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Nuntă cu colivă la Crușeț! Un Nuntă cu colivă la Crușeț! Un 
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Casa Tineretului va fi  Casa Tineretului va fi  

modernizată. Cum va arăta după reabilitaremodernizată. Cum va arăta după reabilitare

Contestație:Contestație:
Mascatul SAS Mascatul SAS 

rămas după gratii, rămas după gratii, 
din nou, în fața instanței din nou, în fața instanței 

Tribunalului Gorj! De ce un singur vinovat?Tribunalului Gorj! De ce un singur vinovat?
CE Oltenia, cifre negre! 

39 de salariați au murit 
în acest an. Ultimii doi 

salariați au decedat la 47, 
respectiv 49 de ani!»4»4

SOCIETATE/ PAG. 11SOCIETATE/ PAG. 11

Câți pensionari trăiesc Câți pensionari trăiesc 
din pensia minimădin pensia minimă

Un pensionar cu venituri mici înca-
sează, în plus de la stat, o 

îndemnizație socială, luna-
ră. Numărul total al bene-
ficiarilor de indemnizaţie 
socială pentru pensionari 
a fost de 1.146.973 în sep-
tembrie 2022, cu 300 de 

persoane mai puţin compa-
rativ cu luna anterioară, 

a anunțat Casa Naţio-
nală de Pensii. Dintre 
aceştia, 1.026.091 erau 
pensionari din siste-
mul public iar 120.882 
erau pensionari prove-
niţi din fostul sistem 
de pensii al agriculto-
rilor. 

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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,,Uneori plătim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim pe gratis."– Albert Einstein,,Uneori plătim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim pe gratis."– Albert Einstein
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Vorbărie, fumigene și amânări în 
practica guvernelor!

Mantaua Iancului

Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Motto: „Dacă aștepți o confir-
mare din exterior și dacă asta este 
busola ta, exteriorul, nu ai nicio 
șansă. De ce? Pentru că de mul-
te ori în România sunt apreciate 
falsele valori sau poți să fii foarte 
bun și să nu se dea doi bani pe 
tine.” - Deborah Feldman

Lumea aproape că nu 
mai are încredere în cla-
sa politică de la noi. Și 

asta, nu de ieri, de azi, ci chiar 
a devenit o idee determinantă a 
ultimilor, în curând, 33 de ani!

Încrederea cea mai mare a ro-
mânilor este în Biserică și în Ar-
mată, atâta câtă mai e. Nu întâm-
plător se orchestrează tot felul de 
atacuri murdare și mârșave la tot 
mai mulți oameni cu notorietate 
ai Bisericii Ortodoxe Române, 
majoritară în această țară.

UNA ZICE IOHANNIS, ALTA 
FUMEAZĂ! Și cum să mai aibă 
încredere românul de rând în 
clasa politică din moment ce sa-
lariile demnitarilor au crescut 
cu 25%, în vreme ce bani pentru 
pensii, alocații de stat pentru co-
pii nu sunt! Preș. Klaus Werner 
Iohannis ne anunța de prin Sta-
tele Unite ale Americii – pe care 
a bătut-o de la coasta Atlanticu-
lui la cea a Pacificului - că sunt 
mulți oameni nevoiași care-ar 
avea dreptul să le fie mărite ve-
niturile și că „noi, demnitarii, să 
fim mai la urmă!” Frumos zis, dar 
din păcate nu s-a auzit nimic că 
ar fi respins acel proiect de lege 

Cutreiera Iancu prin munți, cu fluierul la brâu
Ascultând  cum șoptesc izvoarele și vântul o doină de de-
mult,
Deodată, un scâncet de prunc înfășurat în zdrențe,
Copil sărman, lăsat sub trunchiul stejarului ce mărginea 
cărarea.
Scârțâia zăpada mușcată de ger, iar pruncuțul plângea 
zgribulit.
O umbră  întunecată se ivi și luă speriată, în brațe, fecio-
rul.
“Nu ne ucide străine, suntem ca vai de noi,
Iancu Crăișorul nost’ îl tot așteaptă pe Împărat,
iar moții mor de foame, alungați din pământuri”.
Oftând străinul ridică în brațe copilul,
Scoase sabia și spintecă mantaua pe poale.
Ce-i trebuia lui atâta lungime de cojoc.
Înfășură pruncuțul și-l puse în brațele femeii.
„Du-te cu bine femeie, Crăișorul pe care-l aștepți… nu mai 
vine”.
S-a întors apoi, cu pas apăsat, strivind o lacrimă sub gea-
nă.
De ce trădează împărații pământului? răcni el cu glas tu-
nător,
Nu i-a răspuns decât vuietul vântului, plesnind dușmănos 
trunchiurile albite de ger.

MARIA ȘERBAN SILIVAȘ

adoptat de Parlamentul Români-
ei și, cel puțin în cazul de față, al 
rușinii!

În țară, ca în fiecare an, are 
loc pelerinajul la moaștele Sfin-
tei Parascheva ce sunt depuse în 
Catedrala Mitropolitane din Iași. 
Numai până duminică la prânz, 
peste 45.000 de pelerini au trecut 
de racla cu moaștele Sfintei Cuvi-
oase Parascheva și s-au închinat 
în curtea Catedralei Mitropolitane 
din Iași, unde sunt depuse moaștele. 
Potrivit grupării de jandarmi din Ba-
cău, care asigură ordinea în timpul 
manifestărilor, autoritățile așteaptă 
peste 300.000 de pelerini, în total.

RĂU CU GUVERNAREA, RĂU 
CU AGRICULTURA! Cu toții știu că 
Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în 
traistă. Din păcate, lipsa locurilor de 
muncă și situația climatică groaznică 
din acest an, 2022, cu secetă prelun-
gită și fenomene meteorologice severe 
nu ne-au adus mari speranțe de mai 
bine nici dinspre partea agriculturii. 
Așa că majoritatea celor care-și duc 
traiul de subzistență din agricultură, 
ori sunt fermieri mai mici sau mai 
mari așteaptă despăgubiri din partea 
statului pentru culturile calamitate.

„EU TE-AM FĂCUT, EU TE 
OMOR!” Ar fi fost, totuși, ceva, dacă 
guvernele ce s-au perindat pe la Pala-
tul Victoria s-ar fi ținut de cuvânt cât 
de cât. Și aici ne oprim asupra unei 
prosteli devenită obișnuință pentru 
Guverne și ordonanța corporatistă: 
„Eu te-am făcut, eu te omor!” Prea 
multă vorbărie, fumigene, numiri 
discreționare și nespecialiști.

În luna octombrie 2011, Guver-
nul României adopta Ordonanța de 
Urgență nr. 109, privind guvernanța 
corporatistă a întreprinderilor pu-
blice. Un act normativ ce crea pre-
misele legislative care să conducă la 
creșterea eficienței acestor unități, 
regii autonome și societăți la care 
statul deținea participații integrale 
sau majoritare, susțineau la vremea 
respectivă guvernanții.

Totuși, în ciuda acestor promi-
siuni și a faptului că în curând se 
împlinesc 12 ani de la adoptarea 
ordonanței, constatăm că niciunul 
dintre guvernele care s-au perin-
dat/succedat de atunci pe la Palatul 
Victoria nu au fost cu adevărat in-
teresate de promovarea ei în prac-
tică. Explicația este simplă, ea fiind 
foarte vizibilă în zona influenței poli-
tice, prin numirea la vârful lor doar 
a persoanelor cu carnet de partid și 
a clientelei politice, criteriul profesi-
onalismului fiind anulat din start. 
Complexul Energetic Oltenia (CEO) 
este și a fost unul dintre cele mai 
rele și concludente exemple!

ION PREDOȘANU
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Nuntă cu lacrimi la Crușeț, sâmbăta trecută. 
Asta după ce un tânăr nuntaș, de 27 de ani 
din localitate, s-a urcat pe o prăjină de câțiva 
metri, pe care fusese așezat bradul de nuntă, 
și a căzut în gol, de la înălțime. La contactul 
cu solul, tânărul a rămas inconștient. Deși a 
fost chemată la fața locului o ambulanță, iar 
tânărului i s-au făcut manevre de resuscitare, 
nuntașul a fost declarat decedat. Petrecerea a 
continuat...

Evenimentul a fost confirmat de poliție, între 
timp tânărul fiind deja înmormântat. Primarul co-
munei Teodor Godeanu a confirmat și el, pentru 

Nuntă cu colivă la Crușeț! Un tânăr de 27 de ani a murit, căzând de pe prăjina pe care era pus bradul
Gorjeanul, evenimentul tragic, menționând că într-
adevăr tânărul astfel decedat este din Crușet.

,,La data de 1 octombrie a.c., polițiștii din ca-
drul Secției 8 Poliție Rurală Stoina au fost sesizați 
de către un bărbat, din comuna Crușeț, cu privire la 
faptul că o persoană a căzut de la înălțime și este 
inconștientă. La fața locului s-au deplasat polițiști 
din cadrul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești și 
Secției 8 Poliție Rurală Stoina, care au stabilit faptul 
că un tânăr, de 27 de ani, din comuna Crușeț, în 
timp ce se afla urcat pe un lemn, s-ar fi dezechilibrat 
și ar fi căzut, iar la impactul cu solul a intrat în stare 
de inconștiență. De asemenea, la fața locului s-a de-
plasat și un echipaj medical, care i-a aplicat tânăru-
lui manevre de resuscitare, rezultatul fiind negativ. 
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necrop-
siei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului", a 
precizat Biroul de Presă al IPJ Gorj, la cerea Gor-
jeanul. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din 
culpă. Obiceiul de nuntă cu punerea bradului pe o 
prăjină de câțiva metri este păstrat în anumite sate 
din județul Gorj.

A.S.

Suitul pe prăjină: Pentru a dovedi că mirele 
merită cu adevărat să primească mâna fetei, un 
prieten sprinten de-ai lui se sacrifică dovedind cu-
raj și îndemânare. El trebuie să se suie pe o prăji-
nă din lemn, înaltă, subțire și unsă cu untură sau 
vaselină (pentru a face proba și mai dificilă). Din 
vârful prăjinii el va recupera o batistă pe care o va 
lega în vârful bradului împodobit.

Pe  data de 12 octom-
brie, la Tribunalul 
Gorj, o instanță va 

reanaliza măsură preventivă 
aplicată diferențiat lui Buli-
gan Ionuț Alin, singurul mas-
cat SAS, rămas în arest pre-
ventiv pentru încă 30 de zile, 
în timp ce colegii lui sunt în 
arest la domiciliu. 

Contestație: Mascatul SAS rămas după gratii, din nou, în fața instanței Contestație: Mascatul SAS rămas după gratii, din nou, în fața instanței 
Tribunalului Gorj! De ce un singur vinovat?Tribunalului Gorj! De ce un singur vinovat?

* Contestație miercuri: judecătorii aplică, sau nu, principiul egalității în fața 
legii?

* Restul inculpaților, în arest la domiciliu, de săptămâna trecută 
* Buligan Ionuț Alin, încă după gratii la Penitenciarul de Maximă Siguranță 

Craiova
* Mascații SAS, inculpați pentru aceleași fapte în cazul ,,Dodoi”, diferențiați în 

privința măsurilor preventive
* Nu a început judecata dosarului penal dar se creionează finalul: avem un sin-

gur mascat care a lovit, restul au aplaudat?!
* Cum se va împărți dreptatea miercuri!

Cazul ,,Dodoi", cel în care un bărbat a fost bătut de forțele de ordine de la Novaci, 
în timpul unei acțiuni ce trebuia finalizată de polițiștii din localitate, a creat vâlvă 
în spațiul public până când polițiștii considerați vinovați au ajuns după gratii. Cinci 
mascați sunt învinuiți de maltratarea novaceanului dar în mod injust, în prezent, 
doar unul a rămas după gratii, instanțele de judecată încercând, prin ultimele de-
cizii, să îl indice doar pe acesta vinovat, încă din faza de măsuri preventive, deși 
dosarul penal, cu probe indubitabile, încă nu s-a judecat.  Șocant este că inclusiv fa-
miliile celor patru mascați au considerat, prin comentarii publice, că Ionuț Buligan 
trebuie sa rămână după gratii, ignorând, subiectivi, egalitatea în fața legii și pentru 
acest luptător SAS.  

Nu s-a înțeles de ce s-a 
acționat pe acest considerent, 
dar cert este că, privind din 
afară, nu mai avem un do-
sar cu cinci mascați vinovați 
pentru agresarea lui Dodoi, 
ci doar cu unul, ceilalți fiind 
scoși din schemă în ciuda re-
chizitoriului procurorului de 
caz care a văzut aceiași vină 

în culpa tuturor celor cinci 
implicați. S-a demonstrat 
astfel că unul singur dintre 
inculpați nu a beneficiat de 
același tratament ca si colegii 
lui care au fost lăsați în arest 
la domiciuliu pe data de 29 
septembrie. Din acest motiv, 
felul în care instanța Tribu-
nalului Gorj va judeca acest 
dosar este o lecție de drept 
știut fiind că toți inculpatii au 
aceeași încadrare a faptelor și 
sunt acuzați de  aceeasi im-
plicare. Ba mai mult, din in-
formatiile de care dispunem 
din rechizitoriu, reiese ca Bu-
ligan Ionuț este singurul care 
a avut o atitudine sinceră pe 
parcursul anchetei, ceilalți in-
culpati negand vehement toa-
te acuzatiile care li se aduc.

De aici se naște ipoteza că, 
în mod abuziv Buligan a fost 
reținut în continuare în stare 
de arest preventiv, în ciuda 
tuturor circumstanțelor de 
ordin personal de care bene-
ficiază dar care nu au fost lu-
ate în considerare. 

Asta, spre deosebire de co-
legii săi care acum sunt aca- Fragmente din încheierile Curții de Apel Craiova

să, lângă familiile lor, Buligan fiind, de asemenea căsătorit, 
și având o fetiță de un an și jumătate. Trebuie menționat că 
pe timpul anchetei penale, ceilalți mascați au încercat să se 
coalizeze și să îl scoată pe Buligan unic vinovat, fapt prezentat 
instanței de apărătorul acestuia. 

A.STOICA
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Administrația CEO ignoră, de 
ani de zile, această situație 
absolut alarmantă, și nu face 

nimic pentru a îmbunătăți condițiile 
de muncă. Ambii salariați sufereau de 
boli căpătate în timpul anilor lucrați 
în carierele miniere. 

Cu toate acestea, legea care-i pen-
sionează mai devreme pe mineri și 
energeticieni este blocată în Gorj și 
Dolj, în timp ce se fac doi ani de nenu-
mărate proteste ale salariaților CEO 
care continuă să iasă în stradă pen-
tru ca 197/2021 să fie aplicată. 

Guvernul și conducerea CEO par 
să fie loviți de surzenie, iar în cariere-
le și termocentralele CEO, oamenii au 
început să moară la vârste de sub 50 
de ani, cum sunt cele două cazuri de 
față. La ușa apartamentului din Mo-
tru al salariatului CEO de la Lupoaia, 
excavatoristul Costel lăcătușu, de 49 
de ani, colegii au aprins candele. ,,El 

CE Oltenia, cifre negre! 39 de salariați au murit în acest an. 
Ultimii doi salariați au decedat la 47, respectiv 49 de ani!
* Lucrau în producție

Doi dintre angajații CE Oltenia au murit în aceste zile. Este vorba 
despre Ion Unguru, lăcătuș, de numai 47 de ani, care lucra la Cariera 
Tismana și Costel Lăcătușu, care avea doar 49 de ani, excavatorist la 
Cariera Lupoaia.

își depusese demisia pentru ca șefii 
CEO să-i angajeze soția, fiindcă știa 
că va muri…”, dezvăluie colegii săi.

De asemenea, Ion Unguru, lăcătuș 
la Cariera Tismana, ,,își depusese do-
sarul pentru a se pensiona pe caz de 
boală, însă nu a mai apucat…”, spun 

colegii săi. Aceste vești extrem de tris-
te au adus pe paginile de socializare, 
zeci de mesaje de condoleanțe pentru 
familiile indurate, din partea mineri-
lor și energeticienilor, colegi cu cei doi 
salariați. Ambii au copii…

M.C.H.

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

Pe parcursul zilei de azi {Luni, 10 Octom-
brie 2022} vom asista la un văzduh predomi-
nant noros, cu scurte perioade în care poate 
să se ivească și soarele în unele zone din județ, 
câțiva stropi de ploaie fiind așteptați în zonele 
montane, fiind posibili și în arealele submon-
tane. Per ansamblu, atmosfera se va menține 
în continuare plăcută, chiar dacă temperatu-

Răcorire a vremii și înnorări temporare la Răcorire a vremii și înnorări temporare la 
începutul săptămâniiînceputul săptămânii

rile vor fi ușor mai scăzute față de cele înregis-
trate duminică, urmând să se încadreze în ge-
neral între: 5°C {la peste 2500 m, Vf. Parângu 
Mare}...20°C {în zonele joase de relief, cu pre-
cădere în sudul teritoriului gorjenesc}!

Mai jos sunt redate valorile termice {maxi-
me} estimate în principalele zone din județul 
nostru:

• Târgu Jiu: 17°C
• Runcu: 17°C

•Padeș: 17°C
• Rovinari: 19°C
• Țicleni: 19°C
•Motru: 19°C
• Turceni: 20°C 
• Târgu Logrești: 18°C
• Târgu Cărbunești: 18°C
• Săcelu: 18°C
• Novaci: 15°C
• Bumbești-Jiu: 16°C
• Defileul Jiului: 15°C
• Rânca: 8°C
• Vf. Parângu Mare { 2519 m}: 5°C
• Vf. Oslea/ Mț. Vâlcani { 1946 m}: 7°C
• Vf. Gugu/ Mț. Godeanu { 2291 m}: 6°C
•  Minimele termice estimate pentru noap-

tea {10-11 Octombrie 2022} se vor încadra 
între: -2°C {la peste 2500 m}..12°C {în zonele 
sudice din județ}, iar cerul se va păstra predo-
minant noros.

Notă: Modificările vremii prezentate în 
textul analizei vor fi rezultatul unui talveg 
{formațiune barică alungită dintr-un ciclon} 
ce se va întinde la est de țara noastră, antre-
nând și o masă de aer rece, ce va afecta mai 
ales Câmpia Rusă, județul nostru urmând să 
se situeze la periferia acesteia, discutând de o  
răcire nesemnificativă! 

Analiză, text, editare foto 1 & foto 2: 
DARIUS NOROCEA

Foto 3: Meteologix
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Casa Tineretului va fi  modernizată. Casa Tineretului va fi  modernizată. 
Cum va arăta după reabilitareCum va arăta după reabilitare
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației a aprobat proiectul de moder-
nizare și reabilitare a Casei Tineretului din 
Târgu-Jiu. Investiția depășește 5 milioane de 
euro.

„Mulțumesc echipei de la Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, echipei de la 
Consiliul Județean Gorj și colegilor de la Compania 
Națională de Investiții pentru sprijinul acordat de-
oarece, în urma avizului acordat astăzi (n.red. joi, 
6 octombrie), va demara în cel mai scurt timp rea-
lizarea proiectului tehnic, precum și reabilitarea și 
modernizarea Casei Tineretului”, a anunțat Cosmin 
Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Casa Tineretului din Târgu-Jiu a intrat, la în-
ceputul anului 2017, în patrimoniul Consiliului 
Județean Gorj. Clădirea lăsată în paragină are ne-
voie de reabilitare totală.

Imobilul are o suprafață construită la sol de 
1.192 mp, suprafața terenului fiind de 2.784 mp.

Aici a funcționat în trecut Casa tehnicii pentru 
tineret, clădirea fiind realizată și dată în funcțiune 
în anii �70, pe fondul unei dezvoltări economice și 
sociale continue a orașului Târgu-Jiu. 

Lucrări

Casa Tineretului a fost proiectată ca un edificiu 
multifuncțional atât pentru activități culturale, cât 
și pentru servicii hoteliere. Aici există o sală poliva-
lentă de peste 300 de locuri, dar și un hotel.

„Principalele categorii de lucrări ce se vor execu-
ta: lucrări de structură; lucrări de arhitectură; lu-
crări de instalații electrice, inclusiv sistem de detec-
tare, semnalizare și avertizare incendiu; instalație 
de desfumare în caz de incendiu (evacuare a fumu-
lui și gazelor fierbinți); instalații sanitare (inclusiv 
instalația de stingere a incendiului alcătuită din 
hidranți interiori, hidranți exteriori și gospodăria 
apă de incendiu, prevăzută un rezervor executat 
din beton, amplasat îngropat, cu capacitatea de 
180 mc); instalații termice; montare sistem alter-
nativ de producere a apei calde utilizând energie 
solară prin intermediul unui număr de 16 panouri 
solare cu 15 tuburi vidate, amplasate pe acoperiș 
(terasă); instalație de ventilație pentru asigurarea 
condițiilor de confort în sala de spectacole; montare 
lift panoramic, realizat pe structură independentă 
de oțel alipit laturii nordice a clădirii; dotări etc”, se 
arată în proiect.

După reabilitare, aici își va desfășura activitatea 
Școala Populară de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târ-

gu-Jiu, aflată în subordinea Consiliului Județean. 
Casa Tineretului va putea găzdui diverse specta-

cole, concerte sau expoziții.
I.I.



evenimentevenimentLuni, 10 Octombrie 2022Luni, 10 Octombrie 2022»»6666
www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

Presa hunedoreană a descoperit ce se în-
tâmplă cu Termocentrala Mintia pe care a 
vândut-o statul roman cu semnătura lui 

Virgil Popescu. 
Site-ul 60m.ro: ,,Ahmad Ismail Saleh, 

președintele Mass Group, care a cumpărat la licitație 
activele Termocentralei Mintia, a venit în România 
pentru a da asigurări referitoare la bunele intenții și 
pentru a prezenta viitoarea investiție de un miliard 
de euro într-o centrală nouă pe gaze.

Pot să confirm aici în fața tuturor că nu ne vom 
atinge de niciun echipament vechi al centralei ac-
tuale, până la începerea construcției noii centrale. 
Suntem aici să construim, nu ca să dezmembrăm”, 
a spus oficialul, pe fondul temerilor din ce în ce 
mai accentuate că, înainte de a se întâmpla orice la 
Mintia vor fi tăiate toate echipamentele actuale și 
vor fi vândute la fier vechi.

Imaginile de mai jos prezintă contrariul. Irakie-
nii au început să taie utilajele de la Mintia și să le 
vândă la fier vechi, informează 60..ro., site-ul pu-
blicând mai multe imagini de la Mintia.

A început dezmembrarea benzilor care transpor-
tau cărbune către Termocentrala Mintia, pentru ca, 
apoi, să fie duse la fier vechi, arată și site-ul Ştiri 
de Hunedoara.

Termocentrala Mintia a fost vândută în data de 
26 august 2022, cu suma de 91 milioane de euro, 
grupului de firme irakian Mass Group. 

Ahmad Ismail Saleh, președintele Mass Group, 
a dat asigurări că va fi făcută o investiție de un mi-
liard de euro într-o centrală nouă pe gaze.

„De îndată ce vom primi autorizațiile necesare, 

Termocentrala Mintia, tăiată Termocentrala Mintia, tăiată 
și dusă la fi er vechi!și dusă la fi er vechi!

suntem gata să pornim investiția. Avem două com-
panii de top, Siemens și GE, cu care avem parteneri-
ate și sunt gata să livreze echipamentele necesare. 

Valoarea totală a investiției în acest proiect este 
de un miliard de euro. 

În timpul lucrărilor, avem nevoie de 600 de per-
soane din zonă, ca viitori angajați. În timpul operării, 
avem nevoie de 200-250 de oameni”, a spus Saleh, 
într-o conferință de presă organizată la Mintia.

,,Pot să confirm aici în fața tuturor că nu ne vom 
atinge de niciun echipament vechi al centralei ac-
tuale, până la începerea construcției noii centrale. 
Suntem aici să construim, nu ca să dezmembrăm”, a 
spus oficialul, pe fondul temerilor din ce în ce mai ac-
centuate că, înainte de a se întâmpla orice, la Mintia, 
vor fi tăiate toate echipamentele actuale și vor fi vân-
dute la fier vechi”, mai arată presa hunedoreană.

M.C.H.
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LISTA directorilor de școli, numiți fără concursLISTA directorilor de școli, numiți fără concurs

Sunt patru directori „plini” 
și trei adjuncți care au fost 
detașați în funcții pe o peri-
oadă de un an. 

Este vorba de profesorii 
Cristi Ștefan Vătafu - director 
la Liceul Teologic Târgu-Jiu, 
Camelia Barbu -  director la 
Grădinița cu Program Pre-

Șapte directori și directori adjuncți de școli au fost 
numiți în funcții, fără concurs, de către Inspectoratul 
Școlar Județean Gorj. Aceștia au picat sau nu au parti-
cipat la ultimele trei sesiuni ale concursurilor organiza-
te pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școli.

lungit nr.1 Motru, Florentina 
Stoenoiu - director la Școala 
Gimnazială Câlnic, Gabri-
el Matei - director la Școala 
Gimnazială nr.2 Motru, Ce-
rasela Băltărețu - director ad-
junct la Liceul Auto „Traian 
Vuia” din Târgu-Jiu, Eugenia 
Duțuleasa și Mihai Manola-

che, ambii directori adjuncți 
la Liceul Tehnologic Turceni.

Numirile s-au făcut înce-
pând cu data de 5, respectiv 
6 octombrie.

Treisprezece funcții vacante

La ultimul concurs orga-
nizat în această toamnă au 
fost scoase la concurs 13 pos-
turi de conducere vacante în 
unitățile de învățământ pre-
universitar din județ. Doar 
șapte profesori au reușit să 

promoveze concursul, fiind 
doi dascăli admiși pentru 
funcția de director adjunct 
la Liceul Tehnologic Motru. 
Postul a fost ocupat de candi-
datul care a obținut cea mai 
mare medie, respectiv 8.00. 
Este vorba de profesoara Ele-
na Dreghici. 

Cu o medie de 9.00, cea 
mai mare din această sesiu-
ne, prof. Anca Panduru ocu-
pă postul de director adjunct 

al Liceului Tehnologic Baia de 
Fier.

Au mai fost numiți pe 
post, prin concurs, directori 
plini la școlile gimnaziale din 
Căpreni – Gabriel Constantin 
Slăvuțanu, Ciuperceni – Mar-
cel Cobianu, Slivilești – Ovidiu 
Dumitru Popescu și la Școala 
Gimnazială nr. 1 Dănești – 
Valentin Tîlvescu.

I.I.

Un spital din Gorj Un spital din Gorj 
caută directorcaută director

Spitalul de Urgență Târgu 
Cărbunești organizează concurs pen-
tru ocuparea postului de director fi-
nanciar-contabil. 

La concurs se pot înscrie candidații 
care sunt absolvenți de învățământ 
universitar de lungă durată, cu diplo-
mă de licență sau echivalentă în profil 
economic și au cel puțin 2 ani vechi-
me în specialitatea studiilor.

Postul va fi ocupat pe perioadă de-
terminată, de 4 ani.

Proba scrisă, care constă în re-
zolvarea testului-grilă, va avea loc pe 

data de 28 octombrie, ora 9.00. 
În aceeași zi va fi susținut pro-
iectul de specialitate și va avea 
loc și interviul de selecție.

Data-limită până la care se 
pot depune dosarele de concurs 
este 20 octombrie.

Bibliografia pentru concurs/
examen și temele-cadru pentru 
proiectul de specialitate se găsesc 
la sediul și pe site-ul Spitalului 
de Urgență Târgu Cărbunești. 

I.I.
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Realizatorii de clasamente ale zonelor cu potențial 
turistic ar putea merge, dacă tot vor să descopere 
locuri de excepţie, în câteva locaţii de pe teritoriul 
gorjean, mai precis, prin ţinutul montan al Jiului 
de Sus şi nu vor regreta deloc.

Unul din aceste locuri, din păcate prea puţin 
mediatizat şi, implicit, cu puţine şanse de a 
apărea în clasamente este perimetrul Izvarna- 

cătunul Sohodol şi nu în ultimul rând Cheile Sohodolului 
de Izvarna ce administrativ fac parte din Tismana cel mai 
nou oraş gorjean. 

Pentru cei ce doresc să facă o incursiune în acest peri-
metru le-aş propune prima dată un popas de fapt câteva 
minute de meditaţie privind la Izvarna salba de izvoare ce 

Sanctuare ale naturiiSanctuare ale naturii

Locuri…
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…
ies din coasta muntelui unele bolborosind uşor (de aceea 
se numesc bolboroase) altele făcând să fiarbă nisipul de 
la baza lor (fierbători de nisip în vocabularul localnicilor). 
Mulţi dintre cei ce au stat urmărind în linişte bolborosea-
la ori fierberea nisipului de pe fundul izvoarelor mărturi-
sesc „cu mâna pe inimă” că s-au simţit apoi mai încărcaţi 
energetic. 

Cătunul Sohodol se află aşezat ca într-un crater de 
vulcan cum vedem doar la televizor pe canalele de călă-
torii. 

Drumul ce pleacă din Izvarna străbate pădurea iar 
apoi după ce urcă într-o succesiune de curbe ajungând 
în creasta dealului ne dezvăluie panorama sătucului în-
tocmai ca din avion. 

Capătul de jos al căldării unde este aşezat sătucul îl 
constituie locul de unde pornesc cheile pârâului numit 
Sohodol (nu este vorba despre cel de la Runcu) ce în lupta 
sa cu calcarele din zonă formează pe parcursul a 1,5 km 
nişte chei de o frumuseţe şi un pitoresc aparte.  

Foarte puţin cunoscute şi din păcate aproape deloc 
parcurse ori explorate acestea pot oferi în cadrul unor 
programe turistice ori de aventură senzaţii unice  partici-
panţilor la activităţi. 

Deşi nu au tot timpul apă pe ele (de fapt Sohodol se 
spune că ar fi de origine slavă şi ar însemna vale seacă 
- indicator al faptului că prin aceste locuri sunt calcare 
carstificabile şi teoretic poate exista chiar un curs subte-
ran al pârâului săpat în aceste calcare) atunci când da-
torită ploilor ori a altor fenomene curge apă pe el aceasta 
părăseşte furtunos cheile trece pe sub drumul ce leagă Iz-
varna de Pocruia pentru ca la final să se verse în Orlea. 

Iar dacă de pe drumul ce leagă Tismana de Baia de 
Aramă după ce trecem de Salca Pocruii şi până la intra-

rea în Celei  avem norocul de vreme limpede putem 
vedea Cheile Sohodolului de Izvarna în toată splen-
doarea lor întocmai ca o tăietură făcută parcă de 
paloşul unui uriaş în munte. 

Şi de vom da crezare legendelor cum că în apro-
piere (la Ponoare) ar fi trăit giganţi ce în legende 

erau numiţi pelasgi iar Podul Natural de la Ponoare 
ar fi opera acestora iată cum avem şi o legendă pe 
lângă peisajele de excepţie ce din păcate sunt prea 
puţin cunoscute şi puse în circuitul  ecooturistic 
gorjean. 

                                  MUGUREL PETRESCU  
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Educaţia…şi Lecţia curajului!          Educaţia…şi Lecţia curajului!          

„Mi-e tot mai greu să înțeleg lumea în care trăiesc și „Mi-e tot mai greu să înțeleg lumea în care trăiesc și 
pun asta pe seama faptului că azi cartea a devenit un pun asta pe seama faptului că azi cartea a devenit un 
moft penibil și demn de dispreț”!moft penibil și demn de dispreț”!

Judecătoarea Adriana Stoicescu – despre 
prostocraţia care îngroapă România! 

Adriana Stoicescu este un 
remarcabil magistrat în ca-
drul Tribunalului Județean 

Timiș, mai exact şi mai direct spus, ea 
este vicepreședintele acestei instituții, 
devenind în ultimii ani foarte cunos-
cută publicului larg din România 
şi deosebit de respectată şi aprecia-
tă datorită analizelor sale pe diverse 
teme privitoare la: educație, cultură, 
asistenţă medicală, asistenţă juridi-
că, minorități sexuale, o fire credin-
cioasă şi cu un discurs creștin asu-
mat şi plin de responsabilitate! Am 
dorit de multă vreme să scriu despre 
această femeie curajoasă care merită 
să fie pe cea mai înaltă treaptă a sta-
tului român, poate chiat prima femeie 
preşedinte al României, cu toate că 
judecătoarea Adriana Stoicescu este 
un spirit inadecvat climatului politic 
actual din ţara noastră, însă, un spi-
rit juridic și uman care depăşeşte ori-
ce închipuire, mereu preocupată de 
sutele de dosare ce o țin legată de pro-
fesia sa cea mult comentată şi de cele 
mai multe ori invidiată în lumea jus-
tiţiarilor! După ce am scos în evidenţă 
personalitatea domniei sale printr-un 
articol anterior legat de dimensiunile 
groteşti ale «prostocraţiei» care su-
focă astăzi România şi care defilea-
ză triumfal sub semnul sindromului 
impostorului, doamna Stoicescu ne 
oferă o lecţie a curajului, prezentând, 
fără a menaja pe cineva, oricât de sus 
ar fi cocoţat pe eşichierul politic, mo-
dul în care evoluează lucrurile în lume 
şi mai ales în ţara noastră, deoarece 
consideră că ne vom transforma ,,în 
maimuțe care știu să tasteze și să 
transforme în bășcălie tot, iar, acest 
lucru se amplifică în timp ce „prostia 
se înscăunează” până la cele mai în-
alte fotolii ale bogaţilor miliardari care 
conduc lumea!

,,Am devenit o adunătură de bipezi 
cu ochii ațintiți în niște aparate 
obsedante, care fac dovada 
statutului social”! 

Doamna judecător ne îndeamnă 
să ieşim din conul de umbră al «psi-
hologiei fricii», apreciind că nici răz-
boiul, nici isteria covidiană nu sunt 
cele mai mari drame prin care trece 
astăzi omenirea, de aceea, oamenii 
trebuie să treacă de la «starea de tur-
mă» în care se află acum, la trezirea 
spirituală, deoarece, pe zi ce trece, 
devenim nu doar mai proști, dar, şi 
mai prostiţi, pentru că aruncăm toată 
înțelepciunea la coșul de gunoi al is-
toriei, iar, toate păcatele zilelor noas-
tre sunt depășite, ca intensitate și 
consecințe, de către imensa, fabuloa-
sa şi proverbiala de nepătruns pros-
tie, când oamenii devin, pe zi ce trece, 
mai proști. De fapt, aşa cum spune 
judecătoarea, nu ne tâmpim pentru 
că mâncăm soia sau, dimpotrivă, 
prea multă carne, ci, pentru că am 
aruncat toată înțelepciunea omeni-
rii la gunoi, apoi i-am dat foc, pentru 
că, nu de alta, dar trebuie să salvăm 
planeta! Totuşi, nu o vom salva, chiar 
dacă globaliştii ne spun că suntem 
prea mulți și, desigur, prea proști, 
câtă vreme nu ne putem salva pe noi 
înșine, atunci, ne se ştie cum am pu-
tea avea grijă de biata planetă. Cu 
multe semne de mirare, autoarea se 
arată surprinsă de modul cum pros-
tia a devenit pandemică, reușind să 
distrugă în câțiva anișori tot ceea ce 
a clădit și a creat omul mai de preț în 
decursul întregii istorii! De asemenea, 
mai arată că generația «decrețeilor», 
cea care a crezut că poate schim-
ba lumea din temelii, cu Dumnezeu 

alături, sau chiar fără Dumnezeu, 
va pleca în curând, lăsând în urma 
sa un ultim și de neacoperit gol care 
trădează superficialitate şi dezinteres. 
Pe bună dreptate, mai spune că sun-
tem ultimii care am devorat, ascunși 
sub plapumă, furând lumină de la o 
lanternă prăpădită, cărțile copilăriei 
şi basmele şi baladele eroice! ,,Cu foi 
rupte de atâtea recitiri, știam pe de 
rost pasaje întregi din «La Medeleni», o 
spune cu un fel de oftat, d-na magis-
trat, suntem ultimii care  am scos din 
minți străzi întregi cu strigăte de «ne-
nea, ne dați mingea», cu joaca până 
noaptea târziu, când acasă ne aștepta 
fie o scatoalcă, fie o urecheală, dar, 
inevitabil, căldura insuportabilă a 
locuințelor devenite, în toiul vacanței 
de vară, adevărate cuptoare că, de, 
nu știam nimic de reabilitare şi rezi-
lienţă!…Plecăm încet și, odată cu noi, 
dispare acel «sărumânaaaaa» aruncat 
cu putere oricărui cetățean întâlnit pe 
scara blocului, cunoscut sau nu, mai 
ales că azi e suficient să arunci un 
«bună» din vârful buzelor țuguiate, cu 
ochii dați artistic pesta cap”! Acestea 
toate, le spune foarte frumos şi cu un 
accent uşor nostalgic despre faptul că 
se pierde în filele trecutului generația 
ce asculta, alături de părinți, ascunși 
în colțul bucătăriei, «Europa liberă» 
cu urechea lipită de un radio prăpă-
dit, ce hârâia ca un bolnav tebecist, 
înțelegând, pe cât se putea, că po-
porul trăia într-un non-sens care azi 
începe să pară, de-a dreptul frecven-
tabil şi pe deplin acceptat de către an-
alfabeţii funcţionali pe care i-a produs 
un sistem educaţional reformat după 
urechile politicianiste şi ale bogaţilor 
din ţară şi ale celor care stăpânesc lu-
mea prin puterea malefică a banilor! 
Ca într-o lecţie de confesiune cura-
joasă, magistratul Adriana Stoicescu 
dovedeşte o reală sensibilitate, când 
spune că: ,,Am fost copiii deprinși cu 
respectul, maturizați înainte de vre-

me, aruncați în apă fără să știm să 
înotăm, că «doar așa poți răzbi», am 
fost adolescentele leșinate de emoție 
că ne-am pupat la reuniune cu vreun 
drăguț cu un an mai mare, sperând în 
taină la un dans mai lent, feriți even-
tual de ochii lui dirigu…”, descrie cu 
lux de amănunte judecătoarea Adri-
ana Stoicescu, iar, când se referă la 
viitorul următoarei generații, susține 
că cititul a devenit un moft penibil, iar 
cartea este un…semn de slăbiciune. 
,,Am devenit obsedați de tehnologie, 
niște biete marionete” ale unor indi-
vizi cocoţaţi pe grămezi de bani, fi-
indcă întreaga planetă este condusă 
de către cei care nici să copieze co-
rect nu erau în stare la şcoala lor…
de miliardari! „Mi-e tot mai greu să 
înțeleg lumea în care trăiesc și pun 
asta pe seama faptului că azi cartea 
a devenit un moft penibil și demn de 
dispreț”, arată doamna magistrat, 
apreciind că astăzi, a fi educat și cu 
un minim de cărți citite este doar o 
manifestare a unei slăbiciuni, aşa 
cum apare în mințile netede ale celor 
care decid soarta lumii. ,,Am devenit 
o adunătură de bipezi cu ochii țintiți 
în niște aparate obsedante, care fac 
dovada statutului social. Am devenit 
niște biete marionete ale unor indi-
vizi la fel de proști precum cei care, 
cândva, erau trecuți în clasa a cincea 
doar de milă. Planeta întreagă este 
condusă de cei care nici să copieze 
corect nu erau în stare”! Domnia sa 
mai arată că am devenit insensibili şi 
nepăsători, pentru că nu ne pasă de 
nimic, nu ne mai pasă de mizeria mo-
rală din jurul nostrum, pentru că nu 
ne pasă de mizeria din noi şi de la o 
zi la alta, parcă devenim din ce în ce 
mai limitați, sfârșind, probabil, prin 
a emite sunete guturale, așteptând 
răspunsul din telefon, aşa cum din 
telefon, aş spune eu, elevii de şcoală 
fac tabla adunării şi tabla înmulţirii, 
accesând instrumentele unei civili-
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zaţii digitalizate pe care ne-o propun 
stăpânii de la Bruxelles! În astfel de 
condiţii, arată Adriana Stoicescu, vom 
deveni maimuțe care știu să tasteze, 
iar, pe măsură ce prostia se înscău-
nează, transformăm totul în bășcălie, 
începând chiar de la valorile naţiona-
le, de la eroii neamului, de la tradiţiile 
şi obiceiurile strămoşilor! 

,,Planeta întreagă este condusă de 
cei care nici să copieze corect nu 
erau în stare”!

Cu o undă de regret, dar, şi de re-
voltă, doamna magistrat ne mai spu-
ne cu mult curaj că din moment ce nu 
mai citim, ne lăsăm influențați de in-
divizi fundamental idioți, dar care știu 
să mintă și să fie vocali, să ne promită 
ultimul telefon sau cea mai bună  va-
riantă de laptop, să ne promită aju-
toare la energie, pastille cu iod ca să 
fim feriţi de radiaţiile pericolului ato-
mic, şi chiar dacă ne considerăm inte-
lectuali, am ajuns mult mai jos decât 
votanții pentru o găleată de plastic, 
iar, pentru aceste compromisuri ale 
laşităţii, nu e de vină doar Europa sau 
guvernul mondial care conduce ome-
nirea din umbră! Lăsându-ne pradă 
mult prea uşor jocurilor politicianiste 
ale unor indivizi fără scrupule, ne ba-
tem joc de țara asta zi de zi, de trecut 
și de oamenii care au murit ca noi să 
putem să ne îndopăm cu pizza și Coca 
Cola sau şi mai dureros, cu droguri 
care ademenesc adolescenţii de la 12-
13 ani, iar, viața de zi cu zi se reduce 
la cât mâncăm, ce mașină cumpărăm, 
în ce zonă a globului ne pozăm pen-
tru a muri de invidie vecinul care ni 
se declară prieten şi săritor la nevoie! 
În cele din urmă, doamna magistrat o 
spune cu adâncă mâhnire în suflet că 
se vor duce departe în timp, ultimele 
bastioane ale simplității și ale firescu-
lui, lăsând lumea pe mâna celor care 
au, totuși, un scop diabolic, acela de 
a ne impune viața fără Dumnezeu, o 
viaţă care e apăsată numai de frica lui 
mamona! În concluzie, doamna ma-
gistrat Adriana Stoicescu ne spune că 
în condiţiile în care răutatea, invidia, 
răzbunarea, ipocrizia şi necredința 
sunt patimile oamenilor zilelor noas-
tre, ale postmodernilor, omul de as-
tăzi se afundă cu fiecare zi în păcatul 
neascultării, al necredinţei, al indife-
renţei şi insensibilităţii sufleteşti, iar, 
spusele doamnei magistrat sunt ca o 
lecţie dată celor care, socotindu-se a 
fi puternici fără Dumnezeu, ajung să 
creadă că lor li se cuvine, de drept, Îm-

părăţia pe pământ, indiferent de mo-
ralitatea şi de faptele proprii. În lumea 
noastră, tăcerea se poate cumpăra şi 
negocia, doar pentru simplul motiv 
că în noi zac aliaţii corupţiei morale: 
parvenitismul, laşitatea, comodita-
tea, confortul, poziţia socială, condi-
ţionările materiale, interesul propriu 
sau de grup, laşitatea şi prostia! Abia 
când vom purifica sufletul, partea din 
interior a omului, abia atunci vom 
reuşi să curăţăm şi pe cea din afară! 
„În lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi 
împotrivit încă până la sânge” scria 
Sfântul Apostol Pavel celor ce se plân-
geau că lupta cu răul este grea şi pro-
duce suferinţă şi neplăceri, căci lupta 
noastră nu este împotriva trupului şi 
a sângelui, ci împotriva începătorii-
lor, împotriva stăpâniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui 
veac, împotriva duhurilor răutăţii, 
care sunt în văzduh”, arată apostolul 
neamurilor! Pentru că Dumnezeu este 
răbdător şi iertător, El nu îl pedepseş-
te pe om imediat după ce a săvârşit 
păcatul, ci, prin diferite mijloace, vo-
ieşte să-l întoarcă din calea păcatului 
pe calea împlinirii poruncilor Sale. De 
aceea, să ne rugăm Lui Dumnezeu, 
în primul rând mulţumindu-I pentru 
toate binefacerile pe care Le-a revăr-
sat asupra noastră ca să sporim și 
mai mult în credință, în nădejde și în 
dragoste, în pace, în înțelegere și în 
înțelepciune, în curăție, în seninătate 
și în sfințenie. Pentru că acestea sunt 
virtuțile creștinești care trebuie să 
ne caracterizeze împreună cu: mila, 
iertarea, bunătatea, facerea de bine, 
cuvioșia, bunul simț şi eleganța du-
hovnicească, pentru ca să nu uităm 
că Bunul Dumnezeu ne judecă, nu 
după cine părem a fi, ci după ceea ce 
suntem cu adevărat! Cu alte cuvinte, 
minciuna, manipularea şi viclenia, 
sunt cele ce trebuiesc eradicate, dacă 
vrem să reuşim desăvârşirea noastră 
şi a celor din jur. În acest context, 
arată Adriana Stoicescu, denunţarea 
mafiei, a corupţiei şi a mizeriilor de 
orice tip ca fiind eradicate, nu poate 
decât să aducă o speranţă în sufletele 
celor ce aşteaptă din partea oficiali-
tăţilor măsuri mai clare şi mai ferme 
pentru eliminarea tuturor relelor so-
ciale. Aşadar, să nu uităm că Iisus 
Hristos e piatra din capul unghiului, 
că El e Piatra pe care au respins-o zi-
ditorii, fiecare dintre noi, care Îl res-
pingem pe El din construcția noastră 
interioară și nu Îl punem pe El ca 
piatră fundamentală a zidirii noastre 
duhovnicești!

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Câți pensionari trăiesc Câți pensionari trăiesc 
din pensia minimădin pensia minimă

Un pensionar cu venituri 
mici încasează, în plus de 
la stat, o îndemnizație so-

cială, lunară. Numărul total al bene-
ficiarilor de indemnizaţie socială pen-
tru pensionari a fost de 1.146.973 în 
septembrie 2022, cu 300 de persoa-
ne mai puţin comparativ cu luna an-
terioară, a anunțat Casa Naţională 
de Pensii . Dintre aceştia, 1.026.091 
erau pensionari din sistemul public 
iar 120.882 erau pensionari pro-
veniţi din fostul sistem de pensii al 
agricultorilor. 

În cazul pensionarilor din sis-
temul public, valoarea medie a in-
demnizaţiei suportate de la bugetul 
de stat a fost de 374 de lei. Cele mai 
mari valori au fost înregistrate în ju-
deţele Bistriţa-Năsăud (433 lei), Ma-
ramureş (429 lei) şi Cluj (416 lei). 

În ceea ce priveşte pensionarii 
agricultori, indemnizaţia socială me-

die suportată de la bugetul de stat a 
fost de 269 de lei, valoarea cea mai 
mare fiind înregistrată în judeţele 
Ilfov (386 lei) şi Gorj (351 lei) şi în 
sectoarele 2 şi 5 din Bucureşti (332 
lei). 

Numărul cel mai mare de be-
neficiari din rândul pensionarilor 
agricultori se înregistra în judeţele 
Iaşi (8.304 persoane), urmat de Dolj 
(7.859) şi Botoşani (7.839).

Indemnizația socială pentru pen-
sionari se determină din oficiu de 
către Casele Teritoriale de Pensii, ca 
diferenţă dintre cuantumul indemni-
zaţiei sociale pentru pensionari sta-
bilit prin lege şi nivelul cuantumului 
pensiei cuvenit sau aflat în plată. 

Această diferenţă se suportă 
de la bugetul de stat. Cuantumul 
indemnizației sociale pentru pensi-
onari stabilit pentru anul 2022 este 
de 1.000 de lei.

I.I.

Aș fi putut sta în palat
unde greierii mi-ar fi cântat
și poate numai ienicerii
m-ar fi păzit de frigul iernii
și de căldura de din vară

Ar fi fost doar o primăvară
și trandafirii înfloriți toți din sat
aș fi fost ca primul soldat
dintre cei nalți cel mai înalt
și Împărăteasa m-ar fi vrut bărbat
ce aș fi vrut aș fi și luat
Ielele m-ar fi descântat
ca să nu mai fiu deochiat

Să fiu doar Bunul Împărat
ION CĂPRUCIU

  

P.S. Aflat la Peștișani, mi-am băut 
joi cafeaua de dimineață la terasa Mini-
marketului patroanei Lili, vecină apro-
piată de bunul meu prieten Ion Căpru-
ciu, de la care nu mai primisem nicio veste de mai multă vreme. Inițial, mi-a 
zis că nici ea nu l-a mai văzut demult și poate o fi plecat la cele veșnice. 
Apoi, i-a dat un telefon mamei dumneaei, din Drăgoiești-Brădiceni, comuna 
Peștișani, și am aflat că Ion Căpruciu este în viață, dar l-au dus copiii la un 
Azil de bătrâni. 

Cum e viața de crudă și nedreaptă (Ion Predoșanu)

Laudă iubirii
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Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

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

 Vând trei terenuri 
agricole, în suprafață de 
câte 3300 mp, front stradal 
12 m, C.F, posibilități apă, 
canalizare, cablu, și 4,2 ha 
teren, vegetație forestieră, 
în comuna Scoarța, sat Ce-
rătu de Copăcioasa. Preț, 
negociabil la fața locului. 

Telefon: 0761645595. 

 Vând casă  în 
suprafață totală 78 mp, cu 
anexe gospodărești (46mp) și 
curte(942 mp) în satul Călu-
găreasa jud. Gorj, precum și 
teren agricol (1,54 ha). 

Telefon 0721.242667.

 Vând Renault Me-
gane 1,6 benzină, Euro 4, 
stare foarte bună, culoare 
vișiniu ITP la zi. Preț 3600 lei. 
0770318800.

 Vând moară pen-
tru furaje, tărâțe și făină la 
preț de producător. Telefon 
0746680411.

Vând vin roze, preț 6 
lei/litru. Tel: 0768540951. 

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

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

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



Vindem 2 spații cu te-
renuri intravilane în munici-
piul Motru:

- unul cu sediu moară în 
stare bună, reutilizabil în alte 
domenii, 493 mp și suprafață 
teren 3.699 mp, deschidere la 
Drumul Național Motru – Dr. 
Tr. Severin 47 m;

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

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, biro-
uri, apartament. 

Telefon: 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă 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. 

Telefon 0731019896.

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

 Închiriez apartament 
3 camere, decomandat, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada 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)

MatrimonialeMatrimoniale

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 domiciliul 
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

TÂRGU JIU: Str.23 August nr.1B 
MOTRU: Str.Minerului nr.7, Cabinet 31 
ROVINARI: Str.Jiului nr.6, Cabinet 14Puncte de lucru:Puncte de lucru:

aa

icic

le în partenariat cule în partenariat cu

1B

arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeearrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

cc

î a tenariat cuî artenariat cu

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

PierderiPierderi

 Bărbat de 44 ani, do-
resc o relație serioasă, pentru 
căsătorie. 

Telefon: 0764463450.

 S.C. R.M.O. FRATU-
TU S.R.L., CUI RO39793556, 
J18/710/2018 cu sediul 
social în com. Borăscu, sat 
Borăscu, str. Unirii, nr. 94, 
județ Gorj declară pierdute:

- Certificat de înregistrare 
seria B, nr. 4429933;

- Certificat constatator se-
diul social în com. Borăscu, 
sat Borăscu, str. Unirii, nr. 
94, județ Gorj;

- Certificat constatator 
punct de lucru în comu-
na Drăguțești, sat Tîlvești, 
str. Județeană, nr. 33, județ 
Gorj;

- Certificat constatator 
punct de lucru în comu-
na Bengești-Ciocadia, sat 
Bengești, str. Principală, nr. 
153, etaj 1, județ Gorj;

- Certificat constatator 
punct de lucru în comuna 
Broșteni, sat Broșteni, nr. 97, 
județ Mehedinți;

- Certificat constatator 
punct de lucru în comuna 
Polovragi, sat Polovragi, str. 
Drumul lui Burebista, nr. 21, 
județ Gorj.

CitațieCitație

SIMESCU GHEORGHE, 

cu ultimul domiciliu în oraș 

Tismana, sat Celei, județul 

Gorj, este chemat în data de 

11.11.2022, ora 11:00, sala 

6, la Judecătoria Tg-Jiu în 

dosarul nr. 2127/318/2021, 

pentru declararea judecăto-

rească a morții.

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 

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, rate, di-
plome recunoscute, sprijin angajare. 

Căutăm colaboratori, 2000 lei /clasa. 
Telefon:  0751855929; 
secretariatsnm@yahoo.com

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.
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Astfel, ,,în cadrul activităților 
desfășurate, polițiștii au aplicat 20 de 
sancțiuni contravenționale în cuantum 
de 24.000 lei pentru nerespectarea pre-
vederilor Legii 171/2010, privind sta-
bilirea și sancționarea contravențiilor 
silvice, iar ca măsură complementară 
s-a dispus confiscarea a 41,68 m3 de 

Amenzi și confi scări de lemneAmenzi și confi scări de lemne
În perioada 3-7 octombrie a.c., polițiștii gorjeni au desfășurat acțiuni 
pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, în urma cărora au 
confiscat peste 44 de metri cubi de material lemnos, anunță IPJ Gorj 
într-un comunicat de presă.

material lemnos.
De asemenea, polițiștii au aplicat 

și trei sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 18.000 lei, pentru încăl-
carea prevederilor H.G. 69/2012, iar 
ca măsură complementară s-a dispus 
reținerea certificatului de înmatricula-
re, a plăcuțelor cu numărul de înma-

triculare, precum și indisponibilizarea 
pentru 6 luni a vehiculului transporta-
tor, față de trei conducători auto care 
au transportat material lemnos, fară a 
deține licență de transport.

Exemplu:
La data de 5 octombrie a.c., polițiștii 

din cadrul Poliției Orașului Tisma-
na, în timp ce se aflau în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, au depistat în 
flagrant delict, un bărbat de 54 de ani 
și un tânăr de 18 ani, ambii din loca-
litatea Godinești, în timp ce tăiau mai 

mulți arbori, de diferite esențe, dintr-o 
pădure situată în comuna Godinești”, 
au mai comunicat polițiștii. O parte din 
materialul lemnos se afla încărcat în 
două atelaje hipo, în total o cantitate de 
2,5 metri cubi. Cantitatea de material 
lemnos a fost confiscată și predată or-
ganelor silvice, prejudiciul fiind în curs 
de estimare. Cercetările sunt continu-
ate de polițiști, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de tăiere ilegală de arbori 
și sustragere de material lemnos”, se 
mai arată în comunicat.

M.C.H.

Ideala 
iluzie

De mi-aș iubi și umbra,

Pe tine te-aș vedea

Un prinț pe-un alb călare

Din buiestrimea mea!

De mi-ai iubi defectul,

Ușor, m-ai accepta

Și-ai înțelege-n taină

Că orice nu e Da!
ADINA POPESCU

Oameni Iordan și 
oameni Marea Moartă

Imaginea din iconografie părea atât de vie! Iordanul  avea ape limpezi, vad 
larg, la vremea Botezului. 

Când a ajuns el ca un pârâu cu apa colbuită, cu albia îngustă, de-abia su-
surănd? Îl secătuise  Marea Moartă? 

De ce nu exista și o reciprocă a curgerii? Ce îi dăruia marea această fără 
viață lui, măcar în ziua Botezului? 

Apa ei atât de sărată era incompatibilă cu viața. Și-atunci, degeaba i se 
sporea debitul.

Singura bucurie rămânea Valea Iordanului, plină de viață: culturi de bana-
nieri, dar și cereale, legume hrănitoare, toate îi datorau viața misticului rău.

Sunt semeni Iordan (pârâul care susură) și semeni  Marea Moartă. Cum ți-o 
fi dat, să fii dăruibil sau să primești. 

De-am tot curge iubire!
ADINA POPESCU
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Viitorul Târgu Jiu a 
pierdut din nou pe 
mâna ei! Formația 

pregătită de Florin Stîngă a 
fost învinsă, acasă, de FC 
Brașov, scor 2-3, asta deși a 
condus de două ori. O primă 
repriză nebună s-a terminat 
la egalitate, după ce Brînzan 
(5) și Claudiu Dragu (28-pe-
nalty) au punctat pentru 
gazde, iar două erori ale lui 
Opric au dus la golurile lui 
Izata (25) și Marc (41). De al-
tfel, portarul gorjenilor a fost 
și schimbat după pauză, dar 
asta nu le-a adus succesul 
alb-albaștrilor. 

Dragu a avut în vârful bo-
cancului golul de 3-2, însă că-
pitanul amfitrionilor a trimis 
mult pe lângă poartă după ce 
scăpase singur cu portarul 
advers. 

Nu la fel a procedat și 
Chică-Roșă (74), care nu l-a 
iertat pe Krupenschi cu un 
șut din centrul careului. Tru-
pa lui Dan Alexa s-a mulțumit 
să conserve rezultatul în ul-
timul sfert de oră, uneori 
cu trageri de timp ilare, dar 
care și-au atins scopul. În 
schimb, situația se complică 
la Viitorul, care a înregistrat a 
cincea înfrângere din actualul 
sezon, după un joc slab.

 

Florin Stîngă: S-au năruit 
speranțele noastre

După meci, antreno-
rul Viitorului a fost atât de 
dezamăgit încât a declarat că 
intrarea în play-off nu mai e 
posibilă. 

Deși, matematic, gorjenii 
sunt departe de a fi pierdut 
șansele la primele șase, men-
talitatea anumitor fotbaliști 
l-a determinat pe Florin 
Stîngă să aducă în discuție 
plecare. 

Totul va fi lămurit după o 
discuție cu Nicolae Sarcină.

,,Ne-a lipsit concentrarea. 
E greu și ca antrenor să-ți ex-
plici. Conduci de două ori și iei 

Erorile au condamnat-o 
pe Viitorul la încă un eșec

Viitorul Târgu Jiu – FC Brașov 2-3 (2-2)

Viitorul: Opric (‘46 Krupenschi) -  Dănescu, Core, Rogac, Pîrcălabu - Brînzan, Răsdan, 
Dulca (‘59 Mitrică), Vlad Toma (‘59 Micle) - Dodoi (‘77 A.Istrate), C. Dragu. Antrenor: Florin 
Stîngă.

Brașov: Micu - Marc, Oltean, Fustar, Dumbravă - Izata (‘83 Kirilenko), Lazăr, Constantin, 
Burlacu (‘68 Chică Roșă) - Angelov (‘83 Amorim), Cociș (‘68 Spătaru). Antrenor: Dan Alexa. 

Arbitri: Marius Nechita Chioran (Florești) - A1: Gabriel Ion Catană (Târgoviște) - A2: 
Patrik Ștefan Sandu (Timișoara) - Rezervă arbitru: Mădălin Alexandru Dumitru (Pitești) - 
Observator arbitri: Iulian Spătaru (Timișoara) - Delegat joc: Horațiu Stănescu (Craiova).

bătaie... Din păcate, am făcut 
greșeli care au dus la goluri 
stupide. Am avut și niște oca-
zii mari pe care le-am ratat. E 
clar, șansele noastre la play-
off nu mai există. Sunt foarte 
dezamăgit și trist. Am avut 
foarte mare încredere că pu-
tem face lucruri mărețe, dar, 
din păcate, astăzi am făcut 
un pas greșit și cred că s-au 
năruit speranțele noastre. Din 
punctul meu de vedere, ca să 
poți obține o performanță, este 
foarte important să ai o men-
talitate sănătoasă, o mentali-
tate în care  trebuie să faci tot 
ce depinde de tine să reușești. 
Mentalitatea pe care o avem 
în momentul acesta, nu-mi dă 
încredere că ne putem atin-
ge obiectivul fixat. Voi avea o 
discuție cu domnul președinte, 
voi vedea ce decide. Orice este 
posibil la fotbal. Personal, nu 
mă gândesc la plecare, dar 
primul care plătește este an-
trenorul. Nu îmi e teama de ni-
mic, știu că am muncit, am dat 
tot ce aveam mai bun pentru 
această echipă. Sunt dezamă-
git pentru că de două meciuri 
luăm niște goluri pe care nu 
ar trebui să le luăm. Chiar am 
antrenat chestia asta, am in-
sistat... Asta e, în teren jucăto-
rii iau deciziile pe care le cred 
de cuviință și suferim.

Domnul Sarcină m-a 
susținut foarte mult, am avut 
toată încredere lui. E un om pe 
care o să-l respect toată viața. 
S-au auzit multe lucruri despre 
dânsul. Eu chiar nu am ce să-i 
reproșez, a fost impecabil. A 
încercat tot timpul să mă spri-
jine, să fie alături de mine.  

Sunt dezamăgit mai mult 
pentru dânsul, pentru că 
și-a dorit foarte mult această 
victorie. Şi-a dorit să scoa-
tă echipa asta din anonimat, 
să ducă orașul spre marea 
performanță și. Am discutat 
în fiecare zi și este dureros 
că nu am putut să-i oferim o 
victorie azi. Pe teren nu joa-
că bugetul. Banii pe care ni 
i-a promis, ni i-a dat. Ne-a 

promis și prime foarte mari 
pentru Liga 2. Dânsul vrea 
să plătească performanța”, a 
declarat Stîngă. De cealaltă 
parte, antrenorul Dan Alexa 
a declarat că rezultatul este 
unul echitabil. În opinia lui, 
calitatea atacului a făcut 
diferența.

,,A fost un meci frumos 
pentru spectatori, chiar dacă 
noi am început meciul, practic, 
de la 0-1. Am dominat prima 
repriză, am impus ritmul jocu-

lui, iar Viitorul a încercat să ne 
surprindă pe contraatac. Cred 
că am fost echipa care a avut 
ritm. În repriza a doua, am 
avut șansă după acea oca-
zie a lui Dragu, dar apoi am 
reușit să înscriem golul de 3-2. 
Aveam nevoie de această vic-
torie. Suntem o echipă bună, 
dar cu mulți jucători noi. Cred 
că rezultatul este echitabil. 
Avem jucători de calitate, care 
pot face diferența, ca Angelov, 
Chică-Roșă. Sper ca atacanții 
să se deblocheze, pentru că 

sunt, spun eu, peste nivelul 
ligii secunde. Obiectivul nos-
tru este play-off-ul. Vreau ca 
echipa să crească, să arătăm 
o formă bună”, a spus princi-
palul Brașovului. După acest 
rezultat, ambele echipe au 12 
puncte. În runda următoa-
re, Viitorul joacă tot pe teren 
propriu, cu liderul Unirea Dej. 
Echipa gorjeanului Dragoș 
Militaru a învins-o pe Oțelul 
Galați (2-0) și s-a cocoțat pe 
primul loc în Liga 2.

CĂTĂLIN PASĂRE
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CSM Târgu Jiu speră să dea 
lovitura cu ultimul transfer. 
Echipei de baschet i s-a ală-

turat, săptămâna trecută, și america-
nul Xavier Cannefax (33 de ani). 

Adus pentru a evolua pe primele 
două poziții, sportivul de peste ocean 
a precizat ce l-a determinat să vină la 
Târgu-Jiu, dar a vorbit și despre stilul 
său de joc.

,,Vin într-o ligă foarte puternică din 
punct de vedere baschetbalistic. Este 
o provocare pentru mine! Sunt prieten 
bun cu Porter Troupe. 

Am vorbit cu el și mi-a spus că ar 
fi bine să vin aici, pentru că este locul 
potrivit pentru a juca baschet. Mă bu-
cură această oportunitate și vreau să 
ajut echipa să câștige cât mai multe 
meciuri. 

Pot acoperi pozițiile 1 și 2, la fel de 
bine, și voi juca acolo unde echipa are 
nevoie de mine. 

Ce aduce noul baschetbalist de la CSM? Xavier Cannefax: Sunt Ce aduce noul baschetbalist de la CSM? Xavier Cannefax: Sunt 
un jucător rapid, un competitor!un jucător rapid, un competitor!

Obiectivul meu este ca echipa să 
câștige, asta e primordial. Sunt un ju-
cător rapid, un competitor care joacă 
fizic", a declarat noua adiție a CSM-
ului.

Baschetbaliștii gorjeni nu au jucat 
în această etapă, dar au meci puter-
nic pe 15 octombrie. 

La Târgu-Jiu vine Rapid București, 
echipă care s-a întărit considerabil 
față de stagiunea precedentă. 

Claudiu Alionescu speră ca 
Xavier Cannefax să se acomodeze cât 
mai repede cu noii coechipieri, iar 
CSM să arate mai bine în perioada 
următoare.

,,Cu siguranță, va fi un plus și ne 
va ajuta să ne atingem obiectivele. 

Este clar că nu suntem într-un mo-
ment bun, dar este sigur că putem 
crește. 

Vom avea o nouă perioadă de pre-
gătire, întrucât nu vom juca în această 

etapă, iar acest lucru poate fi doar în 
avantajul nostru. 

Avem nevoie de mult focus, implica-
re fizică și dorință, la antrenamente”, 
le-a transmis Alionescu jucătorilor.

În primul joc din LNBM, gorjenii 
au cedat, tot pe teren propriu, con-
fruntarea cu CSM Târgu Mureș, scor 
63-83.

CĂTĂLIN PASĂRE

Antrenorul Mirel Rădoi și-a pulverizat jucătorii 
după eșecul Universității de la FC Argeș, scor 1-0, 
iar tehnicianul oltean este sprijinit de directorul de 
la CSU Craiova, Pavel Badea, cel care a contribuit 

După Rădoi, și Badea cere transferuri: Fotbaliștii sunt blazați
la redeschiderea secției de fotbal. Badea a declarat 
că actualii fotbaliști nu își pot depăși condiția și i-a 
sugerat patronului Mihai Rotaru să facă transferuri. 
În ultimii ani, Craiova a avut antrenori cu nume, dar 
aceștia nu au rezistat pe banca tehnică.

,,Nu Mirel este problema, are dreptate. Este un 
profesionist, oltean. Unii s-ar putea să fie blazați și 
nepregătiți pentru performanță. În iarnă ar trebui să 
se ia măsuri de împrospătare a lotului, cu jucători care 
vor performanță. Este clar că Mirel nu se mulțumește 
cu locul 7,8,9. La ce condiții avem, ar trebui să fim 
mereu în primele trei. Anul ăsta ne lipsește ceva, și 
nu mă refer la factorul șansă. În play-off te duce va-
loarea, concentrarea, nu norocul. Dacă el spune asta, 
care are o imagine clară, eu sunt alături de el. Dacă 
joci bine și pierzi nu poți face performanță. Din ce văd, 
antrenorul are mai multă agresivitate decât jucătorii, 
din păcate. El trebuie să le transmită asta celor care 

nu realizează că joacă la Craiova”, a declarat Ba-
dea. 

„E inconstanța pe care am văzut și în ultimii ani. În 
anumite momente de joc intervine și valoarea. Ne în-
vârtim cu același lot de jucători. În ultimii ani s-au tot 
schimbat antrenorii, lotul a rămas același. Va veni și 
rândul meu probabil! Poate va veni momentul când va 
rămâne un antrenor și vor pleca jucătorii. Nu s-a spart 
nimic în vestiar, doar am avut o discuție cu băieții. Ne-
am făcut de râs. Mă voi opri la cuvintele astea pentru 
că suntem la TV... În situația în care suntem acum, se 
poate și mai rău. Prefer să mă dau la o parte decât 
să ajungem pe 9-10. Le-am zis și lor, dacă nu suntem 
în stare să ne ridicăm, atunci eu plec”, spunea Rădoi 
după eșecul din Trivale.

Craiova are 5 victorii, 3 egaluri și 4 înfrângeri în 
Liga 1.

CĂTĂLIN PASĂRE


