
SERIE NOUÃ ANUL XXXII 8544 MARȚI, 4 OCTOMBRIE 2022 FONDAT 1924PREÞ 2 LEI

WWW.GORJEANUL.RO

Cotidian Judeţean Independent

investigații pulsul zilei »4»4»3»3

Noaptea min. 40C

Bărbatul mort în Defi leu Bărbatul mort în Defi leu 
venise în țară pentru venise în țară pentru 
pomana mamei sale!pomana mamei sale!

Percheziții la Novaci, Deva și Percheziții la Novaci, Deva și 
Voineasa – Dosar cu un prejudiciu Voineasa – Dosar cu un prejudiciu 
de peste 24.000 de eurode peste 24.000 de euro
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Licitație pentru laptele și produsele Licitație pentru laptele și produsele 

lactate oferite elevilor. Suma pusă la bătaie de Consiliul Județeanlactate oferite elevilor. Suma pusă la bătaie de Consiliul Județean

Unul dintre cei cinci mascați de la SAS, Unul dintre cei cinci mascați de la SAS, 
sacrifi cat! Polițistul, lăsat singur după gratiisacrifi cat! Polițistul, lăsat singur după gratii

Complexul Energetic Oltenia, 
TOTAL politizat – PNL și PSD 
și-au proptit oamenii - Șeful 
CEO, Daniel Burlan, în noul BPJ 

al PNL Gorj »3»3
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Pensia medie în Gorj Pensia medie în Gorj 
trece de 2.000 de leitrece de 2.000 de lei

Județul Gorj se află pe locul al patru-
lea la nivel național în ceea ce privește 
valoarea pensiei medii.

Potrivit Direcției Județene 
de Statistică Gorj, „nu-
mărul mediu al pensi-
onarilor în trimestrul 
II din 2022 a fost de 
78.686 persoane, cu 

0,5% mai mic faţă de tri-
mestrul II 2021 (79.053 
persoane)”.
Pensia medie a fost în 
iulie de 2.013 lei, fapt 
ce plasează Gorjul pe 
locul 4 în clasamen-
tul judeţelor ordonate 
descrescător, cu 239 
lei mai mare faţă de 

pensia medie la ni-
vel naţional și cu 

11,4%  mai mare 
faţă de perioa-
da similară din 
anul precedent 

(1.807 lei). 

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

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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,,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
Creştin ortodox

Romano catolic

†Sf. Francisc †Sf. Francisc 
din Assisi **din Assisi **

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           4,9437  +0,0010
Dolarul SUA      5,1379 +0,0244 
Gramul de aur                     269,8751  -0,3276 
Francul elveţian                        5,1954  +0,0179  
100 Yeni japonezi                     3,5573 +0,0075
Lira sterlină      5,5513 +0,0722 
Leva bulgărească      2,5276  +0,0005 
Leul moldovenesc                     0,2631  +0,0025     
100 Forinţi maghiari     1,2118  -0,0031 

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

†) Sf. Mc. Ierotei, †) Sf. Mc. Ierotei, 
episcopul Atenei; episcopul Atenei; 
Sf. Mc. Domnina, Sf. Mc. Domnina, 
Audact şi CalistenaAudact şi Calistena
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Două adevăruri nu există!
Din ciclul „Refl ecții din exteriorul frontului
În sfârșit, mult așteptata hotărâre, în cauza 

privind monstrul din Caracal, a venit. S-au 
spus multe, s-au scris și dezbătut multe în me-

dia despre acest dosar, am scris și noi 4-5 articole 
pe această temă, preluate în câteva ziare, iar acum, 
am zice spre final, mi se pare, totuși, ceva în nere-
gulă sau, mai bine zis, fără logică. Din dispozitivul 
sentinței, pentru că textul integral nu-mi este la înde-
mână, rezultă că, Dincă a fost condamnat la: câte 25 
de ani pentru omor calificat, câte 15 ani pentru viol şi 
câte 3 ani pentru profanare de cadavre şi morminte, 
în cazul ambelor fete, la 10 ani de închisoare pentru 
trafic de persoane, în cazul Luizei Melencu, şi la 12 
ani de închisoare pentru trafic de minori, în cazul Ale-
xandrei Măceşanu. 

În total, sunt 108 ani de închisoare, dar, conform 
legii și circumstanțelor persoanei condamnate, Ghe-
orghe Dincă va executa pedeapsa maximă, cea de 30 
de ani de închisoare.

S-au mai aplicat și pedepse accesorii, s-au acordat 
despăgubiri civile, s-au dispus și alte măsuri asupra 
cărora nu vom comenta. Ne vom referi doar la pedep-
sele cu închisoarea ca pedeapsă principală. 

Așadar, câte 25 de ani pentru omor calificat. 
Logic. Au dispărut două fete despre care Dincă de-

clara în faza de urmărire penală că le-a omorât și le-a 
ars în butoiul din curtea sa. Că sunt probe sau nu 
în acest sens e treaba instanței de judecată care a 
pronunțat hotărârea. 

A mai fost condamnat și la câte 15 ani pentru 
viol. 

Logic. Le-a racolat de pe stradă în sistemul „ia-mă 
nene și pe mine cu mașina!”, le-a legat, le-a pus căluș 
la gură, le-a dus acasă și le-a violat. Că sunt probe 
sau nu, repet, e treaba instanței de judecată care a 
pronunțat hotărârea. 

Dincă a mai primit și câte 3 ani pentru profanare 
de cadavre şi morminte, în cazul ambelor fete. 

Logic. Dacă, după ce le-a violat și le-a omorât, în 
mod logic, orice infractor caută să ascundă urmele 
infracțiunii.

Până aici există o logică în comportamentul 
infracțional al unui individ. Repet, nu comentez pro-
batoriul. Dar, Dincă a mai fost condamnat la 10  și 
respectiv 12 ani de închisoare pentru trafic de per-
soane. 

Total fără logică. 
Nu cunoaștem ce probe au condus la aplicarea 

acestor două pedepse, dar aplicarea lor nu are logică. 
Păi, ori le-a violat și omorât, ori le-a vândut? Spune el 
mai târziu că fetele au fost luate din casa lui, spune și 
de cine și duse în Turcia (n.n. informații media). Poate 

este adevărat. În această variantă fetele trebuie să fi fost 
vii, că doar nu le-au dus la turci tranșate pentru shaor-
ma. Ori, dacă este așa, pe cine a mai omorât monstrul?

Nu s-a vorbit și nu-i de crezut, ca fetele să-i fi fost în-
apoiate lui Dincă pentru a le omorî, iar acesta le-a omo-
rât și ars cadavrele! În speță nici nu era posibil, lipsește 
timpul material, butoiul cu cenușa din care s-au ridicat 
urme fiind găsit în curtea lui la mai puțin de 24 de ore 
de la răpirea Alexandrei. Ori, un drum dus/întors cu 
mașina de la Caracal, fie și numai până la Edirne, în așa 
timp scurt, nu-i posibil. 

Mai citeam pe la începutul anchetei că Dincă ar fi 
spus familiei (soție, fiică, fiu),  că dacă declară că le-a 
răpit pentru trafic, citez: „mai bine iau totul asupra mea 
că altfel vă bagă și pe voi”. Se leagă cu „Am violat, recu-
nosc, dar n-am omorât pe nimeni. Nici pe Luiza, nici pe 
Alexandra” cum a declarat inculpatul Gheorghe Dincă 
în ultimul cuvânt înaintea pronunțării. Se mai leagă și 
treaba aceea că fii-sa a venit în zonă să achiziționeze 
nuci chiar în perioada critică și, zice ea, n-a trecut pe-
acasă. Greu de crezut! 

Prin urmare, în circumstanțele cunoscute despre caz, 
dacă le-a omorât, lipsește traficarea de persoane, iar 
dacă le-a traficat lipsește omorul cu autor Dincă. Posibil, 
doamne ferește!, să fi fost omorâte, pe-acolo pe unde au 
fost duse, ca să li se închidă gura, dar nu de către Dincă. 
El a fost săltat a doua zi.

Chiar, le-a violat și omorât Dincă pe cele două fete 
sau le-a vândut? Vrea cineva să răspundă la această în-
trebare? 

“Adevărul aşteaptă. Numai minciuna e grăbită”, scria 
Alexandru Vlahuță, iar noi scriem mai simplu: două 
adevăruri nu există!

Gl (dr.) I. STAICU - Avocat

Digitalizare Erasmus+ la nivel european
 Anul școlar 2022-2023 a început în forță la Liceul 

“Gheorghe Tătărescu” din Rovinari. Instituția școlara 
este beneficiarul și coordonatorul general al proiec-

tului Erasmus+ DIGISCHOOLS,  pe acțiunea cheie 2, cu 
numărul de referință 2021-1-RO01-KA220-000023611, 
un proiect de cooperare în domeniul educației școlare.

Obiectivele acestui proiect sunt dezvoltarea 
competentelor digitale în rândul elevilor și cadre-
lor didactice. Prima mobilitate a proiectului a avut 
loc la Liceul de Științe Sociale din Isparta-Turcia, 
în perioada 26-30 septembrie 2022. Activitatile 
proiectului s-au axat pe  educația și securitatea 
digitală în mediul online, realizarea unui site edu-
cational și a unei aplicații-DigiSchools în colabo-
rare cu profesori ai Universitatii de Științe Aplica-
te din Isparta. 

Programul a inclus vizite de diseminare la 
Centrul de Științe din Antalya și Universitatea din 
Pamukkale.

Unitatea școlara din Rovinari a participat cu 
o delegație formata din 4 cadre didactice și 6 
elevi. Astfel prin proiectul Erasmus+DigiSchools 
s-a conștientizat necesitatea dezvoltării în mediul 
școlar a formării de  competențe digitale pentru 
toți factorii implicați. 

Coordonator proiect, LĂCRĂMIOARA IACOB
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Această măsură a avut 
ecou imediat, în mod 
special, cu privire la 

conducerea societății de stat, 
Complexului Energetic Olte-
nia. Înainte de decizia politi-
că de ieri, s-a vehiculat chiar 
schimbarea lui Daniel Burlan 
din funcția de președinte al 
Directoratului CEO. Surse 
politice și din sistemul ener-
getic au declarat în urmă cu 
o săptămână că șefii CEO de-
pind exclusiv de ședința PNL 
care a avut loc ieri. Iată că 
aceasta nu a dus la schimba-
rea șefului CEO, dimpotrivă.

Complexul Energetic Oltenia, TOTAL politizat – PNL și PSD și-au proptit oamenii - Complexul Energetic Oltenia, TOTAL politizat – PNL și PSD și-au proptit oamenii - 
Șeful CEO, Daniel Burlan, în noul BPJ al PNL GorjȘeful CEO, Daniel Burlan, în noul BPJ al PNL Gorj
* Zaharia și Dăianu, în CS

Conducerea PNL a decis, luni, în ședință, dizolvarea 
BPJ Gorj al PNL si s-a numit un nou Birou din care fac 
parte si o serie de primari. Vicepreședintele PNL Gigel 
Știrbu, presedintele interimar al organizației in locul 
lui Dan Vîlceanu, a venit cu o listă care a fost aprobată 
în BPN al PNL. În 60 de zile se vor organiza alegeri pen-
tru președinte PNL Gorj.

Șeful Directoratului CE 
Oltenia, Daniel Burlan, și 19 
primari ai PNL fac parte din 
noul BPJ al PNL Gorj. În altă 
ordine de idei, schimbările 
din conducerea CEO îl vizea-
ză pe Gigel Jianu din Direc-
toratul CEO,  acesta făcând 
parte din echipa fostului lider 
PNL Gorj, Dan Vîlceanu.

Consiliul de Supraveghere, 
cu încă doi membri 

Tot ieri, CE Oltenia a și 
transmis un comunicat de 

presă, în care anunță com-
pletarea Consiliului de Su-
praveghere, cu Alexandru Za-
haria (PSD) și Adrian Dăianu 
(PNL).

,,Prin Hotărârea CS din 
dată de 28 septembrie 2022, 
au fost numiți pe cele două 
poziții vacanțe din Consiliul de 
Supraveghere al CE Oltenia 
următorii membri provizorii: 
Zaharia Alexandru și Dăianu 
Adrian. Zaharia Alexandru, 
absolvent al Facultății de 
Îmbunătățiri Funciare, spe-
cializarea Construcții, a ocu-
pat succesiv, începând din 
anul 1998, funcții de director 
în cadrul Direcției de Servicii 
Comunale Târgu Jiu și Edili-
tară Public SĂ Târgu Jiu. Dă-
ianu Adrian, absolvent în anul 
2005 al Facultății de Inginerie 
– Universitatea ,,Constantin 
Brâncuși”, a urmat ulterior 
cursuri în cadrul ABB Finlan-
da, EATON Electric, ECAVA, 
SIEMENS SRL, SVEA POWER 
Suedia, CCNSG – UK și și-a 

desfășurat activitatea în ca-
drul Transelectrica SĂ, Hidro-
serv SĂ, Romelectro SĂ, Hi-
droelectrica SĂ, iar, începând 
din anul 2020, în conducerea 
Edilitară Public SĂ. Actuala 
componentă a Consiliului de 
Supraveghere al CE Oltenia 
este: Marcoci Alexandru – 
președinte, Georgescu Petre 
Mădălin – membru, Eftenoiu 
Mădălin-Cornel – membru,  
Gatejescu Alexandru Florian 
– membru, Predescu Șerban 
– membru, Zaharia Alexandru 
– membru și Dăianu Adrian – 
membru”, se mai precizează 
în comunicatul CEO.

Comentariile minerilor și 
energeticienilor

Pe Facebook, comentariile 
celor care lucrează în compa-
niei nu au întârziat:,, Ar tre-
bui să plecați cu toți sunteți 
niște maniorete pervese po-
litice !”, ,, Te așteptai la ceva 
bun din partea marionetelor 
din Directorate și sindicate?”, 
,,Probabil este o rasplată pen-
tru serviciile făcute PNL..” , au 
reacționat salariații CEO pe 
site-ul de socializare.

M.C.H.

IPJ Gorj a anunțat ieri că la data 
de 1 octombrie a.c., poliţiştii Biroului 
Arme, Explozivi și Substanțe Pericu-
loase Gorj, sub supravegherea unui 
procuror din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Novaci, au do-
cumentat activitatea infracțională a 
unor persoane bănuite de săvârșirea 
infracţiunilor de nerespectarea regi-
mului armelor şi al muniţiilor şi bra-
conaj cinegetic.

Astfel, a fost organizată o acțiune 
de prindere, în flagrant delict, a unor 
persoane, care ar fi săvârșit fapte de 
braconaj, în zona montană Obârșia 
Lotrului, județul Vâlcea.

Totodată, au fost efectuate șapte 
percheziții domiciliare, în orașul No-
vaci, municipiul Deva, județul Hune-
doara și localitatea Voineasa, județul 
Vâlcea, la locuințele unor persoane 
bănuite de comiterea infracțiunilor de 
nerespectarea regimului armelor şi al 
muniţiilor şi braconaj cinegetic.

Percheziții la Novaci, Deva și Voineasa – Dosar cu un prejudiciu de peste 24.000 de euro
* Șapte bărbați sunt acuzați de braconaj, după ce au fost prinși în 

flagrant, la Obârșia Lotrului
* Au fost ridicate  opt  arme de vânătoare, deținute legal, un amor-

tizor de sunet, un dispozitiv de vedere pe timp de noapte, 585 de 
cartușe de vânătoare, 280 de kilograme de carne de vânat, 8 trofee 
de cervide, 3 topoare și 4.300 de țigarete, deținute în afara unui an-
trepozit fiscal, fără a avea timbru de marcaj fiscal.

Șapte bărbați care făceau braconaj la Obârșia Lotrului au fost ridicați 
după ce Poliția a avut o acțiune de prindere în flagrant, în prima zi a 
acestei luni. În același timp, polițiștii au percheziționat șapte domi-
cilii, găsind sute de kilograme de carne de vânat, țigări netimbrate, 
trofee și topoare.

În urma perchezițiilor, au fost ri-
dicate, în vederea cercetărilor, 8 arme 
de vânătoare, deținute legal, un amor-
tizor de sunet, un dispozitiv de vede-
re pe timp de noapte, 585 de cartușe 
de vânătoare, 280 de kilograme de 
carne de vânat, 8 trofee de cervide, 3 
topoare și 4.300 de țigarete, deținute 
în afara unui antrepozit fiscal, fără a 
avea timbru de marcaj fiscal.

De asemenea, două autoturisme 
de teren au fost indisponibilizate.

La data de 1 octombrie a.c., față 
de două persoane, a fost luată măsu-
ra reținerii, pentru 24 de ore, ulterior, 
la data de 2 octombrie a.c., această 

măsura fiind luată față de alte 5 per-
soane. Față de cele două persoane 
reținute la data de 1 octombrie a.c., a 
fost luată măsura controlului judici-
ar, pentru 60 de zile.

Prejudiciul cauzat este de pes-
te 24.000 de euro. IPJ Gorj mai in-
formează că acțiunea a beneficiat de 
suportul de specialitate al Direcției 
Operațiuni Speciale din Poliția Ro-
mână. La activități au participat și 
polițiști din cadrul Inspectoratului de 
Poliție Județean Gorj, precum și Ser-
viciului Arme, Explozivi și Substanțe 
Periculoase Hunedoara.

M.C.H.



pulsul zileipulsul zileiMarți, 4 Octombrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»4

Noi detalii ies la iveală în cazul morții 
șocante a bărbatului de 56 de ani 
din Giurgiu, lovit duminică de o pia-

tră desprinsă de pe un versant în Defileul Ji-
ului, în timp ce acesta conducea mașina per-
sonală. 

Victima era în țară de puțin timp și se pre-
gătea să îi facă pomana de doi ani mamei sale, 
duminică fiind într-un pelerinaj pe la mănăs-
tirea Prislop. Bărbatul fusese împreună cu 
soția sa, Mihaela, cu sora și soțul acesteia, la 
mormântul lui Arsenie Bocă. Acesta are fami-
lia stabilită în Spania, unde a lucrat de mai 
bine de 20 de ani. 

Cele întâmplate duminică au revoltat-o 
pe soția celui decedat care a mărturisit că în 
acest an a mai avut parte de două decese în 
familie. Femeia a spus că în Spania astfel de 
incidente nu au loc pentru că autoritățile iau 
din timp măsuri pentru a le preveni. „În Spa-
nia mă simt mult mai în siguranță pentru că 
acolo nu se întâmplă așa ceva. Aici nu și se 
și vede. Am venit din Spania ca să îmi pierd 
bărbatul aici, la mine în țară? Aici am venit 
să murim? Unde sunt banii pentru protecțiile 
de pe margine. În toate țările găsești plase de 
protecție, doar la noi nu se poate. Chiar citisem 
undeva că acum câteva luni a mai fost cineva 
lovit tot așa de o piatră, tot la noi în România. 
Veni aici să murim. Am zis să venim să vedem 
țara, că e frumoasă, dar uite că murim pentru 
că guvernanții nu fac pentru noi nimic, fac pen-
tru ei și ai lor! Noi am venit vineri din Spania că 
soțul trebuie să facă pomana de doi ani pentru 
maică-să. Am zis să vedem și noi mormântul 
lui Arsenie Boca și apoi să ne ducem acasă, 
dar cum ne mai ducem noi acasă, în coșgiuc? 
Am plecat 4 și ne întoarcem 3? Pentru ce? Anul 
ăsta am avut trei decese în familie. La începutul 
lui februarie a murit tata, apoi pe 27 februarie 
a murit fratele meu, în Spania, avea 54 de ani, 
iar acum a murit soțul. Cât să mai suport și eu? 
Credeți că voi mai putea fi vreodată om?”, a 
întrebat retoric, cu lacrimi în ochi, soția celui 
decedat. Femeia se afla pe bancheta din spate 
a mașinii, pe locul din dreapta, în fața ei, pe 
scaunul din dreapta, stând soțul surorii sale. 
Acesta a mărturisit că și-a văzut moartea cu 
ochii când a intrat bolovanul prin parbrizul 
mașinii. „Eram în mers și a venit pietroiul fix 
pe mașină. A spart parbrizul și a rupt volanul, 
după care l-a lovit pe cumnatul meu în plin. E 
de neconceput așa ceva. Eu eram pe scaunul 
din dreapta, m-am speriat, dar am scăpat”, a 
mărturisit cumnatul celui decedat. Și el cele-
lalte două femei din autoturism au tras o spe-
rietură groaznică, dar nu au fost răniți, deși 
mașina scăpată de sub control, în urma im-
pactului, s-a izbit de stânca aflată pe partea 
dreaptă a șoselei. Șoferii care au văzut cele 
întâmplate au fost și ei șocați și au declarat 
că de acum încolo vor merge cu mare teamă 
prin Defileul Jiului. „Am permisul luat de un 
an de zile, trec pe aici de vreo două ori pe lună 
cel puțin. Merg de la Petroșani la Târgu Jiu, 

Bărbatul mort în Defi leu venise în țară Bărbatul mort în Defi leu venise în țară 
pentru pomana mamei sale!pentru pomana mamei sale!

am soția și fetița în mașină. Doamne ferește 
de așa ceva că acum nici nu mai îmi vine să 
circul pe traeul ăsta, dar n-am pe unde altă va-
riantă. Dacă nu pun plase peste tot cred că va 
fi dezastru”, spune un șofer, care nu uită că 
acum doi ani o femeie din Târgu-Jiu a trecut 
prin astfel de clipe de groază după ce o piatră, 
de dimensiuni mai mici, a lovit, de asemenea, 
parbrizul mașinii cu care circula. Dosarul re-
spectiv a fost închis fără ca cineva să fie res-
ponsabil pentru cele întâmplate și, probabil, 
și acum „mortul va fi de vină”. 

În cazul de față polițiștii au deschis o an-
chetă pentru a stabili împrejurările în care 
s-a produs decesul șoferului de 56 de ani din 
Giurgiu. În urma celor întâmplate șefii de la 
București ai drumarilor au cerut verificări 
pe toate șoselele din țară în care există ast-
fel de riscuri, fiind greu de crezut că în urma 
unor astfel de verificări vor fi îndepărtate toate 
potențialele pericole. În cazul din Defileul Ji-
ului un angajat de la Drumuri care a mers pe 
versant pentru a vedea locul posibil de unde 
ar fi putut cădea bucata de stâncă a descope-
rit un arbore căzut. În zonă în ziua acciden-
tului a fost cod galben de vânt puternic, vânt 
care ar fi putut pune la pământ un astfel de 
arbore care, prin cădere, să disloce bucata de 
piatră ajunsă apoi pe autoturismul implicat 
în nenorocire. O variantă de lucru o reprezin-
tă și posibilitatea ca vreun animal sălbatic să 
fi trecut prin zonă și să fi dislocat bucata de 
stâncă, fiind puțin probabil ca vreodată să se 
afle cu exactitate ce s-a întâmplat. Cazul de 
duminică a adus aminte și de incidentul de 
acum câțiva ani de la Peștera Polovragi, când 
mama Monicăi Gabor a murit tot după ce a 
fost lovită de o piatră căzută de pe versanți. 
Ulterior au fost și alte incidente de acest gen, 
soldate doar cu rănirea celor atinși de pietre, 
riscurile în astfel de zone rămânând ridicate 
pentru producerea unor astfel de nenorociri.
 GELU IONESCU

S-a deschis noul an universitar S-a deschis noul an universitar 
la UCB Târgu-Jiu!la UCB Târgu-Jiu!

3100 de studenți de la Universitatea Constantin Brâncuși 
au început ieri noul an universitar. Deschiderea noului an 
de învățământ s-a realizat în incinta UCB, sediul din Debar-

cader. Universitatea și-a început mai exact, ieri, cel de-al 
31-lea an universitar, la linia de start aflându-se 3100 de 
studenți, 1.100 fiind ,,boboci”. 

Rectorul UCB, Luminița Popescu, a deschis anul uni-
versitar în fața unui amfiteatru plin de profesori, studenți, 
reprezentanți ai autorităților locale și județene.
În sală au fost prezenți Marcel Romanescu, Marcela Mre-
jeru, Coica Gabriel, Sanda Mischie, Viorel David și alți 
reprezentanți ai instituțiilor publice și firme private din 
județul Gorj.

A.S.
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Licitație pentru laptele și produsele lactate oferite 
elevilor. Suma pusă la bătaie de Consiliul Județean

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

Elevii gorjeni au început anul școlar fără corn, 
lapte și fructe, promise de autorități. Consi-
liul Județean a reluat licitația pentru furniza-
rea şi distribuția de lapte și produse lactate, 
pentru preşcolarii din grădiniţele cu program 
normal de 4 ore şi elevii din învăţământul pri-
mar şi gimnazial din județ. Suma pusă la băta-
ie trece lejer de 2 milioane de lei.

Licitația este organizată pentru elevii și 
preșcolarii din unitățile administrativ-te-
ritoriale de pe raza județului Gorj care au 

aprobat, prin hotărâre a consiliului local, neasu-
marea răspunderii organizării și derulării procedu-
rilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru 
pentru achiziția produselor și a serviciilor aferente 
Programului pentru școli al României, pentru anul 
școlar 2022 – 2023, anunță Consiliul Județean.

Potrivit acestui program, toți preșcolarii și 
școlarii din clasele primare și gimnaziu primesc 
gratuit, pe parcursul unei săptămâni, 2 porţii de 
fructe şi/sau legume, 2 porţii de lapte, o porţie de 
produse lactate şi 5 porţii de produse de panifica-
ţie.

„Indiferent de modul de distribuție ales, bisăp-
tămânal sau săptămânal, fiecare elev/preșcolar va 
primi pe săptămână câte două porții de lapte și o 
porție de produse lactate (luni – lapte UHT, miercuri 

– iaurt, joi – lapte UHT). Porția de lapte distribuită 
are 200 ml, iar porția de produse lactate distribuite 
are 125 grame. Porția de lapte și porția de produse 
lactate au un conținut de minimum 3,2% proteine și 
de minimum 1,8% grăsime”, se arată în caietul de 
sarcini.

Valoarea totală estimată a contractului este de 
2.196.848 lei, fără TVA. 

Acesta se va încheia pentru o perioadă de 11 
luni, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor 
este 1 noiembrie. 

I.I.

Pensia medie în Gorj trece de 2.000 de lei

Județul Gorj se află pe locul al patrulea la nivel 
național în ceea ce privește valoarea pensiei medii.

Potrivit Direcției Județene de Statistică Gorj, 
„numărul mediu al pensionarilor în trimestrul II 
din 2022 a fost de 78.686 persoane, cu 0,5% mai 
mic faţă de trimestrul II 2021 (79.053 persoane)”.

Pensia medie a fost în iulie de 2.013 lei, fapt ce 
plasează Gorjul pe locul 4 în clasamentul judeţe-
lor ordonate descrescător, cu 239 lei mai mare faţă 
de pensia medie la nivel naţional și cu 11,4%  mai 
mare faţă de perioada similară din anul precedent 
(1.807 lei). 

În plus, în Gorj sunt mai mulți pensionari decât 
salariați. Efectivul salariaţilor din economia jude-

ţului Gorj, la sfârşitul lunii iulie 2022, a fost de 
77.745 persoane, în creştere cu 126 persoane faţă 
de luna precedentă. „Din totalul salariaţilor înregis-
trat la nivel naţional, efectivul judeţului Gorj repre-
zintă o pondere de 1,39%, ocupând astfel locul 26 
în clasamentul judeţelor ordonate descrescător”, a 
precizat Direcția Județeană de Statistică Gorj.

I.I.



societatesocietateMarți, 4 Octombrie 2022Marți, 4 Octombrie 2022»»6666
www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

Cu cât educația democratică începe mai 
devreme, cu atât principiile democratice 
sunt însușite și aplicate corect. S-au scurs 

peste 30 de ani de la marea schimbare istorică din 
România, iar astăzi mai întâlnim, încă, români care 
au o percepție distorsionată a democrației.  Pen-
tru unii, care sunt într-un număr din ce în ce mai 
mic, democrația presupune acea stare de libertate 
adolescentină, fără responsabilități, o stare însoțită 
de o atitudine indolentă. Pe măsură ce societatea 
românească s-a maturizat din punct de vedere po-
litic, atenția românilor se îndreaptă tot mai mult 
către respectarea valorilor democrației. Pentru a 
înțelege libertatea exprimării opiniei, importanța 
deciziei asupra problemelor sociale sau economice, 
este necesară o cultură și o educație politică. 

În calitate de dirigintă, împreună cu elevii mei 
de la clasa a V-a, am discutat despre drepturi, 
obligații și modalitatea de a utiliza just principiile 
democratice. Pentru a evita erorile generațiilor pre-
cedente, care au condus la o guvernare defectuoasă 
a țării și, implicit, la suferința oamenilor, am decis 
să abordez tema democrației cât mai des posibil. 
Astfel, elevii pot învăța de la școală, prin participa-
rea directă la activități specifice, importanța unei 
educații democratice care dă naștere unei societăți 
sănătoase construită pe principii democratice. 

Pornind de la celebrul citat al președintelui 
american Abraham Lincoln, democrația înseamnă 
guvernarea oamenilor, de către oameni și pentru 
oameni. Elevii înțeleg din acest aforism că puterea 
vine de la oameni. 

Explicația e completată prin definirea terme-
nului de democrație, care provine din limba grea-
că demos-popor și kratos-putere. Așadar, puterea 
aparține poporului. Al doilea termen din citatul 
președintelui american de către oameni, puterea 
este exercitată de către reprezentanți aleși prin vot 
liber, universal. Pentru oameni: puterea este exerci-
tată pentru a servi interesele oamenilor, adică pen-
tru interesul comun. 

În sprijinul elevilor, explic mai clar prin exemple 
ce înseamnă să fii cetățeanul unui stat democrat. 

România nu are o lungă tradiție democrati-
că. Zorii democrației s-au ivit odată cu Revoluția 
din 1989. Deci, vorbim de numai trei decenii de 
democrație, adică de o generație care a încercat să 
pună bazele unui stat democrat. Dar, indiferent 
cât de lungă sau scurtă este tradiția democratică 
într-o țară, înțelegerea de bază a drepturilor omu-
lui trebuie dezvoltată permanent pentru ca fiecare 
generație să facă față provocărilor cu care se con-
fruntă. Pentru ca un stat să fie democrat trebuie să 
se bazeze pe următoarele principii:

- Dreptul de  a alege, adică dreptul de a vota;
- Statutul egalității tuturor cetățenilor;
- Libertatea mass media, libertatea de gândire, 

de exprimare a opiniei, dreptul minorităților de a 
acționa liber.

- Pluralism, existența mai multor partide politi-
ce care au obiective politice diferite.

Elevii mei doresc să înțeleagă fiecare principiu 
democratic. De ce este atât de important să votezi? 
Avem următorul exemplu de alegeri și vot.

Raportându-ne la actualitatea locală, în orașul 
nostru urmează a se construi un McDonald’s. Unii 
copii se bucură foarte mult de această veste, unii 
adulți sunt încântați de hotărârea autorităților lo-
cale de a permite construirea restaurantului. Dar 
avem și opinii contra. Pentru a avea permisiunea 
construirii acestui restaurant, este nevoie ca oame-
nii să gândească împreună, să ia decizii împreună, 
să fie de acord. Cum acest proces este anevoios, 
adică să întrunești toți oamenii orașului pentru a 
lua decizii, apare importanța aleșilor locali care tre-
buie să hotărască pentru cetățenii orașului nostru. 
Din acest motiv cetățenii care au vârsta peste 18 
ani își aleg reprezentanți și un primar care să ia 
aceste hotărâri în numele lor. Într-un stat demo-
crat este important ca pe scena politică să activeze 
mai multe partide politice care au convingeri diferi-
te, astfel apare pluralismul, un alt principiu demo-
cratic important. Așa cum am precizat anterior, în-
tr-o familie, grup sau societate apar opinii diferite. 
Prin activitatea partidelor politice, oamenii politici 

Nu sunt prea mic ca să înțeleg ce este democrația

încearcă să respecte și să apere interesele fiecărui 
cetățean. Aceste partide politice propun o listă de 
reprezentanți cu o solidă cultură politică. Cetățenii 
analizează listele partidelor politice și aleg pe ace-
ia care, consideră ei că le reprezintă cel mai bine 
interesele. Partidul care are cele mai multe voturi, 
prin urmare va avea și cei mai mulți reprezentanți 
în consiliul local. Astfel, reprezentanții aleși de 
către cetățenii orașului alcătuiesc Consiliul Lo-
cal. Primarul este ales nominal dintre oamenii 
cu cele mai sănătoase valori morale și civice care 
candidează pentru această funcție. Primarul nu 
va putea lua singur nicio decizie decât cu acordul 
reprezentanților consiliului local, numiți consilieri 
locali. Așadar, primarul va colabora cu aleșii lo-
cali fără a mai fi nevoie, astfel, să se întrunească 
întreaga populație. Dacă locuitorii orașului sunt 
mulțumiți de colaborarea aleșilor locali cu prima-
rul, această echipă va fi aleasă și în următorul tur 
de scrutin. Deci, avem un prim tip de alegeri, ale-
gerile locale. De asemenea, procedura este similară 
și la nivel de județ, unde locuitori din tot județul 
aleg consiliul județean și președintele acestui con-
siliu. De aici rezultă al doilea tip de alegeri, alegerile 
județene.

Din 4 în patru 4 ani au loc alegerile locale și 
județene, iar limita de vârstă pentru a exercita 
dreptul de vot este de 18 ani. 

În contextul luării unei decizii pentru toată țara, 
va fi ales în mod asemănător un parlament al țării 
și un președinte, care, de asemenea, este ales de că-
tre cetățenii țării. Alegerile parlamentare au loc din 
4 în 4 ani, au drept de vot toți cetățenii cu vârsta 
de 18 ani, iar deputații și senatorii, care alcătuiesc 
parlamentul, slujesc în numele poporului. Alegerile 
prezidențiale au loc o dată la 5 ani și condițiile de 
votare sunt asemănătoare și în acest caz. La ni-
vel de țară, fiecare partid politic susține o listă de 
candidați pentru parlamentul României. În funcție 
de numărul de voturi pe care îl obține fiecare partid 
în urma alegerilor de către cetățenii țării, acel par-
tid va avea mai mulți sau mai puțini reprezentanți 
în parlament. Pe lângă parlament, care stabilește 
legile după care se guvernează țara, există și guver-
nul țării care se ocupă de rezolvarea problemelor de 
zi cu zi. Guvernul este constitut după aceleași prin-
cipii democratice ca și parlamentul, în sensul că 
acele partide politice care au obținut cele mai multe 
voturi, vor avea cei mai mulți reprezentanți în gu-
vern. Guvernul este validat de președinte și împre-
ună cu acesta trebuie să se ocupe de bunul mers 
al țării. Președintele  este comandantul suprem al 
forțelor armate, este preocupat de politica externă 
a țării și de a menține o stare de echilibru în viața 
economică, socială și politică a țării. Așadar, avem 
alegerile parlamentare și alegerile prezidențiale.

Sistemul politic al României este un sistem politic 
semi prezidențial. Șeful statului este președintele, 
șeful guvernului este prim-ministrul României. Pu-
terea legislativă revine celor două camere ale Par-
lamentului: Camera deputaților și Senatul. Puterea 
executivă revine Guvernului. Iar, pentru ca puterea 
politică să nu fie folosită în mod abuziv, avem și 

puterea judiciară. Deci, când vorbim despre alegeri, 
avem în vedere următoarele tipuri de alegeri: alege-
rile locale, județene alegerile parlamentare (deputați 
și senatori) și alegerile prezidențiale.

Pentru a evita derapajele de la democrație este 
necesar ca, începând de la o vârstă cât mai fragedă, 
copiii să învețe să se exprime liber, să aibă propri-
ile convingeri și să știe că au libertatea de a alege. 
De mici, copiii intră în contact cu alți semeni ai 
lor, deci cu alte idei, cu alte preocupări, cu diver-
se obiceiuri, iar o educație democratică îi învață să 
conviețuiască, să accepte, să înțeleagă diferențele 
de mentalitate și să ia decizii în interesul comun.

Ce trebuie să facem noi profesorii/adulții? Toată 
atenția noastră să fie concentrată pe elev/copil și 
interesele lui. Noi trebuie sa avem calitatea de su-
pervisor și să acordăm libertatea copiilor de a alege 
în limita legală educațională. 

Ca elevii mei să-și însușească aceste valori demo-
cratice, au sarcina ca pe parcursul unui an școlar 
să pună bazele unei reviste a clasei/școlii. Pen-
tru a respecta principiile democratice, activitățile 
sunt împărțite pe grupe de lucru. Alcătuirea gru-
pelor de lucru este supusă la vot prin anunțarea 
listei participanților la activitate. O grupă de elevi 
alcătuiește prin sondajul de opinie o listă cu te-
mele de mare interes în rândul elevilor (teme des-
pre agresiunea pe internet/ în școală, conflicte cu 
părinții/profesorii, impactul schimbărilor climati-
ce, top muzical etc.) și le acordă colegilor săi ex-
primarea opiniei. Tot despre abordarea temelor ce 
urmează a fi prezentate în revistă o altă grupă de 
elevi va confecționa cutia revistei (colectează scri-
sorile cititorilor), care este suspendată în clasă/pe 
holurile școlii unde ceilalți elevi informează despre 
preferințele lor/problemele lor. O altă grupă de lu-
cru desemnată prin vot va hotărî, tot prin consulta-
rea celorlalți colegi, ce nume poate să aibă revista, 
ce format, câte pagini etc. O altă grupă de elevi va 
face reportaje/acțiune de teren. Efectul final este 
acela că elevii/copiii interacționează, învață să lu-
creze în grup, să asculte părerea colegilor, să ia 
decizii, să respecte deciziile altor colegi. Prin astfel 
de activități copiii trăiesc direct, nu într-un con-
text dat/citit/prezentat, experiența despre alegerea 
unei teme, să voteze o anumită metodă de lucru, să 
prezinte produsele finale profesorilor/părinților.

Într-o atmosferă festivă, elevii vor prezenta în 
fața profesorilor/părinților/colegilor cel mai bun 
articol realizat, care a fost votat de către colegii lor 
și premiat special. Activitățile specifice din școala 
noastră democrată sunt dinamice, participative, 
completate de voie bună și contribuie la însușirea 
valorilor democratice de către copiii noștri: dreptul 
la vot, alegere liberă/neconstrânsă, libertatea cu-
vântului, instituții/grupe de lucru puternice, sepa-
rarea puterilor în stat/a grupelor de lucru, egalita-
tea cetățenilor/elevilor în fața legii, respectul față 
de ceilalți.

Autor, 
Prof. ȘTEFĂNOIU MONICA - limba germană 
Colegiul Național Tudor Vladimirescu și 

Școala Gimnazială Alexandru Ștefulescu 
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Sprijin fi nanciar pentru agricultorii gorjeni
Ministerul Agriculturii și Dez-

voltării Rurale, prin Agenția 
de Plăți și Intervenție pen-

tru Agricultură (APIA), efectuează 
plata ajutorului excepțional acordat 
producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal.

Suma autorizată la plată este în 
valoare de peste 56,4 milioane lei și se 
acordă solicitanților care au accesat 
această formă de ajutor de stat. Va-
loarea grantului financiar unitar este 
de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 
176,80 euro/ha, stabilit la rata de 
schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro.

„Suma care se acordă beneficiarilor 
este obținută prin înmulțirea grantului 
financiar unitar, exprimat în lei/hec-
tar, cu suprafața declarată cu plantații 
pomicole pe rod și/sau cu arbuști fruc-
tiferi și/sau cu plantații viticole pe rod 
cu struguri pentru vin, din cererea uni-
că de plată 2022, exprimată în hectare 
și nu poate depăși valoarea maximă 
de 175.000 lei/ beneficiar”, anunță 

APIA Gorj.
La Centrul județean Gorj al APIA, 

suma autorizată la plată este de 579.267 
lei, pentru  1.183 cereri depuse și o 
suprafață aferentă de 662 hectare.

Reamintim că obiectivul acestei sche-
me de susținere financiară l-a reprezen-
tat asigurarea unui grant financiar pro-
ducătorilor agricoli din sectorul vegetal 
pentru susținerea unor cheltuieli anga-
jate în perioada 24 februarie – 12 august 
2022, cu achiziția de resurse materia-
le, respectiv de produse fertilizante și/
sau produse de protecție a plantelor și/
sau motorină, necesare în anul 2022 pe 
suprafețele cu plantații pomicole pe rod 
și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu 
plantații viticole pe rod cu struguri pen-
tru vin, care utilizează eficient resursele, 
gestionează nutrienții și aplică metode 
de producție favorabile mediului și climei 
prin activitatea agricolă de întreținere a 
plantațiilor pe care o desfășoară.

I.I.

Tulburarea de echilibru

Starea de echilibru reprezintă sta-
rea de stabilitate sau de menținere 
conștientă sau reflexă a unei poziții 
statice sau dinamice.

Echilibrul este un mecanism com-
plex determinat de interacțiunea din-
tre sistemul vestibular (din urechea 
internă), vedere și sistemul proprio-
ceptiv (receptori din mușchi, tendoa-
ne și articulații), care trimit informații 
ce sunt integrate la nivel central (la 
nivelul creierului). 

O problemă apărută în oricare din 
aceste zone poate duce la o senzație 
de dezechilibru. 

Senzația de dezechilibru se poate 
manifesta ca vertij sau ca amețeală. 

Vertijul
Vertijul este o iluzie de mișcare ro-

tatorie - pacientul se învârte sau lu-
crurile se învârt în jurul pacientului 
- și este cel mai adesea rezultatul unei 
afecțiuni a urechii interne.

Vertijul este clasificat în funcție de 
originea simptomelor în:

• vertij periferic - atribuit patologi-
ei urechii interne

• vertij central - atribuit afecțiunilor 
trunchiului cerebral sau cerebelului

Principalele cauze de vertij peri-
feric sunt reprezentate de: vertijul 
paroxistic pozițional benign (VPPB), 
sindromul Meniere, neuronita vesti-
bulară, sindromul de dehiscență de 
canal semicircular superior, migrena 
vestibulară.

Majoritatea pacienților cu vertij pe-
riferic au, de asemenea, alte simptome 

ale afecțiunii urechii, 
cum ar fi: hipoacuzie 
(scăderea auzului), 
tinitus (zgomot în 
ureche), senzație de 
plenitudine auricu-
lară, otoree (secreție 
la nivelul urechii). 

De asemenea, 
vertijul periferic este 
însoțit de simpto-
me vegetative in-
tense: greață, văr-
sături, tahicardie, 
transpirații.

Atunci când ver-
tijul este determinat 
de o afecțiune la ni-
vel central, de obicei, 
acesta nu este însoțit 
de hipoacuzie și tini-

tus, simptomele vegetative sunt mai 
puțin intense și poate fi asociat cu 
deficite neurologice, tulburări de vor-
bire, tulburări de deglutiție, ataxie, 
vedere dublă. Principalele cauze de 
vertij central sunt reprezentate de ac-
cidentul vascular cerebral, formațiuni 
tumorale cerebrale, scleroza multiplă, 
migrene.

Amețeala
Amețeala este o senzație de 

nesiguranță tranzitorie care se poa-
te manifesta ca senzație de cap tul-
bure, dezorientare spațială, senzație 
de plutire sau balans, intoleranță la 
mișcare. 

Este adesea rezultatul unor 
afecțiuni sistemice, ale sistemului 
nervos central sau cardiovascular.

Amețeala poate apărea într-o se-
rie de condiții patologice generale de 
tip: criză hipertensivă, hipoglicemie, 
anemie, insuficiență vertebro-bazi-
lară, tulburări endocrine, tulburări 
digestive (colecistită, apendicită) sau 
administrare de medicamente, con-
sum excesiv de alcool sau consum 
de droguri, rău de mișcare (kinetoză), 
tulburări psihice, stres, oboseală ex-
cesivă etc.

Pacienții cu tulburare de echilibru 
necesită o evaluare completă pen-
tru a se determina care este natura 
tulburării de echilibru, dacă suferă 
de vertij sau de amețeală, care sunt 
factorii declanșatori, dacă tulburarea 
este episodică sau permanentă, du-
rata și severitatea episoadelor, care 
sunt simptomele asociate, istoricul 
medical al pacientului (sistemul ne-
urologic, cardiologic, sistemul vizual, 
consumul de medicamente, droguri 
sau alcool), antecedentele privind tra-
umatismele etc.

Este nevoie de consulturi O.R.L., 
neurologie, oftalmologie, cardiologie, 
reumatologie, consulturi care trebu-
ie completate cu analize sanguine 
și imagistică craniană, în funcție de 
suspiciunea etiologiei tulburării de 
echilibru.

Material realizat dr. 
CORNOIU CRISTINA, medic 

specialist medicină de familie, 
Cabinet Planificare familială, 

Spitalul Județean 
de Urgență Târgu-Jiu

Un colegiu din Târgu-Jiu angajează paznic
Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din 

Târgu-Jiu angajează paznic. Postul este pe peri-
oadă nedeterminată. Nu oricine poate să își de-
pună dosarul de înscriere. 

Slujba este destinată persoanelor care au ab-
solvit liceul, au vechime în muncă de cel puțin 
trei ani și au atestat de pază eliberat și avizat de 
Poliția Română.

Concursul are loc la sfârșitul lunii. Concret, 
pe data de 25 octombrie are loc atât proba scri-
să, cât și proba practică.

I.I.
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Buligan Ionuț-AlinBuligan Ionuț-AlinAnica Ilie - Șef de grupăAnica Ilie - Șef de grupă

Unul dintre cei cinci m
sacrifi cat! Polițistul, lă

* Justiția e oarbă sau indică, cu ochii 
închiși, vinovați, fără judecată

*  Sentințe diferite de la același judecător, 
în ultimele patru luni

* Diferențe crase între inculpați făcute de 
judecători

* Autorecuzare șoc într-un dosar ce pri-
vea măsurile preventive ale mascaților de la 
SAS

* Judecătorul se pronunță diferit doar în 
cazul Buligan

* Familia Buligan cere verificări Ministe-
rului Public și contestarea măsurii arestului 
preventiv!

Nu mai este un secret că Buligan Ionuț Alin 
este singurul dintre cei cinci mascați de la 
SAS care a rămas după gratii, în urma deci-
ziei șocante de joi a Curții de Apel Craiova. 
De altfel, instanța din Banie a admis, după un 
joc interesant, contestația privind arestul la 
domiciliu doar pentru acest inculpat. Situația 
pare ieșită din comun și nu se înțelege de ce 
doar unul dintre cei cinci devine astfel țap 
ispășitor, în fața opiniei publice, într-o cau-
ză care nu relevă că unul sau altul dintre cei 
implicați ar fi mai vinovat decât celălalt. Mai 
mult, instanțe subliniază în toate încheierile 
anterioare că respectă egalitatea de tratament 
juridic în cazul celor cinci, fără discriminări. 
Teoria este însă una și practica este alta. Do-
vadă că, de joi, doar Buligan a rămas după 
gratii la Penitenciarul de Maximă Siguranță 
Craiova.

Cei patru mascații de la SAS au petrecut 
patru luni în arest preventiv, fiind mutați, 
la jumătatea perioadei, din arestul IPJ 

Gorj în Penitenciarul de Maximă Siguranță Craio-
va. 

Pe timpul detenției, măsurii de arest preven-
tiv, cei patru au stat împreună, deși ar fi trebuit 
să stea separați, nu au fost implicați în niciun fel 
de altercații și chiar au indurat cu stoicism orice 
răutăți venite atât din partea deținuților cât și a 
personalului închisorii. 

În ciuda acestui lucru pozitiv, instanțele de ju-

decată au încercat să facă un adevarat separatism între 
inculpați, ducând chiar la discriminare, și asta nu în tim-
pul judecării propriu zise a dosarului penal ci în timpul 
analizării măsurilor preventive.

Tribunalul Gorj: trei încercări de reținere a lui Buligan, 
o singură aprobare

Spunem acest lucru deoarece toate cele patru dosare 
de verificare a măsurilor preventive pentru mascații SAS 
au trecut prin decizia unui singur judecător de la Tri-

Buligan Ionuț Alin: 
- 27 de ani

- a fost recrutat si antrenat de SIAS

- chiar anul trecut a participat la un curs de pre-

gătire organizat de SIAS la Brașov 

- La SAS Bucuresti a participat în calitate de in-

structor la cursurile de instruire pentru polițiștii de 

la ordine publică și rutieră 

- luptător SAS în structura din București, trans-

ferat la Gorj în cadrul aceleiași structuri

- în SAS este de 4 ani

- pe podium, la Campionatul de Tir al MAI

-  fără abateri disciplinare

- calificative de ,,foarte bine" în fiecare an

- licențiat în drept; master în carieră judiciară

- căsătorit

- tatăl unei fetițe de un an și jumătate.
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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

Mihălcescu Alexandru-CătălinMihălcescu Alexandru-Cătălin Popescu Alexandru-ConstantinPopescu Alexandru-Constantin Rovența Tudorel-VlăduțRovența Tudorel-Vlăduț

mascați de la SAS, 
ăsat singur după gratii

bunalul Gorj. Asta, în ultimele patru luni petrecute de 
respectivii după gratii.

Este vorba despre magistratul Preda Elena Raluca, 
judecătorul care demonstrează că dă sentințe diferite 
doar pentru Buligan, fără a explica în clar de ce face 
aceste diferențieri între cei patru inculpați. 

Practic, judecătorul decide, de trei ori, ca Buligan să 
rămână după gratii încă 30 de zile, în timp ce la restul de 
trei le-a dat de patru ori arest la domiciliu. 

Interesant este că la termenul de luni, 26 septembrie, 
după ce familia încearcă o strămutare a dosarului, ju-
decătoarea, cu familia in Novaci, dă, pentru prima dată 
în ultimele patru luni, arest la domiciliu și pentru Bu-
ligan.

Surpriza apare însă la Curtea de Apel Craiova. Aici, 
instanța face inversul a ceea ce a susținut în ultime-
le trei luni. Mai mult, una dintre cele două judecătoare 
de la CA Craiova s-a abținut în a se pronunța în cazul 
mascaților de la Gorj. 

Încercarea de autorecuzare a fost respinsă iar drept 
urmare, în sală, această a dat admitere a contestației 
Parchetului Gorj pentru Buligan și respingere pentru cei 
trei.

Ministerul Public trebuie să se autosesizeze: Ce a 
făcut Buligan   de nu merită arest la domiciliu?!

Deși sentința este definitivă, iar Buligan este obligat 
să mai stea încă 30 de zile în arest preventiv, în timp ce 
colegii săi sunt acasă, familia acestuia nu renunță la 
a cere dreptate și pentru acest polițist. Interesant este 
că la un moment dat,în baza acestor diferențieri crase, 
instanța de fond ia în considerare că un alt polițist SAS 
are un copil mic acasă și că micuțul are nevoie de tată 
nu și în cazul lui Buligan. 

Copilul lui, de un an și jumătate, nu are nevoie de 
părinte, instanța nedând importantă acestui aspect doar 

pentru Buligan.  
De asemenea, pare incredibil că cinci polițisti 

acuzați de aceleași fapte au primit măsuri preven-
tive atat de diferite. 

Unul este sub control judiciar, adică șeful de 
grupă, trei sunt în arest la domiciliu și unul singur 
este după gratii în arest preventiv 

Felul în care au reacționat instantele în acest 
dosar, indică foarte clar că se încearcă învinovățirea 
injustă doar a unuia dintre participanții de la eve-
nimentele de la Novaci, în speță a lui Ionuț Buligan, 
lucru care s-a incearcat încă de la prima înfățișare 
a părților în fața judecătorului. 

De altfel, încercarea colegilor lui Buligan de a se 
coaliza și de a-l indica pe acesta vinovat de agresa-
rea bărbatului din Novaci este concludentă încă de 
la prima înfățișare a mascaților in fața instanței. 

Caz unic de autorecuzare 

Faptul că un judecător se autorecuză pe măsuri 
preventive este, de asemenea, nu doar suspect ci o 
premieră la o instanță de judecată.  Sunt nenumara-
te întrebări în această cauză, mai ales că se încear-
că disculparea colegilor lui Ionuț și învinovățirea lui 
până când instanța de judecată va lua în discuție 
dosarul penal care îi privește pe mascații de la SAS. 
Considerăm oportun ca Ministerul Public să se au-
tosesizeze și să ia în considerare că în cazul Buligan 
este estimata o încălcare a egalitatii de tratament 
juridic între părți. Mai mult se poate verifica și faptul 
că în speță intervine discriminarea pe care o procla-
mă instanță drept un lucru care nu ar trebui să își 
găsească loc în acest dosar.

ANAMARIA STOICA



colaboratoricolaboratoriMarți, 4 Octombrie 2022Marți, 4 Octombrie 2022
»»

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

10 10 

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

,,Am primit prea multe de la comunitate, de la oameni, de la Dumnezeu, 
ca să fac ceva şi să pot întoarce binele care mi s-a făcut aşa cum se 
cuvine, sub formă de răsplată”!

Senatorul Ion Iordache şi d-na Prefect Cristina Cilibiu 
împreună cu persoanele vârstnice din Turceni(II)

Aşa cum aminteam anterior, 
în ajunul zilei de 1 octom-
brie, care este sărbătoarea 

persoanelor vârstnice şi care în mod 
tradiţional se leagă în mod fericit cu 
ziua marii Sărbători creştine «Acope-
rământul Maicii Domnului», în seara 
de 30 septembrie, la  Centrul de agre-
ment Murgeşti, din oraşul Turceni, 
cele câteva sute de persoane de vârsta 
a treia prezente în această locaţie, au 
avut ca invitaţi de onoare pe domnul 
senator Ion Iordache şi pe d-na pre-
fect Cristina Cilibiu, în momente în 
care nu a fost vorba neapărat despre 
o seară de distracţie sau de îndestu-
lare cu mâncare aleasă, cât, mai ales, 
de un prilej de a socializa cu oamenii 
şi de a fi mai aproape de ei! Tocmai 
în spiritul acestei apropieri şi cunoaş-
teri reciproce, am realizat un inter-
viu interesant, poate unul dintre cele 
mai interesante pe care le-am realizat 
în cele câteva zeci de ani, pentru că 
adevărata cunoaştere a unui om se 
realizează numai atunci când stai de 
vorbă cu el, când îl priveşti în ochi, 
nici pe departe din vorbele maliţioase 
ale unei lumi, care este mereu pusă 
pe intenţia de a face rău omului bun 
şi de a face mai agreabilă imaginea 
omului de nimic! Pentru că am des-
coperit anumite disponibilităţi deose-
bite ale senatorului Ion Iordache, vom 
reda partea a doua a interviului reali-
zat, poate cea mai interesantă şi mai 
demnă de luat în seamă prin mărturi-
sirile omului care ştie să fie şi om:

-Rep. Domnule senator Ion Ior-
dache, mă surprinde la dumnea-
voastră un gen de sensibilitate 
emoţională pe care nu mi-o ima-
ginam, pentru că de multă vreme, 

am dorit să realizez un interviu cu 
dumneavoastră!

-I.I. Da, pentru că, probabil, dacă 
nu eram la mine la Turceni, între oa-
menii mei, şi eram într-o altă localita-
te, cu siguranţă că nu erau emoţiile 
atât de mari! 

-Rep. Credeţi că aici, în această 
seară la sărbătoarea vârstei a treia, 
sunt oamenii care v-au înţeles cel 
mai bine?

-I.I. Poate mai bine decât genera-
ţiile celelalte, deşi, eu doresc să-mi 
apropii mai mult pe cei tineri, pentru 
că am patru copii şi băiatul meu cel 
mai mare este un tânăr de 25 de ani 
şi pot spune că acest lucru mă ajută 
să-mi apropii de ideile mele îndăzneţe 
tinerii de astăzi, iar, la rândul meu, şi 
eu să mă apropii de ideile lor! 

,,Cred că marea diferenţă între 
mine şi mulţi oameni din politică 
este că eu nu sunt pe scena vieţii 
politice pentru că mă mână nevoia 
de a face o carieră politică”! 

-Rep. Mi se pare foarte intere-
sant ceea ce spuneţi, domnule se-
nator, iar, lucrurile acestea era bine 
să le spuneţi şi la emisiunea lui Dan 
Moşteanu de la «Gorj TV», pentru că 
v-am urmărit la acel interviu când 
lansaţi multe idei interesante! 

-I.I. Nu cred că am prea multe idei 
interesante, dar, ele vor veni cu tim-
pul!

-Rep. Haideţi, să revenim la în-
tâlnirea din această seară cu per-
soanele vârstnice!

 -I.I. Domnule profesor, îmi place 
să văd lumina din ochii acestor oa-
meni care au trecut prin viaţă, pentru 
că mulţi îmi ziceau de multe ori «co-
pilul meu» şi acum, iată, m-au invitat 
ca parlamentar care îi reprezintă!

-Rep. Domnule senator, vă spu-
neam că îmi doream de multă vre-
me să realizez un interviu cu dum-
neavoastră şi chiar l-am rugat pe 
domnul Sevastian Iordache, mi se 
pare că este ceva rudă cu dumnea-
voastră, pe care îl cunosc în cali-
tate de cadru didactic la liceul din 
localitate, cu care mă întâlnesc 
destul de des la Mănăstirea «Sfânta 
Treime», deci, l-am rugat să vă con-
teacteze şi să vă spună că diresc să 
realizăm un interviu, iar, în această 
seară din ajunul Sărbătorii «Acope-
rământul Maicii Domnului», iată că 
a sosit şi acest moment aşteptat!

-I.I. Pentru că numai Dumnezeu le 
rânduieşte pe toate!

-Rep. Pentru că sunteţi în febra 
unor alegeri în Organizaţia jude-
ţeană a Partidului Naţional Liberal 
şi sunteţi pe cale să deveniţi Pre-
şedintele organizaţiei, care credeţi 
că este modalitatea cea mai adec-
vată şi mai inspirată de a împleti 
politicul cu umanul în actvitatea 
dumneavoastră, pentru că există 
o interferenţă care devine uneori 
extrem de delicată în această con-
junctură?  

 -I.I. Eu cred că marea diferenţă 
între mine şi mulţi oameni din politi-
că este că eu nu sunt pe scena vieţii 
politice pentru că mă mână nevoia de 
a face o carieră politică sau nevoia de 
a-mi asigura traiul sau să acumulez 
valori materiale. 

-Rep. Atunci, ce vă ispiteşte şi 
vă conferă vigoare în politică, dom-
nule Iordache?

-I.I. Eu sunt un om realist, iar, 
ceea ce m-a îndreptat pe mine spre 
politică este omenia! Să nu vă miraţi 
când spun acest lucru, adică, vreau 
să fac ceva pentru oameni, pentru că 
simt că aceasta este datoria mea! 

-Rep. Simţiţi că aveţi şi anumite 
datorii faţă de cineva?

-I.I. Am primit prea multe de la co-
munitate, de la oameni, de la Dumne-
zeu, ca să fac ceva şi să pot întoarce 
binele care mi s-a făcut aşa cum se 
cuvine, sub formă de răsplată! 

-Rep. Să ştiţi că aceste cuvinte 
mă ajută să mă gândesc la titlul 
articolului pentru acest interviu, 
şi i-aş da formularea aceasta: «Am 
descoperit un om, nu din întâm-
plare, ci, din nevoia de a căuta şi a 
descoperi oameni!», iar, atunci când 
v-am ascultat şi v-am văzut la in-
terviul cu Dan Moşteanu, mi se pă-
rea că aveaţi nevoie de un moment 
de reflecţie pentru a da un răspuns 
elaborat şi adecvat, pe când acum, 
răspunsurile dumneavoastră sunt 
directe, tranşante şi cât se poate 
de sincere!

-I.I. Sunt momente şi locuri în 
care emoţiile ne copleşesc, iar, dum-
neavoastră sunteţi un profesor deose-
bit şi un pedagog care înţelege acest 
lucru!

,,Sunt un om care a plecat de jos, 
care se străduieşte să înţeleagă 
ceea ce trebuie făcut şi modul cum 
trebuie făcut”! 
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-Rep. Să ştiţi că la vârsta mea, 
cred că mi-aş dori să întâlnesc 
un politician care să transpună 
în practică lucrurile bune pe care 
le gândeşte şi care sunt legate de 
ceea ce simte cu adevărat! Nu vă 
cunosc prea bine ce fel de om sun-
teţi, privit prin prisma  activităţilor 
anterioare, dar, cred că puteţi fi un 
om care poate trece dincolo de im-
plicaţiile destul de anevoioase ale 
vieţii cotidiene, pentru a se regăsi 
în faptele sale!  

-I.I. Să ştiţi că sunt un om care 
a plecat de jos, care se străduieşte 
să înţeleagă ceea ce trebuie făcut şi 
modul cum trebuie făcut! Numai că, 
lucrurile nu pot fi făcute de unul si-
mgur, şi atunci trebuie să faci şi anu-
muite compromisuri, pentru că oa-
menii te judecă, dar, ştiind că ai un 
obiectiv măreţ şi că o faci pentru o 
cauză dreaptă, atunci, ei te urmează, 
te ajută după puterile lor şi te ajută să 
mergi înainte!

-Rep. Dacă tot vorbim despre 
faptul că faceţi şi anumite compro-
misuri, îmi permiteţi să vă fac o 
fotografie cu acest îngeraş al dum-
neavoastră?

-I.I. Desigur, cu mare plăcere!
-Rep. Când trec pe la Mănăstirea 

«Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, 
văd multe icoane cu atâţia îngeri 
care seamănă foarte mult cu înge-
raşul dumneavoastră!

-I.I. Mă impresionează nespus lu-
mea îngerilor sau a îngeraşilor, cum 
spuneţi dumneavoastră!

-Rep. Sper să mai putem realiza 
şi alte interviuri, pentru că sun-
teţi un interlocutor agreabil, ca şi 
doamna Prefect Cristina Cilibiu, pe 
care o cunosc de când era primar 
aici la Turceni, atunci când am rea-
lizat unele interviuri! Să ştiţi că am 
o «mână bună», pentru că mulţi oa-
meni cu care am realizat interviuri 
au ajuns bine! 

 -I.I. Un om bun ca dumneavoas-
tră şi cu multă credinţă la Dumnezeu, 
cred că poartă noroc, pentru că este şi 
«mâna Lui Dumnezeu»!

-Rep. De altfel, vă spuneam că 
sper să mai realizăm şi alte inter-
viuri, după ce veţi ajunge liderul 
organizaţiei liberale judeţene, că, 
vedeţi dumneavoastră, funcţiile în-
alte îi mai schimbă pe oameni, dar, 
nu întotdeauna în bine!

-I.I. O să vă convingeţi că pe mine, 
funcţiile înalte nu mă schimbă în 
rău!

-Rep. V-am făcut încă o fotogra-
fie pe drumul acesta aşa de frumos, 
pe aleea aceasta, cu fetiţa dumnea-
voastră, parcă alergaţi într-un vis!

-I.I. Mă bucur că ne-am retras în 
acest loc mai liniştit şi am scăpat de 
zgomotul din sală pentru că nu mă 
pasionează întotdeauna distracţia, ci, 
posibilitatea de a cunoaşte oamenii, 
problemele lor şi ceea ce îi frământă 
pe oameni!!

-Rep. Cât de mult m-aş bucura, 
dacă aş vedea asemenea înclinaţii 
şi la alţi parlamentari gorjeni, mai 
ales la cei pesedişti! Dar, mi se pare 
că sunteţi un om sensibil şi roman-
tic, probabil atributul tinereţii şi al 
puterii de a merge înainte!

-I.I. …Maria, hai la tata, hai să 
mergem, vino la mine!

-Rep. Ce nume frumos are feti-
ţa dumneavoastră, numele Maicii 
Domnului! Am şi eu o fată ceva mai 
mare care poartă şi acest nume, 
Ana-Maria!

-I.I. Aşa cum vă spuneam, am pa-
tru copii, cel mare de 25 de ani, iar, 
Maria are trei ani şi jumătate şi e fe-
bleţea mea! A «apărut» aşa, când nu 
ne mai aşteptam, iar, acum este ma-
rea noastră bucurie!

-Rep. Vă mulţumesc mult pentru 
acest interviu, domnule senator Ion 
Iordache!

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Mănăstirea «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, judeţul Gorj, 
şi-a sărbătorit cel de-al doilea hram al său chinovial

Sâmbătă, 1 octombrie 2022, 
cu binecuvântarea Înalt-
preasfinţitul Părinte acad. 

dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei 
şi Mitropolitul Olteniei, Mănăsti-
rea «Sfânta Treime»  din localitatea 
Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni, Pro-
topopiatul Târgu-Jiu Sud, judeţul 
Gorj, a sărbătorit cu adâncă evlavie 
cel de-al doilea hram al său, «Aco-
perământul Maicii Domnului», în 
prezenţa unui număr însemnat de 
credincioşi din Oraşul Turceni şi 
din judeţului, mulţi dintre aceştia 
venind chiar de la zeci de kilome-
tric departare, pentru a se ruga cu 
evlavie duhovnicească Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu şi mijlo-
citoarea tuturor creştinilor înaintea 
Tronului Ceresc, pentru sănătate şi 
pentru ocrotirea oamenilor sub Aco-
perământul aducător de linişte şi de 
multă pace sufletească sub semnul 
Preasfintei Fecioare Maria! Slujba 
Sfintei Liturghii a fost oficiată în Pa-
raclisul cel primitor şi pentru a toate 
slujitor al sfântului lăcaş monahal 
de către un sobor ales de slujitori ai 
altarului, condus de către Preacuvi-
osul Părinte Paisie, slujitorul de al-
tar al mănăstirii, şi din care au mai 
făcut parte Preacucernici Părinţi din 
parohiile apropiate, printre care s-au 
numărat: Pr. Ilie Amzucu, Parohia 
Urdarii de Jos, Pr. Hantea Ştefan, 
Parohia Filiaşi, Pr. Petre Buşe, Pa-
rohia Turceni, Pr. Popescu Lauren-
ţiu, Parohia Ioneşti şi Pr. Chesnoiu 
Cătălin, Parohia Calapăru. La sfânta 
slujbă. printre credincioşii prezenţi 
i-am remarcat pe membrii familiei 
publicistului şi cercetătorului gor-
jean, de la a cărui înălţare la cer se 
împlineşte un an peste câteva zile 
(7 oct.), domnul Constantin Avram, 
prezenţi fiind doamna Gheorghiţa 
Avram, împreună cu cei doi fii ai săi, 
domnul Irinel Avram şi domnul Că-
tălin Avram, la care putem adăuga şi 
familia Doamnei Mariana Şarapatin 
de la OCPI, a sorei sale Vasilica, a fii-
cei Viviana Şarapatin. La încheierea 
oficierii slujbei Sfintei Liturghii a fost 
împlinită rânduiala parastasului de 
pomenire a ctitorilor şi a slujitorilor 
sfintei mănăstiri, în timp ce răspun-
surile la strană au fost date de către 
un grup inspirat de cântăreţi desto-
nici, cu sprijinul maicilor ostenitoare 
ale mănăstirii păstorite de către Mai-
ca Stareţă Marina Gligor Stavrofora, 
ajutătoarea, stăruitoarea şi chiverni-
sitoarea multor mănăstiri din Gorj şi 
din Ţară, un suflet mare şi îndelung 
truditor al acestei lavre binecuvân-
tate de Dumnezeu şi de către Prea-
sfânta fecioară şi Maica Domnului. 
Toţi credincioşii au fost chemaţi să 
preguste din bucatele praznicului 
mănăstirii!

Este praznicul pus de către 
Părintele nostru, ÎPS Nestor 
Mitropolitul, cel care în această zi 
ar fi  împlinit 95 de ani! 

În cuvântul de aleasă învăţătură 
duhovnicească, Preacuviosul Părinte 

Paisie a rostit cuvinte de slavă pentru 
Maica noastră a tuturor, aceea care 
este mai mărită decât cele cereşti, 
Începătura credinţei celei adevărate, 
subliniind cu pregnanţă faptul că din 
cele mai vechi timpuri Biserica drept-
măritoare a cinstit-o pe Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu ca mijloci-
toare şi apărătoare a poporului creş-
tinesc de pretutindeni, deoarece, prin 
rugăciunile ei îndumnezeite aduce 
mila Fiului ei asupra noastră, a pă-
cătoşilor din toate zilele şi din toate 
vremurile, cu precizarea că Preacu-
viosul Părinte a subliniat că ajutorul 
Maicii Domnului s-a arătat limpede şi 
mereu în decursul timpului, atât per-
soanelor, cât şi comunităţilor de oa-
meni, pe timp de pace, dar, şi pe timp 
de război, în pustiile sihăstriilor şi în 
mijlocul cetăţilor şi vuietului lumii 
acesteia bântuită de fantomele frici-
lor devastatoare! Preacuviosul Paisie 
a reiterat faptul că evenimentul pe 
care îl prăznuieşte în această zi Bise-
rica Ortodoxă de pretutindeni, confir-
mă cât se poate de limpede că Maica 
Domnului este întotdeauna apărătoa-
rea poporului creştinesc, iar, pentru 
a concretiza toate acestea, se spune 
că în ziua de 1 octombrie a anului 
911, în timpul domniei împăratului 
Leon cel Înţelept, se făcea în Sfânta 
Biserică Vlaherne din Constantinopol 
priveghere de toată noaptea şi Bise-
rica era plină de popor, iar, pe la ora 
patru spre dimineaţă, Sfântul Andrei 
cel Nebun pentru Hristos stătea într-
un ungher mai în spate, împreună cu 
ucenicul său, Epifanie, când, Prea-
sfânta Născătoare de Dumnezeu s-a 
arătat înaintea poporului, stând în 
văzduh, ţinându-şi omoforul întins 
ca un acoperământ deasupra cape-
telor credincioşilor pentru a-i ocroti 
de năvălirea barbarilor păgâni. Maica 
Domnului era îmbrăcată în purpură 
încrustată cu aur şi strălucea cu lu-
mină negrăită, în jurul ei aflându-se 
apostoli, mucenici şi fecioare, când, 
deodată, Sfântul Andrei cel Nebun 
pentru Hristos a zis către ucenicul 
său iubit, Epifanie: «O vezi, frate, pe 
împărăteasa şi Doamna tuturor, cum 
se roagă pentru întreaga lume?», iar 
Epifanie a zis: «O văd, Părinte, şi mă 
minunez!». Acesta este evenimentul 
pe care îl prăznuieşte Biserica în ziua 
de 1 octombrie, începând din secolul 

al X-lea, eveniment care a instituit 
Sărbătoarea Cinstitului Acoperă-
mânt al Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, spre a ne ţine în minte 
pururea că prin rugăciunea noastră 
smerită şi evlavioasă, putem primi şi 
noi, dincolo de greutăţile vieţii noas-
tre, neîncetatul ajutor al Stăpânei 
noastre de Dumnezeu Născătoarea, 
cea care ne acoperă pe noi cu Cinsti-
tul ei Acoperământ! Căci multe sunt 
cuvintele cu care noi o putem lău-
da şi preamări pe Maica Domnului, 
pe Preasfânta Născătoare de Dum-
nezeu, ca lumea să se încredinţeze 
de această putere pe care i-a dat-o 
Dumnezeu, atunci când îngerul vine 
şi-i spune: «Bucură-te cea plină de 
dar», pentru că a fost aleasă ca din 
ea să se nască Fiul ei şi al Tatălui 
Ceresc, Dumnezeul nostrum Mântu-
itor! Ca să se confirme acest dar cu 
care ea a fost învestită de la Dum-
nezeu, în chip minunat s-a arătat în 
Biserica din Vlaherne, acolo unde în 
sfântul altar a fost văzută de către 
Sf. Andrei cel Nebun întru Hristos, 
împreună cu ucenicul său Epifanie, 
aşa cum am menţionat, într-o lumi-
nă albă şi negrăită, acoperindu-i pe 
toţi credincioşii cu omoforul ei! De 
aceea, cinstiţii Sfinţi Părinţi au ales 
această dată de 1 octombrie, ca să 
fie sărbătorit Acoperământul Maicii 
Domnului, cea care s-a învrednicit 
cu adevărat să mijlocească la Dom-
nul pentru noi, oamenii, pentru că 
Maica Domnului face zi de zi multe 
minuni cu fiecare dintre noi, atunci 
când îi cerem ajutorul! 

În concluzie, la 1 octombrie, noi 
cinstim acest mare Praznic al Mai-
cii Domnului, care este şi cel de-al 
doilea hram al acestei mănăstiri! 
Este praznicul pus de către Părintele 
nostru, ÎPS Nestor Mitropolitul, cel 
care în această zi ar fi împlinit 95 de 
ani! Maica Domnului l-a ales ca să 
fie născut în această zi, ca să ajun-
gă în Oltenia şi să ne păstorească şi 
pe noi ca un părinte bun şi iubitor 
de Dumnezeu, pentru că acei care 
venim aici, toţi cerem ocrotirea Mai-
cii Domnului, ca să fim în tot tim-
pul sub omoforul ei sfânt şi pentru 
ca tot binele să vină asupra noastră! 
Amin!

Profesor dr. VASILE GOGONEA



    Subsemnatul                                                                       

domiciliat în localitatea        strada   bloc      apart.        

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

telefon             solicit pe propria rãspundere, publicarea urmãtorului anunþ:

                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                      

                                

    Sub

85448544

TALON DE MICÃ PUBLICITATE GRATUITÃ PENTRU ABONAŢI

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

 Data publicãrii    Semnãtura    

MMICA  ICA  PUBLICITATEPUBLICITATE

VânzăriVânzări

publicitatepublicitateMarți, 4 Octombrie 2022Marți, 4 Octombrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»1212

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 fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 39 m. Relații la tel.: 0722 
517000 și 0744 517000.

 Închiriez apartament 
cu 4 camere str. Unirii, vizavi 
de Liceul Tudor, recent reno-
vat, de preferință  școlarilor / 
studenților, 350 E/ lună. 

Telefon: 0765008955.

Ofer spre închiriere ga-
raje construite pe teren pro-
prietate personală în Tg-Jiu, 
zona 9 Mai-Plopilor. 

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, birouri, 
apartament. 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foarte 
mare, complet utilat și mo-
bilat, în bloc supravegheat 
video, cu lift. Preț negocia-
bil la fața locului. Rog seri-
ozitate. 0766.535351.

Închiriez apartament 3 
camere (transformat din 4 ca-
mere), mobilat și utilat, cen-
tral, str. Traian, 330 euro/
lună. Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea fos-
tului Salon Naldis. Telefon:  
0721914681, 0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 0731019896.

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

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

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada Mărgă-

ritarului. Locuința se află la 

etajul 3 și are două terase în-

chise, centrală termică, aer 

condiționat, parchet din lemn 

masiv de stejar. Se poate vin-

de mobilat sau nemobilat, 

preț 69 de mii de euro. Tele-

fon: 0762 664435. Locuința 

are și loc de parcare înclus în 

preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 2, 
suprafață la sol 150 m2 în cen-
trul municipiului Motru. Pre-
tabil activități comerciale, ca-
binete medicale, etc. Relații la 
0722517000 și 0744517000.

 Vând teren intravilan 

împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-

tier Iezureni, suprafață 3000 

mp, deschidere 30 m, parce-

labil. 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.

 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-urile 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)

 Vând Dacia Solenza, 
unic proprietar, taxe la zi, 
stare perfectă de funcționare. 
Tel.: 0769826381 

 Declar pierdut sigi-
liu D.O. (Distribuție – Ol-
tenia) cu seria D.O. NOM 
2022/80177708.

PierderiPierderi

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

Telefon 0728544356.

DiverseDiverse

Execut și repar urmă-

toarele articole: sape, cazmale 

(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 

maiuri pentru spart lemne, 

scoabe și pripoane pentru 

cai. Telefon: 0761890450.

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

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

SC MEVA CONCEPT SRL, cu sediul în Bucureşti, Sec-

tor 6, Calea Crangasi, nr.87, Tronson A, Biroul nr. 21, et. l, 

email: office.meva@gmail.com, offlce@mevaconcept.ro, înma-

triculata in Registrul Comerţului sub număr de înregistra-

re J40/5669/2002, cod unic de înregistrare RO14738530, 

anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de ob-

ţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea COD CAEN 

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, 

ce se desfășoara la sediu secundar din sat Frâncesti, str. 

Industiei, nr 8, comuna Pestișani, jud. Gorj. 

Eventualele sugestii sau observaţii, se vor depune în 

scris, la A.P.M. Gorj, din Mun. Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76, jud. 

Gorj, telefon: 0253.215.384; fax: 0253.212.892, e-mail: offi-

ce@apmgj.anpm.ro. 

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină 
probleme în ceea ce 
privește  distribuirea 
cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze 

nr. de telefon:  
0253-218 552  Ofi ciul 
Județean de Poștă Gorj 
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Marți, 4 octombrie, ora 19, în sala Muzeu-
lui de Istorie „Alexandru Ștefulescu”, va 
avea loc recitalul susținut de un trio in-

strumental, inspirat denumit DIALOG PE 14 STRU-
NE, după numărul corzilor însumate la cele trei in-
strumente: o formațiune camerală cu o componentă 
rar întalnită, vă oferă prilejul să ascultați bijuterii 
muzicale surprinzătoare din literatura de gen, des-
coperite și selectate după multe căutări asidue în 
bibliotecile lumii:  vioară, violoncel și chitară.  

Cei trei protagoniști sunt: 
ADRIAN FLORESCU - Vioară

O seară de muzică

Adrian Florescu este un muzician al Europei, 
pendulând între est și vest, între cei doi poli ai 
Europei pe ruta Bucuresti – Lisabona, unde este 
în prezent Concertmaestru în orchestre de presti-
giu din ambele orașe. În același timp, turneele cu 
proiecte de muzică de cameră îl poartă peste tot 
în lume, intrucât casa artistului este una singura: 
scena sălii de concert! 

BOGDAN MIHĂILESCU - chitară
Bogdan Mihăilescu susţine numeroase recita-

luri camerale internaţionale sub înaltul patronaj 

al Institutului Cultural Român în Săli de concerte 
renumite. Tematica repertoriului ales subliniază vi-
zibilitatea culturii ţării noastre în diferite zone ale 
Europei. Este unul dintre importanţii promotori ai 
chitarei clasice în România, menţionat de reputa-
ta revistă ,,Guitar International” în numărul său 
din februarie 1987. Bogdan Mihăilescu cântă pe o 
chitară RAMIREZ Especial clasa I-a, pe care a se-
lectat-o personal la Madrid, chiar din atelierul cele-
brului lutier, în 1995

MIRCEA SUCHICI - violoncelist
Târgujian de origine, instrumentist, dirijor și 

compositor, Mircea Suchici este o prezență re-
marcabilă cu o bogată experienţă profesională, Și-a 
adus contribuţia, ca violoncelist, la înfiinţarea Fi-
larmonicilor „Marea Neagră“ din Constanţa (1979) 
şi „Ion Dumitrescu“ din Râmnicu Vâlcea (1995), 
precum şi la înființarea și afirmarea Orchestrei de 
cameră „Lyra Gorjului“, al cărei dirijor este şi în 
present.     

După cum singuri se prezintă, programul se 
desfășoară astfel:

Dialogul începe în Baroc prin Sonata in Trio 
a compozitorului italian Antonio Lotti, renumit 
în vremea sa atât în țara de naștere cât și în 
Germania, unde s-a afirmat. Sobrietatea muzi-
cii lui Joseph Haydn, cu a sa Cassation in C-dur 
-  reprezintă o piatră unghiulară de rezistență 
a acestui recital robust și variat, care poartă 
ascultătorul de-a lungul unei perioade de aur 
a  muzicii unor compozitori nemuritori. Se tre-
ce la farmecul muzicii vieneze prin Sonata kw 
304 de W.A. Mozart în stilul său componistic 
inconfundabil și cuceritor. N. Paganini  a scris 
special pentru această formulă de trio lucra-
rea Terzetto în Re major, și ne bucurăm să in-
cludem în finalul programului această lucrare 
originală. Am selectat aceste piese, în care chi-
tara cântă alături de alte instrumente, întru 
desfătarea Dvs., a publicului avid să descopere 
bijuterii muzicale din caseta Euterpei ascunsă 
în inima Istoriei.

      Prof. dr. MIHAELA - SANDA POPESCU

În perioada 18-24 septembrie 2022, o parte din 
membrii echipei proiectului Erasmus+ „Geopark-
urile ca agenți educaționali”, Nr.ref. 2020-1-TR01-
KA229-092375_6, formată din domnii profesori: 
Dragotă Teodora și Zaharia Vasile, elevii Bratu 
Mihai-Alexandru, Ciurea Elena-Alexandra, Ișfan 
Alexandru-Ștefan și Leoveanu-Andrei Maia, a par-
ticipat, alături de partenerii proiectului menționat 
anterior din Spania, Turcia, Grecia, Croația, la mo-
bilitatea organizată de instituția gazdă Escola Bá-
sica e Secundária da Calheta, Calheta, din insula 
Sao Jorge, parte a arhipelagului Azore,Portugalia. 

Odată cu primii pași făcuți în Sao Jorge, am 
avut parte de o introducere în minunata călătorie 
ce urma să fie, inițiată de un ghid local ce ne-a ofe-
rit o primă imagine asupra peisajelor insulei. 

A doua zi a venit cu o prezentare a școlii gaz-
dă din Calheta, prezentare ce nu numai că ne-a 
impresionat prin aspectul impecabil al școlii, dar 
și prin modul de organizare al acesteia. Fiind con-
struită în urmă cu cinci ani, aceasta dispune de o 

Experiența elevilor Colegiului Național ,,Tudor Vladimirescu” în PortugaliaExperiența elevilor Colegiului Național ,,Tudor Vladimirescu” în Portugalia
tehnologie avansată și de o multitudine de labora-
toare specializate în biologie, fizică, chimie, geolo-
gie, informatică, care, împreună cu sălile destinate 
diversității de sporturi practicate de elevi, consti-
tuie baza sistemului educațional din Calheta. Deși 
poate suna nu cu mult diferită de alte școli recent 
construite, lucrul care ne-a impresionat la aceasta 
este organizarea de care dă dovadă. Plimbându-ne 
pe holurile școlii, am putut observa micile birouri 
aflate la diverse intersecții de coridoare, menite să 
supravegheze elevii și să se ocupe de păstrarea che-
ilor sălilor, acestea fiind închise/deschise numai 
în prezența personalului autorizat de conducerea 
școlii. De asemenea, alte doua puncte de atracție 
din cea de-a doua zi au fost Fabrica de Ton „Santa 
Catarina”, ce ne-a oferit posibilitatea de a lua rolul 
de  angajați în cadrul acesteia pentru câteva ore și 
Muzeul din Calheta, muzeu încă aflat în dezvoltare, 
care, însă, ne-a oferit o mică privire asupra expona-
telor disponibile în momentul de față.

A treia zi ne-a purtat până in punctul cel mai 
estic al insulei Sao Jorge, pe care l-am 
putut observa nu doar din perspectiva 
unui turist aflat în croazieră, cât și din 
perspectiva unui tânăr aventurier care 
explorează insula. Astfel, incepând cu 
această zi am putut înțelege ce înseam-
nă cu adevărat un geoparc. 

Dacă ar fi să oferim o definiție 
tradițională, un geoparc este o zonă 
geografică unde peisajele și formele de 
relief au o importanță geologică de ni-
vel internațional și sunt protejate prin 
combinarea conservării cu dezvoltarea 
sustenabilă, implicând comunitățile lo-
cale, însă, în urma explorării Geoparcu-
lui Azore, am ajuns la concluzia că un 
geoparc este mai mult o omogenizare a 
oamenilor cu natura, integrând cultura 
specifică locului în frumusețea peisaju-
lui.

Ziua a patra este, însă, cea care 

definește călătoria noastră din Sao Jorge, întrucât 
vizita făcută în Caldeira ne-a purtat de la o altitudi-
ne de aproximativ 700m până la nivelul oceanului. 
Interminabilul drum prin munți, animat de melo-
diile fredonate în diversele limbi europene pe care 
am avut ocazia să le descoperim în această săp-
tamână, terminat cu priveliștea oceanului de sub 
munte, rămâne imaginea pe care Geoparcul Azore 
ne-a imprimat-o în suflet.

A cincea zi a fost cea care ne-a introdus unui alt 
important oraș din Sao Jorge, Velas. 

Pornind cu o panoramă asupra acestuia, am 
coborât încet spre inima orașului, unde am avut 
parte mai mult de o călătorie culturală, însoțită de 
impresionantele clădiri, urmând ca, spre seară, să 
petrecem ultimele momente alături de prietenii din 
proiect.

Ultima zi nu a însemnat doar sfârșitul mobilității 
din Sao Jorge a proiectului Erasmus+ „Geoparcuri-
le ca agenți educaționali”, ci și o dificilă despărțire 
de prietenii și locurile cunoscute. Astfel, deși, în 
primă fază, un geoparc ar putea părea doar un 
ansamblu de peisaje, acesta este, de fapt, baza 
îmbinării diverselor culturi sub vălul naturii, iar 
un proiect Erasmus+ este despre a cunoaște Eu-
ropa și frumusețiile ei, despre a învăța și exersa 
valorile acesteia, despre a avea amintiri frumoase 
împreună!Once Erasmus, Always Erasmus!

M.P.



sportsport www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1515Marți, 4 Octombrie 2022Marți, 4 Octombrie 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) 

Echipa de Junioare 2 de 
la CSM Târgu Jiu a ajuns 
la al treilea meci consecutiv 
câștigat. Weekendul a adus 
un nou succes pentru elevele 
lui Andrei Enache, care 
s-au impus, în deplasare, pe 
terenul echipei LPS Slatina, 
scor 23-27.  Ancuţa Minodora 
(8 goluri) Cristina Chirea (7 
reuşite) şi Raluca Chiriac (6 
goluri) au fost principalele 
marcatoare ale vizitatoarelor. 
În ciuda succesului care le 
plasează pe gorjence pe prima 
poziție a clasamentului, 
antrenorul Andrei Enache 
rămâne realist și spune că 
fetele mai au de lucrat.

,,A fost un meci pe care 
l-am început foarte bine şi 
ne-am distanţat la 10 goluri, 
dar pe parcurs, pe fondul 
relaxării noastre, Slatina a 
reuşit să se apropie. Am reuşit 
să gestionăm bine momentele 
importante şi nu am avut 
emoţii în ceea ce priveşte 

Junioarele 2 conduc Seria F
rezultatul final. Suntem cu 
toţii bucuroşi pentru victorie şi 
rămânem modeşti, pentru că 
ştim că pentru a progresa mai 
avem foarte mult de muncă”, 
a declarat antrenorul pentru 
csmtargujiu.ro.

CSM Târgu Jiu: Dumitru 
Daria, Vanesa Podăriţa – 

Raluca Chiriac 6g, Rebeca 
Rasoveanu, Beatrice Popescu, 
Ancuţa Minodora 8g, Alesia 
Cismaşu 3g, Cristina Chirea 
7g, Alina Burlan, 
Alexandra Vieru 1g, 
Alexandra Popescu, 
Diana Rogoveanu 2g, 
Elena Buşe. Antrenor: 

Andrei Enache. 
În runda următoare, 

handbalistele gorjence dau 
piept, pe teren propriu, 

cu HCM Craiova. Partida 
se dispută sâmbătă, 8 
octombrie.

CĂTĂLIN PASĂRE

Bătălie interesantă în vârful 
ierarhiei după primele pa-
tru etape disputate la județ. 

Patru formații din Liga 4 au un par-
curs perfect până în acest moment, 
cu mențiunea că Vulturii Fărcășești 
și tinerii de la Pandurii Târgu Jiu au 
jucat doar trei meciuri. Pentru echi-
pa lui Florin Bejinaru a fost un galop 
de sănătate la Jupînești, acolo unde 
alb-albaștrii și-au făcut norma de go-

O nouă victorie pentru panduri. Clasament strâns la județO nouă victorie pentru panduri. Clasament strâns la județ
luri. Scorul etapei a fost reușit însă de 
Jiul Rovinari, iar trupa lui Ion Lițoiu 
i-a luat fața, la golaveraj, campioanei 
CSO Turceni. 

Din nou a fost un weekend foar-
te bogat în goluri în cele două serii 
ale Ligii 5. Două dintre meciuri s-au 
încheiat cu 11, respectiv 12 reușite. 
Performerele rundei au fost Ştiința 
Godinești și Viitorul Logrești.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 4, Etapa 4
CS Internațional Bălești a stat

AS Minerul II Mătăsari 0 – 6 CS Jiul Rovinari 2016 
CS Minerul Motru 2008 0 – 1 CSO Turceni 

CS Vulturii Fărcășești 2 – 1 AS Petrolul Stoina 
CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 3 – 2 FC Petrolul Ţicleni 

AS Jupînești 1 – 5 CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 
AS Viitorul Negomir 0 – 2 CS Unirea Țînțăreni 

CLASAMENT LIGA 4
# Echipa    M    V   E      I     GM     GP   P
1. CS Jiul Rovinari 2016  4     4   0       0     29      4 12p
2. CSO Turceni   4     4   0       0     20      1 12p
3. CS Vulturii Fărcășești  3     3   0       0     13      2   9p
4. CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 3     3   0       0     12      3   9p
5. CS Unirea Țînțăreni  4     3   0       1       7      4   9p
6. AS Petrolul Stoina   4     2   0       2       8      6   6p
7. CS Minerul Motru 2008  4     1   1       2       6      8   4p
8. FC Petrolul Ticleni   4     1   1       2       6    10   4p
9. CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 3     1   0       2       5    12   3p
10. AS Minerul II Mătăsari  4     1   0       3       4    11   3p
11. CS Internațional Bălești  3     0   0       3       4    11   0p
12. AS Viitorul Negomir  4     0   0       4       4    21   0p
13. AS Jupînești   4     0   0       4       1   26   0p

Liga 5 (Seria 1), Etapa 3
CS Dumbrava Câlnic a stat

AS Unirea Dragotești 2 – 2 AS Energetica Tismana 
AS Știința Godinești 10 – 2 AS Viitorul Cătunele 

AS Viitorul Brănești 4 – 2 AS Foresta Văgiulești AS 
AS Triumful Borăscu 1 – 2 AS Unirea Bolboși 

AS Pandurii Padeș 2019 4 – 2 AS Viitorul Plopșoru

CLASAMENT LIGA 5 (Seria 1)
# Echipa   M         V        E      I       GM      GP     P
1. AS Știința Godinești 3 3 0      0       17        3     9p
2. AS Unirea Bolboși  3 3 0      0       10        3     9p
3. AS Energetica Tismana 3 1 1      1         6        4     4p
4. AS Triumful Borăscu 3 1 1      1         9        9     4p
5. AS Pandurii Padeș 2019 3 1 1      1         8        8     4p
6. AS Viitorul Cătunele 3 1 1      1         8      13     4p
7. CS Dumbrava Câlnic 2 1 0      1         8        6     3p
8. AS Viitorul Brănești 3 1 0      2         4        9     3p
9. AS Foresta Văgiulești 3 0 1      2         9      12     1p
10. AS Unirea Dragotești 2 0 1      1         3        9     1p
11. AS Viitorul Plopșoru 2 0 0      2         3        9     0p

Liga 5 (Seria 2), Etapa 3
AS 7 Noiembrie Costești  astat

AS Scoarța 1 – 2 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 
AS Prigoria 0 – 5 CSC Dănești 

AS Dinamo Inter Stănești 2 – 9 AS Viitorul Logrești 
AS Bradul Polovragi 2 – 3 AS Gilortul Bengești 

AS Știința Popmond Plopșoru 3 – 0 CS Știința Drăguțești 

CLASAMENT LIGA 5 (Seria 2)
# Echipa     M V E      I     GM    GP   P
1. AS Viitorul Logrești     3 3 0       0      19      6   9p
2. CSC Dănești      3 2 0       1        8      1   6p
3. Flacăra Roșia de Amaradia   3 2 0       1        8      5   6p
4. AS Gilortul Bengești    3 2 0       1        6      3   6p
5. AS 7 Noiembrie Costești    2 1 0       1        7      6   3p
6. AS Scoarța      2 1 0       1        5      5   3p
7. AS Bradul Polovragi    3 1 0       2        6      7   3p
8. CS Știința Drăguțești      2 1 0       1        1      3   3p
9. AS Șt. Popmond Plopșoru    3 1 0       2        4      9   3p
10. AS Dinamo Inter Stănești    3 1 0       2        5    14    3p
11. AS Prigoria     3 0 0       3        3    13   0p
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Start perfect 
pentru UCB

Echipa de handbal CS UCB Târgu Jiu are două victorii în 
două meciuri în noul sezon al Diviziei A. 

Trupa antrenată de Adrian Gorun s-a impus, la revenirea 
în Sala Sporturilor, în partida cu CSM Oradea II, scor 36-30. 
Universitarii au întors soarta meciului în repriza secundă, 
după ce au intrat  în dezavantaj la cabine, scor 14-15. 

Şapte marcatori au avut gazdele în această confruntare, 
cei mai prolifici fiind Bondoc cu 8 reușite și Manole cu 7 
goluri. Au mai înscris Constantinescu (6), Predan (6), Mladin 
(4), Maranca (3) și Ghișe (2). 

Partida a contat pentru etapa a treia a Seriei C. UCB Târgu 
Jiu a stat în runda a doua, din cauza retragerii echipei AHC 
Drobeta Turnu-Severin. Gorjenii revin pe parchet, duminica 
viitoare, pe terenul celor de la SCM Poli Timișoara.

CĂTĂLIN PASĂRE

Echipa de baschet 
CSM Târgu Jiu a 
înregistrat două în-

frângeri la sfârșitul săptămâ-
nii trecute în Cupa României. 

Trupa lui Claudiu 
Alionescu nu a reușit până 
acum să câștige vreun meci, 
fie că vorbim de presezon sau 
de partide cu miză. 

Cu toate acestea, oficialii 
formației sunt încrezători că 
alb-albaștrii vor evolua mai 
bine în perioada următoare, 
mai ales că foarte mulți jucă-
tori noi au sosit la Târgu-Jiu 
în această toamnă. 

CSM a fost depășită sâm-
bătă de CSU Sibiu, scor 58-
72, iar duminică a pierdut 
confruntarea cu SCM OHMA 
Timișoara, scor 72-80. 

În meciul cu bănățenii, ca-
nadianul Shamiel Stevenson 

CSM Târgu Jiu a părăsit CSM Târgu Jiu a părăsit 
Cupa RomânieiCupa României

a marcat 27 de puncte. Octa-
vian Ilie l-a urmat cu 13, iar 
Porter Troupe a reușit 12.

Ambele partide s-au dis-
putat la Mediaș și au contat 
pentru Grupa E. 

Evident, cu două în-
frângeri, gorjenii au părăsit 
competiția. Totuși, antrenorul 
principal al formației noastre 
a apreciat că evoluția echipei 
este în creștere.

,,Cred eu că am făcut un 
meci bun astăzi. Să nu uităm 
că am jucat două meciuri în 24 
de ore, iar pentru asta aș vrea 
să-i felicit pe jucători pentru 
efort și implicare. În același 
timp, am pierdut lupta la re-
cuperare fără drept de apel, 
iar 18 recuperări ofensive în-
seamnă enorm de mult. Cred 
însă că am făcut cel puțin o 
a doua repriză bună, dar din 

păcate victoria a revenit meri-
tat Timișoarei. Arătam un pic 
mai bine ca și echipă după 
aceste două meciuri și asta 
este un lucru bun”, a precizat 
Alionescu.

CSM Târgu Jiu – SCM 
OHMA Timișoara 72-80 

(17-18, 19-26, 19-16, 17-20)

CSM Târgu Jiu: Shamiel 
Stevenson 27p, Octavian Ilie 
13p, Porter Troupe 12p, Dylan 
Frye 6p, Tyler Creammer 
6p, Andriy Agafonov 6p, 
Camil Berculescu 2p, Andrei 
Gheorghe, Andrei Bărăgan, 
Alexandru Berca, Bogdan 
Penciu, Răzvan Pavel. 
Antrenor principal: Claudiu 
Alionescu. Antrenor secund: 
Alexandru Gliga. 

CĂTĂLIN PASĂRE


