la ora 11.00. După 6 runde, cele 
două echipe sunt separate de un singur punct în 
clasament, vizitatorii având 10 puncte, față de 9 
ale gorjenilor.

CĂTĂLIN PASĂRE

Viitorul Târgu Jiu s-a calificat mai departe în Cupa României. Gorjenii 
au trecut, în Turul 3 al competiției, de Flacăra Horezu. Meciul dispu-
tat în deplasare a fost unul spectaculos. Oaspeții au punctat în prima 

repriză prin Alex Sîrbu și Răzvan Vulpe, dar la 0-2 gazdele au beneficiat de 
două penaltiuri. Ambele reușite de la punctul cu var i-au aparținut lui Ionuț 
Cioinac, care a trimis partida în prelungiri, ultimul gol fiind marcat în minutul 
88. Viitorul nu a cedat și a evitat loteria loviturilor de departajare. Florin Răs-
dan a marcat în minutul 111.

După meci, antrenorul Florin Stîngă s-a declarat mulțumit de rezultat, dar 
și de evoluția jucătorilor care nu au strâns foarte multe minute în campionat.

,,Am controlat jocul și în prima repriză, când am marcat de două ori, dar și 
în debutul părții secunde. Am făcut din nou un penalti foarte ușor, după care 
echipa gazdă a început să prindă curaj, să vină cu mai mult elan. Am avut mai 
multe situații să ne desprindem la 3-1, dar, din păcate, pe final, am mai făcut 
încă un penalti și s-a ajuns la această desfășurare. Nu sunt supărat pe ei, pen-
tru că sunt copii tineri, de perspectivă și sper să învețe din lucrul acesta. Una 
peste alta, e important că am obținut, în prelungiri, a treia victorie consecutivă. 
Sunt mulțumit de cei care au intrat să joace, au făcut-o foarte bine și au demon-
strat că ne putem baza în continuare pe ei. Sunt bucuros pentru această chestie, 
le-am spus că am încredere în ei și de aceea i-am și băgat să joace, să le dau 
minute și să aibă meciuri în picioare”, a precizat Stîngă. 

Rezultate Tur 3 – Cupa României Betano
Marți, 13 septembrie
CS Şoimii Lipova – CS Lotus Băile Felix 3-1
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – SC Fotbal Club Ripensia Timișoara 0-2
CS Avântul Periam – CSC Dumbrăvița 0-1
CSM Jiul Petroşani – CSM Deva 0-0, 3-0 după prelungiri
CSO Petrolul Potcoava – CSM Slatina 1-3
CSM Alexandria – AFC Progresul 1944 Spartac 2-1
SC Popești-Leordeni – CS Concordia Chiajna 0-0, 0-0, 4-5 la penalty-uri
Miercuri, 14 septembrie
CSM Reșița – Politehnica Timișoara 2-0
CSM Flacăra Moreni – CSA Steaua București 2-2, 2-2, 3-5 la penalty-uri
CSM Satu Mare – CS Minaur Baia Mare 1-2
CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – FC Unirea Dej 0-0, 0-0, 3-2 la penalty-

uri
CS Ocna Mureş – CS Unirea Ungheni 2018 1-1, 1-1, 4-1 la penalty-uri
ACS Flacăra Horezu – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2-2, 2-3 după pre-

lungiri
AFC Dunărea 2005 Călărași – AFC Unirea 04 Slobozia 1-5
CS Afumați – Metaloglobus București 0-0, 0-0, 2-0 la penalty-uri
CS Blejoi – Gloria Buzău 0-4
CS Viitorul Ianca – ACS Suporter Club Oțelul Galați 1-3
ACS SR Municipal Braşov – CSC 1599 Șelimbăr 0-3

Viitorul, în play-off-ul Cupei RomânieiViitorul, în play-off-ul Cupei României

ACS KSE Târgu Secuiesc – Fotbal Club Brașov 0-5
CS Ştiinţa Miroslava – Politehnica Iași 1-3
Foresta Suceava – CS Dante Botoșani 2-1
CS Tunari – SC Dinamo 1948 București 0-3
Axiopolis Cernavodă – AFC Unirea Constanța 3-1
Partidă rămasă de disputat:
CS Aerostar Bacău – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
Casa Fotbalului găzduiește vineri, 16 septembrie, de la ora 12:00, tragerea 

la sorți a play-off-ului Cupei României. Echipele participante au fost reparti-
zate astfel:

URNA A: 
FC RAPID 1923
U CRAIOVA 1948 SA
AFC UTA ARAD
CS MIOVENI
AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE
ACS PETROLUL 52
AFC HERMANNSTADT
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ

URNA B: celelalte echipe care s-au calificat în faza play-off-ului
Se grupează echipele din urna A cu echipe din urna B (8 jocuri) şi, în con-

tinuare, cele 16 echipe rămase în urna B se grupează între ele (8 jocuri).  Par-
tidele vor avea loc în ziua de 28 septembrie cu începere de la ora 16.30, cu 
exceptia jocurilor televizate, programul acestora urmând a fi stabilit şi comu-
nicat ulterior pe site-ul FRF.

CĂTĂLIN PASĂRE
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CSM Târgu Jiu are un plus de 
calitate pe linia de 9 metri. 
Adriana Țăcălie (33 de ani) 

s-a înțeles cu gruparea gorjeană, pen-
tru care va activa până la finalul se-
zonului. Experimentata handbalistă 
este multiplă campioană a României 
cu Oltchim Râmnicu Vâlcea, formație 
cu care a ridicat și Cupa Cupelor. Are 
în palmares și Liga Campionilor, ală-
turi de Buducnost Podgorica, cu care 
a cucerit și titlul în Muntenegru. 

A evoluat în 38 de meciuri pentru 
naționala României și a înscris 58 
de goluri. Peste hotare, a mai jucat 
în Franța, la Fleury Loiret HB. Fosta 
internațională vine de la SCM Craio-
va. 

Ultimul transfer al CSM-ului a de-
clarat pentru site-ul oficial al grupării 
noastre că vine după o accidentare 
serioasă, dar a muncit mult pentru a 
fi din nou în circuit.

,,Vreau să fac jocuri bune, să mar-
chez cât mai mult și să arăt că Adriana 
Țăcălie încă joacă handbal pe măsura 
palmaresului ei. Voi fi în echipă în me-
ciul cu Slatina și sper să mă adaptez 
până atunci jocului echipei și împre-
ună să învingem. E primul meu meci 
după 7 luni de pauză și va fi o provo-
care personală. Iubitorilor de handbal, 
fanilor CSM Târgu Jiu le transmit că 
susținerea lor este foarte importantă 
și ne dorim să vină la fiecare meci, să 
fie alături de noi în tribune”, a spus 
handbalista.

Adriana Țăcălie nici nu se gândește 
la retrogradare și spune că nou-pro-
movata poate fi surpriza plăcută a 
acestei ediții de campionat.

,,Am urmărit cu atenție evoluția fe-
telor de la Târgu-Jiu și am regăsit la ele 

Transfer cu greutate la CSM! Adriana Țăcălie: 
Sper să fi m surpriza frumoasă din acest sezon

dăruirea și pasiunea pentru handbal pe 
care le împărtășesc și eu. Unde există 
dorință, există și rezultate! Îmi doresc 
să fim o familie, să luptăm împreună 
spre același obiectiv: să fim surpriza 
frumoasă din acest sezon. Încă de la 
primele discuții cu reprezentanții clu-
bului am fost optimistă. Cu siguranță, 
echipa își va îndeplini obiectivul, iar eu 
sunt onorată să fac parte din ea”.

Experimentata handbalistă a dez-
văluit cum a ajuns la Târgu-Jiu.

,,Am fost contactată de domnul 
președinte Robert Bălăeț, știam că sunt 
dorită aici, am avut o discuție de prin-
cipiu și, în numai puțin de patru zile, 
am și semnat contractul cu CSM Târgu 
Jiu. M-am pregătit intens în această 
perioadă și vreau să îi mulțumesc lui 
Alin Burileanu, care m-a îndrumat să 
îmi revin după accidentarea din iarnă 
și doctorului Andrei Popescu, el fiind 
cel care m-a operat”.

Expertul secției de handbal, Dan 
Ilieș, a vorbit despre noul transfer, 
dar și despre viitoarele mutări de la 
CSM.

,,Noi am urmărit-o de mult timp. 
Ne-am dorit să vină mai devreme, dar 
din anumite motive nu s-a putut. Are o 
experiență foarte vastă și sperăm să-și 
pună amprenta asupra jocului și să fie 
un atu pentru echipa noastră. Ne-am 
dorit acest transfer pentru că avem ne-
voie de astfel de jucătoare, deoarece în 
Liga Florilor se joacă un handbal de cel 
mai înalt nivel și, cu siguranță, avem 
nevoie de jucătoare cu experiență care 
să ne ajute în meciurile grele. Suntem 
într-o continuă căutare. 

Tot timpul am ales bine și cu atenție 
fetele pe care le-am transferat în club. 
Ne dorim încă un pivot și nu doar atât. 

Rămâne de văzut ce putem la ora actu-
ală să luăm, pentru că vrem pe cineva 
care să aducă un plus, indiferent dacă 
sunt jucătoare consacrate sau nu”, a 
precizat Ilieș.

Născută la Slatina, Țăcălie ar pu-
tea debuta pentru CSM Târgu Jiu 
chiar în meciul de pe 25 septembrie, 
împotriva echipei din orașul natal.

CĂTĂLIN PASĂRE


