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Virgil Popescu, așteptat la Virgil Popescu, așteptat la 
Termocentrala Rovinari. Ce-i vor Termocentrala Rovinari. Ce-i vor 

spune liderii sindicatelor, liderii Pieței!spune liderii sindicatelor, liderii Pieței!

A tăiat „din greșeală” A tăiat „din greșeală” 
fagul din pădurea fagul din pădurea 
vecinului. Condamnare!vecinului. Condamnare!
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Primăria Târgu-Jiu: Primăria Târgu-Jiu: 

Trei proiecte noi pe PNRRTrei proiecte noi pe PNRR

Rechizitoriul mascaților SAS trebuie modifi cat! 
Elemente eliminate din anchetă de către 
judecătorul de Cameră Preliminară

Gorj: Transportul 
public, verifi cat 
de Poliție! 
»8-9»8-9

SOCIETATE/ PAG. 7SOCIETATE/ PAG. 7

Magazin amendat Magazin amendat 
cu 10.000 leicu 10.000 lei

Aproape 200 de controale au fost efec-
tuate de inspectorii Direcției Sanitar 
Veterinare și pentru Siguranța Ali-

mentelor Gorj, în ultima 
săptămână, în unități 
și obiective din județ, 
în domeniile alimen-
tar și al sănătății și 
bunăstării animalelor.

În timpul controalelor 
efectuate au fost apli-

cate cinci amenzi 
de 14.800 lei 
unor opera-
tori și per-
soane fizice 
din Cruşeţ, 
Godineşti, 
T â r g u -
Jiu şi 
Teleşti.

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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,,Să-ţi stabileș ti obiect ivele es te primul pas în transformarea invizibilului în vizibil."– Tony Robbins,,Să-ţi stabileș ti obiect ivele es te primul pas în transformarea invizibilului în vizibil."– Tony Robbins
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

†Ss. Ioan al XXIII-†Ss. Ioan al XXIII-
lea, pp. *; Filip, lea, pp. *; Filip, 
diacon; Alexandru diacon; Alexandru 
Sauli, ep.Sauli, ep.
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FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9410  +0,0044
Dolarul SUA      5,0408 +0,0488 
Gramul de aur                     277,3997  +2,0817 
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
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Filip, unul din cei Filip, unul din cei 
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„Aceasta nu e alta fără numai Casa lui 
Dumnezeu, aceasta e poarta cerului”!

Învăţătura Preotului de altarÎnvăţătura Preotului de altar

Biserica de Parohie este 
«Casa Lui Dumnezeu»!

Orice biserică, prin oficierea sluj-
bei de târnosire, devine Casă a 
lui Dumnezeu, pentru că omul 

își arată iubirea față de Dumnezeu în Bi-
serică. Parohia, între lume şi Împărăţia lui 
Dumnezeu, înseamnă totodată că, fiind în 
lume, suntem în Casa lui Dumnezeu, adică 
la noi acasă! Clerul împreună cu toţi cre-
dincioşii adunaţi în biserică ascultă cuvânt 
de învăţătură privind importanţa pe care 
o are biserica în înţelesul ei dublu: drept 
Casă a lui Dumnezeu, în care oamenii se 
întâlnesc cu Dumnezeu şi cu cei de aceeaşi 
credinţă, şi poartă a cerului! Fiecare comu-
nitate creştină doreşte să aibă un loc unde 
să vină pentru a i se adresa lui Dumnezeu, 
să aibă un loc unde să celebreze Botezul şi 
celelalte slujbe, iar, Parohia este microcos-
mul existenţei noastre şi se vădeşte a fi şi 
spaţiu misionar prin excelenţă! Prin rându-
iala lui Dumnezeu fiecare om se regîseşte în 
Casa Lui Dumnezeu! Există misterul răului 
în lume, care nu a cruţat niciodată Biserica, văzută ca 
un clopot de sticlă, ţinând-o un loc protejat de lume, 
ceea ce deziluzionează pe unii. Poate, deoarece nu 
este suficient harul meu, ca preot, căci puterea mea 
se arată în slăbiciune! (2Cor 12,9). Însă nu ar trebui 
să ne descurajeze, nici să ne debarasăm de responsa-
bilităţile noastre! Pentru că Biserica este formată din 
fiecare botezat şi evident fiecare din noi este chemat 
să fie o mărturie credibilă a propriei credinţe, porrnind 
chiar de la cartea vieţii noastre, cea mai citită de ochii 
altora. Pentru că puţin putem cere cuvintelor noastre, 
în special, dacă sunt incoerente cu ceea ce este viaţa 
noastră! Ca preot, înţeleg cât de dificil este să-l iubeşti 
pe Hristos, în ciuda creştinilor şi a exemplului lor per-
sonal, care nu este mereu entuziasmat. De atâtea ori 
suntem o copie urâtă a făpturii noastre! alta decât 
imaginea şi asemănarea cu Dumnezeu! Dar izvorul 
rămâne limpede! Pentru că există mai mult, există un 
altul, există acela care face diferenţa. Cred mereu că 
unicul mod pentru a nu ne pierde de Biserică este 
să ţinem bine minte originea, căutând să punem în 
centru persoana şi să nu ţinem cont de birocraţie. Am 

întrebat zilele acestea o mamă dacă copilul ei adolescent 
face religia la şcoală şi am aflat cu stupoare că ea şi-a 
sfătuit copilul să nu spună în şcoală că este credincios, 
ca să nu sufere răutăţi din partea colegilor! I-am poves-
tit că din contra, eu ca părinte am ţinut să se ştie că ei, 
copiii, sunt vlăstare care susţin trăirea credinţei. Biseri-
ca este Trupul Tainic al lui Hristos al cărui Cap este El 
Însuși. Trupul este format din totalitatea credincioşilor, 
dar în acelaşi timp numim Biserica și locul unde creștinii 
se întâlnesc pentru desăvârșire și mântuire sufletească! 
Pravila Bisericească ne lămurește canonic ce înseamnă 
Biserica, cea care este Casa lui Dumnezeu și Trupul lui 
Hristos în același timp! Ca instituţie dumnezeiască este 
împărăția lui Dumnezeu pe pământ. 

Ea are ca întemeietor pe Iisus Hristos, care este Îm-
păratul și Capul, conducând-o în colaborare cu Sf. Duh, 
care o călăuzeşte la tot adevărul de-a lungul veacurilor. 
Biserica se sfințește de arhiereu, după o rânduială. Apoi, 
în fiecare an se prăznuiește, pe lângă ziua hramului și 
ziua când a fost sfințită, ,,ziua înnoirii”, în cazul când 
sfințirea ei n-a fost făcută în ziua hramului – (S. Tes. 
IV, 121-124). Înseși clădirile bisericilor au ceva aparte de 

tot ceea ce este omenesc. Ele sunt hărăzite 
și sfințite să fie sălaș al lui Hristos. Chiar ar-
hitectura lor e deosebită de aceea a caselor 
oamenilor. Sfântul Pavel o numește ,,Casa lui 
Dumnezeu, Biserica Dumnezeului Celui viu”. 
(1 Timotei 3:15). În ea totul e sub semnul 
diferitelor simboluri cu adânci semnificații 
sacre. Ea însăși e ca o nava în călătoria ei 
prin lume, cu destinația de a ancora la bordul 
eternității. Bolțile turlelor răsfrâng imaginea 
Pantocratorului, întru totul, înlăuntrul ei, toţi 
avem lumea de dincolo, cu sfinții care strălu-
cesc asemeni unor stele, cu Maica Domnului 
ce-i înfățișată în Cartea biblică a Revelațiilor, 
“că o femeie înveșmântată cu soarele și luna 
sub picioarele ei, iar pe cap purtând cununa 
de dousprezece stele” . Și în cetatea cerească 
a lui Dumnezeu, nu e soare și nici lumina lu-
nii care luminează, căci slavă lui Dumnezeu a 
luminat-o și făclia ei este Mielul – Mântuitorul 
Iisus Hristos.

Preot Paroh, DAN DULĂMIŢĂ, 
Parohia Târgu-Cărbuneşti
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Având în vedere faptul că pe data de 16 octombrie va avea loc Festiva-
lul Sarmalelor și Piftiilor, organizat în comuna Peștișani de către Consiliul 
Județean Gorj, Asociația „Acasă la Brâncuși”, Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului” și Primăria și Consiliul Local Peștișani, vă invităm pe această 
cale să participați la concursul culinar organizat cu această ocazie. 

Puteți participa cu: sarmale și piftii și alte produse culinare tradiționale – 
produse culinare specifice zonei. 

În concurs intră doar sarmalele și piftiile. Evenimentul va începe la ora 
12.00, pe 16 octombrie și va avea loc în curtea Liceului Tehnologic „Constantin 
Brâncusi” Peștișani. 

În caz de vreme nefavorabilă, expoziția se va muta în cantina liceului. Pen-
tru înscrieri puteți contacta Primăria Peștișani pe e-mail la adresa primaria@
pestisani.ro sau pe numărul de telefon 0253 277 151.

M.C.H.

Peștișani: Concurs cu sarmale și piftii! Înscrieri!

Decizia de ieri a ju-
decătorului de Ca-
mera Preliminară 

a fost salutată însă de avo-
catul uneia dintre părți, pu-
blic, adică de către avocatul 
Victor Dumitrică, din Baroul 
Mehedinți, apărătorul lui Mi-
hălcescu.

Rechizitoriul mascaților SAS trebuie modifi cat! Elemente eliminate 
din anchetă de către judecătorul de Cameră Preliminară
Rechizitoriul prin care cei șase polițiști ai IPJ Gorj, cinci fiind mascați ai SAS, au 
fost trimiși în judecată în luna iulie, sub acuzațiile de tentativă de omor și tortu-
ră și purtate abuzivă in cazul “Dodoi” trebuie modificat. Cel puțin asta a stabilit 
judecătorul de Cameră Preliminară de la Tribunalul Gorj, care s-a pronunțat, ieri, 
pe măsuri și excepții, stabilind că anumite părți din rechizitoriul, finalizat in vară, 
trebuie să dispară. În sentință se cere procurorului de caz, Andrei Cristian Onescu 
să explice detaliat activitatea infracțională în sarcina fiecărui inculpat dar și elimi-
narea din rechizitoriu a unor mijloace de probă. Decizia este surprinzătoare pentru 
că procurorul șef Onescu, șeful Secției de Urmăriri Penale a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Gorj, este cunoscut pentru acuratețea anchetelor penale instrumentate 
și pentru echilibrul din dosarele penale trimise în judecată. 

Rechizitoriul mascaților 
SAS are hibe, pare să spună 
judecătorul de Cameră Preli-
minară de la Tribunalul Gorj 
care nu întoarce neapărat ca-
uza înapoi la procuror dar îi 
cere să elimine ori să comple-
teze relevant părți din acesta. 
Procurorul șef Onescu este 

obligat conform sentinței, de 
fond, una care nu este de-
finitivă, să se conformeze, 
parțial, acestei cerințe și to-
tal dacă sentința este defini-
tivă. Magistratul trebuie să 
indice cu punct și virgulă ce 
fapte a comis fiecare inculpat 
și nu doar atât ci să elimine 
din dosar părți importante. 
Unele au legătură cu bocancii 
folosiți de mascați în ziua în 
care l-au agresat pe Dodoi.

Fișete sparte după bocanci!

Mai exact, trebu-
ie menționat că bocancii 
mascaților SAS au fost ridicați 
din fișetele respectivilor de la 
serviciu că mijloace de probă. 
Asta deoarece se menționase 
că mascații l-ar fi lovit pe Do-
doi cu bocancii. In final s-a 
dovedit că aceste incaltari nu 
au fost utilizate în comiterea 
faptelor pentru care respecti-
vii au fost trimiși în judecată. 

S-a grăbit procurorul de 
caz să finalizeze acest dosar 
urmare a presiunii media? 
Poate fi și asta o ipoteză, certă 
este însă doar victoria parțială 
de ieri de la Tribunalul Gorj a 
celor șase polițiști. 

Trebuie menționat că unul 
dintre mascați se află încă 
după gratii și urmare a celor 
scrise în acest rechizitoriu, 
Ionuț Alin Buligan așteptând 
mâine să i se judece noua 
contestație pe măsurile pre-
ventive. Restul inculpaților 
sunt atât în arest la domici-
liu cât și sub control judiciar, 
Buligan fiind unicul rămas în 
arest preventiv la Penitencia-
rul de Maximă Siguranță Cra-
iova.

A.STOICA
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Astfel, pot străbate 
unul sau mai mul-
te din cele 40 trasee 

montane pedestre principa-
le ori adiacente din Parîng, 
Vulcan, Godeanu ori munţii 
Cernei, practica sporturile de 
iarnă într-o zonă special ame-
najată (Rânca), deveni explo-
ratori ori doar vizita una sau 
de ce nu mai multe din cele 
peste 2000 peşteri ori avene 
aflate în zona carstică a Gor-
jului și cuprinse în 4 perime-
tre speologice aflate în apro-
pierea unor chei ori canioane 
de o frumuseţe ireală, îşi pot 
încerca măiestria la escaladă 
ori alpinism  în cele 3 peri-
metre de alpinism cu trasee 
omologate de toate gradele, 
perfecţiona tehnicile specifice 
de mountain bike, curse 4x4 
ori off roads şi nu în ultimul 
rând încerca curajul cobo-
rând unul din cele două tra-
see de rafting aflate pe râurile 
gorjene  din care unul este 
cotat printre cele mai difici-
le la nivel național (Defileul 
Jiului). Toate acestea şi nu 
numai constituie o veritabilă 
atracţie pentru cei ce doresc 
să se avânte în Cetăţile de 
Piatră de pe Jiul de Sus.  

Sporturile montane chiar 
dacă nu îmbracă aspectul 
competiţional oferă practi-
canţilor o educaţie obligatorie 
a frumosului şi respectului 
faţă de natură. 

Astăzi  muntele este acce-
sibil tuturor celor ce doresc 

Muntele din noi  Muntele din noi  
Cei ce doresc să petreacă, fie  în cadrul unei expediții 
în toată regula ori numai pentru câteva ore, în decoru-
lui montan de excepție al Gorjului, au la dispoziție o 
multitudine de facilităţi care de care mai interesante.

să îl cunoască. 
Dar acesta păstrează to-

tuşi unele particularităţi dez-
văluindu-le numai celor care 
prin efort şi perseverenţă îi 
pot învinge greutăţile. 

Binefacerile pe care oame-
nii le dobândesc practicând 
sporturile montane sunt bi-
necunoscute şi nu vom mai 
stărui asupra lor. 

Din nefericire unii mai 
puţin pregătiţi cred că le pot 
avea oricând şi pe orice vre-
me chiar dacă echipamentul 
şi condiţia lor fizică sunt ne-
corespunzătoare. 

Câteodată aceştia reuşesc 
pentru că muntele este une-
ori îngăduitor dar de cele mai 
multe ori nu.     

Un cunoscut alpinist aus-
triac Luiz Trenker transmitea 
acum mai bine de şapte dece-
nii câteva învăţăminte pentru 
cei ce doreau să practice tu-
rismul şi escalada montană. 
Câteva dintre acestea sunt 
deosebit de importante şi îşi 
păstrează mesajul şi  azi pen-
tru cei ce doresc să înfrunte 
muntele: 

- Să nu pleci niciodată în-
tr-o ascensiune pentru care 
nu te-ai pregătit şi să nu 
pierzi din vedere că trebuie să 
fi mai tare ca muntele. 

- Alege întotdeauna un iti-
nerar realizabil şi dacă vezi că 
nu îl poţi realiza renunţă. 

- Acela care nu ştie să-şi 
vină singur în ajutor pe mun-
te nu este decât un personaj 

penibil. 
- Posibilităţile celui mai 

slab să fie unitatea de măsu-
ră a grupului. 

- A părăsi un om pe munte 
poate echivala cu o crimă.  

Turismul și sporturile 
montane au căpătat în ulti-
mul timp o popularitate din 
ce în ce mai crescută. Tot mai 
mulţi oameni pleacă în timpul 
lor liber pe munte. Din păcate 
mulţi dintre ei nu sunt pregă-
tiţi să o facă şi de aici încep 
necazurile. 

Unii dintre ei nu ştiu că 
o ascensiune montană este 
deosebită fundamental de o 
ieşire în oraş, că trebuie să 
ai echipament şi să te docu-
mentezi asupra zonei pe care 
urmează să o parcurgi şi că 
începător fiind este nevoie să 
parcurgi primele trasee cu 
montaniarzi  experimentaţi de 
la care ai tot timpul ce învăţa. 
În fine avantajaţi de dotările 
existente în ziua de azi mul-
ţi ajung uşor să confunde o 
escaladă montană cu un chef  
la cabană. 

Dar pe munte se pot întâl-
ni şi montaniarzii. Aceştia au 
o pregătire şi o experienţă de 
specialitate care le dă posibi-
litatea să parcurgă ture difi-
cile până la limita extremă. 
În decursul anilor au învăţat 
să cunoască toanele şi capri-
ciile muntelui precum şi mo-
dalităţile de a se feri de ele. 
Deşi cu toţi îndrăgesc munte-
le fiecare dintre ei şi-a făcut 
o specializare într-una din 
disciplinele legate de munte. 
Astfel putem întâlni montani-
arzi specializaţi în alpinism, 
orientare montană, escaladă, 
coborârea râurilor de munte 

(rafting), speologie, parcur-
gerea canioanelor, fotografie 
montană şi speologică. 

Toţi sunt conştienţi de ro-
lul lor pe munte acela de a 
promova un turism montan 
civilizat şi a contribui la for-
marea de noi generaţii de iu-
bitori ai muntelui. 

Montaniarzii sunt energici 
şi săritori la nevoie chiar dacă 
nu activează în formaţiuni de 
salvare montană. Oamenii de 
munte sunt deosebiţi. Greu-

tăţile, riscul precum şi perico-
lele ce pândesc la tot pasul pe 
munte îi apropie pe oameni.  

Şi pentru că pe munte oa-
menii se simt mai apropiaţi 
şi se salută chiar dacă nu se 
cunosc le urăm şi din partea 
noastră  drum bun şi poteci 
însorite. 

Am dori ca toţi oamenii din 
lume să fie animaţi de ace-
leaşi sentimente care îi leagă 
pe oamenii de munte.  

      MUGUREL PETRESCU   
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A tăiat „din greșeală” fagul din pădurea A tăiat „din greșeală” fagul din pădurea 
vecinului. Condamnare!vecinului. Condamnare!

Fapta a fost comisă în urmă cu mai bine de 
patru ani. Bărbatul rămăsese fără lemne 
de foc, așa că s-a dus în pădure să taie un 

copac. Nu a ajuns pe terenul lui, ci al vecinului, 
tăind un fag nemarcat silvic.

Pădurarul a fost cel care a alertat poliția. În mo-
mentul în care a tăiat arborele, acesta a căzut pe 
gardul din blăni al vecinului. 

„Inculpatul s-a deplasat singur în fondul forestier 
din vecinătatea locuinţei numitului (...) şi cu ajuto-
rul unei drujbe a tăiat un arbore de esenţă fag ce 
nu prezenta marcă silvică, arbore pe care intenţio-
na să-l transporte la locuinţa sa, întrucât rămăsese 
fără lemne de foc. Suspectul a menţionat că a tăiat 
arborele crezând că se află pe proprietatea sa, însă 
ulterior a aflat că îi aparţinea numitului (...), terenul 
acestuia aflându-se la limita de hotar”, potrivit an-
chetatorilor.

Bărbatul a recunoscut săvârșirea infracțiunii, 
dar a precizat că a tăiat „din greșeală” arborele ne-
marcat, crezând că se află pe terenul său. 

Instanța nu a ținut cont de acest aspect întru-
cât „deţinătorii de păduri proprietate privată şi per-
soanele juridice sau fizice care execută exploatarea 
masei lemnoase sunt obligate să recolteze numai 
arbori marcaţi de personalul silvic”.

Deși s-a înțeles cu proprietarul, a reparat gardul 
și a achitat valoarea prejudiciului, de circa 4.000 

Un bărbat din comuna gorjeană Bustuchin s-a 
ales cu o condamnare de opt luni de închisoa-
re pentru tăiere ilegală de material lemnos. 
Gorjeanul nu va ajunge în spatele gratiilor, 
executarea pedepsei fiind amânată pe un ter-
men de supraveghere de doi ani.

de lei, gorjeanul nu a scăpat de condamnare. Pen-
tru că nu are antecedente penale, bărbatul s-a ales 
cu o pedeapsă ușoară. 

Dacă timp de doi ani nu va comite o nouă 
infracțiune penală, gorjeanul, de meserie fasonator 

mecanic, va rămâne cu cazierul curat.
Sentința nu este definitivă, fiind pronunțată săp-

tămâna trecută de Judecătoria Târgu Cărbunești.
I.I.

Medic anestezist, răpus de boală

Doctorul Valeriu Stăvilă, medic anestezist la ATI din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență din Târgu-Jiu, s-a stins din viață 
la vârsta de 65 de ani. Medicul era grav bolnav și a fost internat 
la Institutul Fundeni din Capitală. 

Acesta și-a desfășurat activitatea la Spitalul Județean de 
Urgență din Târgu Jiu timp de 25 de ani.

„Colegiul Medicilor Gorj deplânge plecarea dureroasă dintre 
noi a medicului Valeriu Stăvilă. Originar din Republica Moldo-
va, doctorul Stăvilă a făcut cinste județului Gorj și Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu, prin activitatea sa remarcabilă 

desfășurată pe parcursul a 25 de ani. 
Specializat pe anestezie, la Secția de 
Anestezie și Terapie lntensivă, docto-
rul Stăvilă s-a aflat de multe ori fața în 
față cu moartea, căreia i-a smuls din 
gheare numeroase suflete. Cu regret, 
am aflat că din data de 09.10.2022, 
colegul și prietenul nostru a pierdut 
lupta cu propriul destin. În aceste mo-
mente, când cuvintele par a fi de pri-
sos, Colegiul Medicilor Gorj, în nume-
le întregului corp medical, dorește să 
transmită sincere condoleanțe familiei 
îndurerate. Drum lin în lumină și să 
vă odihniți în pace, domnule doctor 
Stăvilă!”, a transmis Colegiul Medici-
lor din Gorj.

Pentru Valeriu Stăvilă, meseria aleasă era cu 
adevărat o vocație, a anunțat Spitalul Județean: „A 
fost un om și un coleg deosebit, o persoană mereu 
dispusă să îi ajute pe cei care aveau nevoie, atât pe 
pacienți, cât și pe colegii medici și nu numai. Și-a 
dedicat viața profesiei și familiei și nu va fi uitat de 
pacienții la a căror salvare și vindecare a partici-
pat. 

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târ-
gu-Jiu și întregul colectiv al unității medicale sunt 
alături de familia îndurerată a reputatului medic, 
plecat mult prea devreme dintre noi! 

Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor 
care au avut privilegiul să îl cunoască îndeaproape! 
Dumnezeu să îl odihnească în pace și în lumină!”.

I.I.
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

1 – Culturile și agrotehnica lor

Campania de toamnă, care deja a început, este 
cea mai grea campanie din tot anul agricol, căci 
ea presupune recoltarea multor culturi, înfiinţarea 
altora, punerea bazelor tehnologice pentru multe 
culturi de primăvară, iar dacă adăugăm la acestea 
şi eforturile specifice cu zootehnia, de orice fel, rea-
lizăm uşor volumul enorm de muncă pentru fermi-
eri. Plasaţi aceste eforturi în condiţii de climă şi me-
diu, care mai de grabă se pot înrăutăţi decât deveni 
favorabile, şi acționarea contracronometru datorită 
cerinţelor tehnologice ale culturilor, speciilor şi ca-
tegoriilor de animale, şi veţi avea imaginea clară a 
ceea ce îi aşteaptă pe fermieri. Cum ei sunt cei care 
ne asigură condiţiile de viaţă şi trai fără de care ni-
meni nu poate supraveţui, cred că puteţi fi de acord 
cu mine că dintre toate meseriile şi activităţile de pe 
pământ cea de fermier este cea mai grea şi totoda-
tă şi cea căreia îi datorăm respect şi consideraţie, 
gesturi care, nu de puţine ori, dacă nu lipsesc cu 
desăvârşire sunt la un nedrept nivel scăzut. Doresc 
acum ca acest articol să-i informeze din timp pe 
aceia care... au ochi de văzut și urechi de auzit, 
dar mai presus de orice își doresc binele, binele lor 
fiind și binele nostru, al tuturora, ca să poată să ia 
din timp măsurile necesare și să evite situația de a 
trebui să dea rasol propriilor lor eforturi.

Grâul, este una dintre principalele culturi agri-
cole a lumii, iar în tradiţia agriculturii româneşti 
cultura de toamnă este practic forma dominantă de 
cultură. Cea de primăvară  nu ocupă nici măcar 1 
% din suprafaţa cultivată (se practică doar pentru 
grâul dur, de patiserie). În județul nostru dintre ce-
reale grâul, exceptând desigur triticale, este cultura 
care întâlnește condiții pedo-climatice medii, spre 
deosebire de porumb care aici are condiții pentru 
producții slabe. Cine are urechi de auzit – să 
audă. 

Triticale, prin structura sa biologică (Triti - cale 
este hibrid artificial între grâu și secară creat de 
ingineria genetică), fiind mai rustic, caracter impri-
mat de secară, dă desigur producții cu până la 30 
% mai mari decât grâul iar în furajarea animalelor 
are și un puternic efect medicinal, moștenit tot de 
la secară. Poate fi folosit și în panificație, dar numai 
cupajat cu grâul, care trebuie să fie în proporție 
mai mare în amestec.  

Orzul, fiind o cereală cu puternică tendință de 
cădere și scuturare nu-l recomandăm decât pose-
sorilor de combine care își pot permite recoltarea 
lui la momentul potrivit. Facem doar precizarea că 
tehnologia de cultură a orzului este identică cu cea 
a grâului și triticale, doar că semănatul său începe 
cu o săptămână mai devreme, adică de pe la 20 
septembrie. Concomitent cu grâul trebuie semănat 
şi triticale, orzul de toamnă, rapiţa, unele soiuri de 
mazăre de câmp sau secara şi alte culturi utilizate 
ca îngrăşământ verde.

Cusurgiul pretinde un fragment întreg.                  
Ion VELICAN

În zona noastră, epoca optimă de înfiinţare a 
culturilor de grâu și triticale este cuprinsă între 25 
septembrie şi 25 octombrie. Semănatul mai tim-
puriu poate conduce la creşterea exagerată a cul-
turii, expunerea ei la atacul cicadelor, mici insecte 
de toamnă ce se hrănesc cu seva tinerelor plante de 
cereale păioase, cu risc enorm de infectare a aces-
tora cu micoplasme şi virusuri transmise de aceste 
cicade, ceea ce poate conduce chiar distrugerea cul-
turilor. Pe de altă parte, o cultură prea crescută va 
rezista mai greu peste iarnă, putând fi compromisă 
ca urmare a asfixierii tinerelor plante sub zăpada 
moale și udă, sau poate degera uşor dacă iarna este 
săracă în zăpadă și temperaturile scad sub -250C și 
mai sunt și însoţite de vânturi puternice şi de dura-
tă. Întârzierea semănatului după 25 octombrie 
se pare că duce la diminuarea producţiei cu 
100 kg pe hectar pentru fiecare zi de întârzie-
re, sau chiar la distrugerea culturii ca urmare tot a 
vicisitudinilor ierni.

 Planta premergătoare - este importantă în ob-

Înfi ințarea culturilor de toamnă

ţinerea de recolte bogate, aportul ei în corelare cu 
arătura fiind apreciat la cca o treime din recoltă. 
Cele mai bune premergătoare pentru cereale 
sunt leguminoasele anuale, mazăre, fasole, sau 
alte culturi prăşitoare care părăsesc terenul 
suficient de devreme spre a permite efectuarea 
la timp şi de calitate a arăturii. Se recomandă 
ca premergătoare chiar şi grâul dar nu mai mult de 
1 – 2 ani sau porumbul recoltat timpuriu. 

Este total contraindicat semănatul grâului după 
orz sau altă cereală păioasă cu care are boli şi dău-
nători comune, ori ale căror seminţe pot fi conside-
rate corpuri străine în recolta de grâu. 

Arătura - trebuie efectuată cu 1 – 3 săptămâni 
înainte de semănat, spre a permite acumularea de 
apă în sol şi aşezarea solului după răscolirea sa 
de către plug. Dar nu mai timpurie, căci apare ris-
cul tasării sau al îmburuienării, ceea ce ar conduce 
la realizarea unui pat germinativ incorect, cu efect 
negativ asupra nivelului cantitativ şi calitativ al re-
coltei viitoare. Adâncimea arăturii nu trebuie să fie 
mai mare de 25 cm dar nici mai mică de 15 cm, 
însă trebuie să fie uniformă, să încorporeze inte-
gral și uniform resturile vegetale şi să mărunţească 
suficient de bine solul. Cu 2 – 5 zile înainte de se-
mănat se pregăteşte patul germinativ - prin discu-
iri suficiente și/sau combinator, spre a asigura un 
„pat tare, o saltea moale şi o plapumă pufoasă” 
pentru seminţe. Asta înseamnă că primele discuiri 
se fac la 6 – 7 cm adâncime iar celelalte precum şi 
combinatorul să lucreze la 3 – 5 cm adâncime. 

Mărunţirea exagerată a solului, pe lângă faptul 
că este costisitoare, este şi dăunătoare pentru sol 
şi cultură, căci poate spori considerabil conţinutul 
de praf şi argilă în sol, conduce la tasare puternică 
şi formare de crustă, în toamnă sau primăvară, ex-
trem de dăunătoare culturii. 

Fertilizarea – constituie masa, contribuie şi ea 
cu o treime la realizarea recoltei şi presupune ad-
ministrarea, dacă nu integrală cel puţin la jumătate 
a cantităţii de fosfor, adică 80 – 100 kg s a/ha (sau 
măcar 40 – 50 kg/ha) sub brazdă sau sub disc. 

Azotul trebuie administrat cel mult la nivel de 
50 – 60 kg s a/ha spre a evita levigarea lui, spăla-
rea sa în adâncul solului, sau creşterea exagera-
tă a plantelor în toamnă, dar să asigurăm și cca 
7 kg s a/to de resturi vegetale încorporate, pentru 
stimularea bacteriilor nitrificatoare şi a necesaru-
lui de creştere a tinerelor plante de cultură. Este 
bine să se administreze şi potasiu, cam 30 – 40 
kg s a/ha căci acesta imprimă calitate recoltei şi 
rezistenţă plantelor. Cele mai bune sortimente de 
îngrășăminte chimice sunt complexele de tip C – 
16.48.00 aplicate înainte de arătură sau chiar și la 
pregătirea patului germinativ.  

Adâncimea de semănat - depinde de tipul de 
sol pe care se înfiinţează cultura, astfel că pe solu-
rile mijlocii şi uşoare, mai nisipoase, aceasta poate 
fi de 4 – 5 cm iar pe cele mai grele, mai argiloase, 
doar de 3 – 4 cm. 

Densitatea - potrivită pentru fermele noastre 
este cuprinsă între 350 – 450 boabe germinabile 
pe metru pătrat, astfel încât să se permită tulpini-
lor fraţi să realizeze boabe utile dar şi să împiedice 

buruienile să aibă acces facil la aer şi lumină, spre 
a nu concura plantele de cultură. La această den-
sitate cantitatea de sămânță necesară este de 200 
– 220 kg/ha, variabilă cu masa a 1.000 de boabe 
și ceilalți parametri biologici ai seminței, pe care va 
trebui să o solicitați de pe acum comercianților de 
sămânță.

Nu uitaţi „desul umple fesul, rarul umple ca-
rul”.

Pentru explicații mult mai amănunțite și 
o mai bună înțelegere a acestor tehnologii 

consultați cartea mea  
  

 Ghidul fermierilor mici și mijlocii: 
- vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumi-

cole - ediția 2020,
- vol. 2 – Viticultură și vinificație  - ediția 

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

Telefon: 0765 622 623 – luni - vineri între 
orele 08.30 – 16.00, sau  -  0764 471 206  -  per-
manent

 
Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 

de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe 
acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca 
pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță 
dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, 
spuse în loc de altceva, ci un avertisment de 
ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. 
Primesc suficient de multe telefoane în care 
mi se aduce la cunoștință despre masacrarea 
familiilor de albine de către posesorii de unul 
sau mai mulți pomi fructiferi care fac trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383/2013 cu modificările ulterioare, a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, co-
municând ziua tratamentului și produsele ce 
le veți folosi. 

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe 
apicultorii din zona respectivă de acest lu-
cru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt pole-
nizate de insecte precum albinele.

 
Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă 

lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e, ... nimic nu e!

Dacă toate astea fi-vor respectate,
Bunăstarea vine către tine apoi ...

Ing. ION VELICI
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Magazin amendat cu 10.000 leiMagazin amendat cu 10.000 lei

Bani europeni pentru tineriBani europeni pentru tineri

Tinerii între 15 și 24 de ani vor pri-
mi sprijin financiar de până la 10.000 
de euro pentru a pune în aplicare 
acțiuni locale în comunitatea lor, în 
regiunile din UE cele mai afectate de 
tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon.

Proiectul EUTeens4Green, 
cofinanțat de Uniunea Europeană, se 
adresează tinerilor și grupurilor de ti-
neri sau asociațiilor care locuiesc sau 
își au sediul într-una dintre regiunile 

vizate de tranziția justă. Astfel, tine-
rii din Gorj, Dolj, Hunedoara, Mureș, 
Galați și Prahova pot propune orice 
activitate care va implica comunitatea 
lor locală în tranziția verde.

Pentru a asigura un proces inclu-
ziv și participarea activă a grupurilor 
defavorizate, consorțiul va coopera cu 
facilitatorii locali, care îi vor ajuta pe 
solicitanți să își pregătească, în limba 
lor, propunerile de proiecte și le vor 
oferi orientări pe parcursul întregului 

Aproape 200 de controale au 
fost efectuate de inspectorii 
Direcției Sanitar Veterinare 

și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, 
în ultima săptămână, în unități și 
obiective din județ, în domeniile ali-
mentar și al sănătății și bunăstării 
animalelor.

În timpul controalelor efectuate au 
fost aplicate cinci amenzi de 14.800 
lei unor operatori și persoane fizice 
din Cruşeţ, Godineşti, Târgu-Jiu şi 
Teleşti.

Cea mai mare amendă, de 10.000 
lei, a fost aplicată unui magazin ali-
mentar, pentru depozitarea nesecto-
rizată a produselor alimentare con-
gelate (carne pasăre, mici, cârnați la 
caserolă, foietaj plăcintă, blat pizza, 
spanac frunze). Potrivit DSVSA Gorj, 
în afara spațiului de comercializare 
se aflau amplasate un congelator cu 
înghețată şi șase vitrine frigorifice cu 
băuturi răcoritoare.

Nereguli au fost depistate și la 
un laborator de patiserie. Aici a fost 

dată o amendă de 1.200 de lei întru-
cât grătarele din aparatura frigorifică 
prezentau urme de rugină și exfolieri, 
iar recipienţii şi ustensilele folosite nu 
erau igienizate corespunzător.

De altfel, doi conducători de auto-
utilitare au fost amendați cu 1.200 de 
lei fiecare pentru manipularea produ-
selor alimentare (mezeluri, congelate: 

carne porc, carne pasăre) fără echipa-
ment de protecție. 

Aceeași amendă a fost aplicată și 
proprietarului unei exploatații comer-
ciale de tip A, pentru înstrăinarea de 
animale fără documentele prevăzute 
de legislația sanitară-veterinară în vi-
goare.

I.I.

proiect. În plus, consorțiul organizea-
ză webinarii informative de două ori 
pe săptămână pentru a-i sprijini pe 
cei interesați să solicite finanțare și a 
le răspunde la întrebări. Termenul-li-
mită pentru depunerea candidaturilor 

este 3 noiembrie.
După anunțarea proiectelor 

câștigătoare în cursul lunii decem-
brie, acțiunile vor demara la începu-
tul anului 2023. 

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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CE Oltenia sărbătorește, vineri,  50 de ani de la pu-
nerea în funcțiune a Termocentralei Rovinari. Cu 
această ocazie, Virgil Popescu a anunțat că va veni 
în Gorj.

Ministrul Energiei le-a spus liderilor Sindicatu-
lui Energia Rovinari, la întâlnirea din 4 octom-
brie, că va veni în Gorj, acesta fiind așteptat 

vineri, 14 octombrie: ,,Ne-a promis că vine la Termocen-
trala Rovinari în următoarele 2 săptămâni o să ne anunțe 

Virgil PopescuVirgil Popescu
Ce-i vor spuneCe-i vor spune

 * Șofer de taxi, prins băut la volan
 * Certificate de înmatriculare, retrase, permis 

de conducere, reținut

Polițiștii rutieri au acționat, în sistem integrat, pe 
drumurile publice din județul Gorj, pentru verifica-
rea transportului public de persoane, a anunțat IPJ 
Gorj într-un comunicat de presă.

Verificările au avut loc ieri dimineață, fiind oprite în 
trafic 165 de mașini. Unui șofer i s-a ridicat permisul de 
conducere și altor trei li s-au retras certificatele de înma-
triculare. 

Gorj: TranspGorj: Transp
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cu, așteptat la Termocentrala Rovinari. u, așteptat la Termocentrala Rovinari. 
une liderii sindicatelor, liderii Pieței!e liderii sindicatelor, liderii Pieței!

și data exactă, dar se pare că până în 15-20 octombrie să 
apară aici”, a declarat liderul Constantin Mitrescu, săp-
tămâna trecută.

Manu Tomescu: Salariile trebuie indexate cu cel puțin 
650 de lei!

Întrebat dacă va avea un mesaj pentru ministrul Po-
pescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, 
Manu Tomescu, cel care împreună cu salariații din CEO 
protestează de aproape doi ani de zile pentru aplicarea 
Legii 197/2021, a răspuns: ,,Noi, liderii Sindicatului Ener-
gia Rovinari, sindicat care ține în continuare protestele din 
Piața Prefecturii Târgu-Jiu, avem ca revendicări: Deblocarea 
și aplicarea în totalitate a prevederilor legii nr.197/2021, 
lege care recunoaște condițiile de muncă în care ne-am 
desfășurat activitățile;

- Creșteri salariale care să acopere scumpirile și 
inflația;

- Angajarea CORECTĂ, pe perioadă NEDETERMINATĂ, 
a tuturor salariaților noi angajați, în așa fel ca aceștia să 
poată fi formați și pregătiți din punct de vedere profesio-
nal;

- Punerea în funcțiune a grupului nr.5 de la Termocen-
trala Rovinari, un grup energetic care este în retehnologiza-
re de câțiva ani.

Noi solicităm ca salariile să fie indexate cu suma de cel 
puțin 650 de lei pe salariul de încadrare, pentru fiecare 

salariat al C.E.Oltenia. Toate acestea revendicări au 
fost expuse de Constantin Mitrescu săptămâna tre-
cută, în data de 3 octombrie, la întâlnirea pe care a 

avut-o la București, cu Ministrul Energiei”, a mai spus 
liderul Pieței. 

M.C.H.

sportul public, verifi cat de Poliție! portul public, verifi cat de Poliție! 

Acțiunea a vizat verificarea legalității transporturilor 
rutiere publice de persoane, prin verificarea deţinerii do-
cumentelor necesare efectuării transportului public de 
persoane de către operatorul de transport şi de conducă-
torul auto, verificarea respectării traseului şi a graficului 
de circulaţie cu opririle aferente, precum și valabilitatea 
inspecţiei tehnice periodice a autovehiculului.

De asemenea, a fost verificată respectarea capacităţii 

maxime de încărcare a autovehiculelor de transport 
persoane, avându-se în vedere situaţiile în care per-
soanele sunt transportate în picioare.

Acțiunea a avut drept scop și depistarea 
activităților ilegale de transport rutier de persoane.

Astfel, polițiștii au verificat un număr de 165 
autovehicule de transport persoane, fiind aplicate 
21 de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor 

OUG 195/2002 și 5 sancțiuni pentru încălcarea 
prevederilor HG 69/2012. Totodată au fost retrase 
3 certificate de înmatriculare și reținut 1 permis de 
conducere. De asemenea, conducătorii auto au fost 
testați atât cu aparatul etilotest cât și cu aparatul 
drug test, fiind depistat un conducător auto aflat 
sub influența băuturilor alcoolice.

Astfel de acțiuni vor fi efectuate în permanență 
de către polițiști pentru prevenirea evenimentelor 
rutiere, anunță IPJ Gorj. 

Exemplu:
La data de 10 octombrie a.c., polițiști din cadrul 

Poliției Municipiului Motru, au depistat, în trafic, 
un bărbat de 61 ani, din municipiul Motru, în timp 
ce conducea un autoturism, în regim taxi, pe DJ 
67-Motru și fiind testat cu aparatul etilotest, a re-
zultat o concentrație de 0,09 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat. Conducătorul auto a fost sancționat cu 
amendă în cuantum de 1305 lei, iar ca măsură com-
plementară, i-a fost reținut permisul de conducere, 
fiindu-i eliberată dovadă fără drept de circulație, în 
conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația 
pe drumurile publice.

M.C.H.
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,,La biserică venim şi ne naştem din apă şi din duh, ,,La biserică venim şi ne naştem din apă şi din duh, 
pentru că biserica este mamă a noastră, a tuturor”! pentru că biserica este mamă a noastră, a tuturor”! 

Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din 
Parohia Gornăcel, comuna Schela, Gorj (I) 

În ziua de 9 octombrie 2022, în 
Duminica a 20-a după Rusalii, 
Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. 

dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi 
Mitropolitul Olteniei, a săvârşit slujba 
de resfinţire a Bisericii cu hramul «Sf. 
Proroc Ilie Tesviteanul» din Parohia 
Gornăcel, comuna Schela, Protopopia-
tul Târgu-Jiu Nord, Protoiereu PC Pă-
rinte Marian Mărăcine şi Preot Paroh 
PC Părinte Pupăză Viorel, după care a 
oficiat Sfânta Liturghie împreună cu 
un sobor ales de preoţi şi diaconi din 
care au făcut parte: Preacucernicul 
Părinte Protoiereu Marian Mărăcine, 
Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Preo-
tul Paroh PC Părinte Pupăză Viorel şi 
Preacucernicii Părinţi slujitori ai bise-
ricilor de altar: Pr. Stănciulescu Neofit, 
Biserica «Sfinţii Voievozi» Târgu-Jiu, 
inspector şcolar specialitatea religie, 
Pr. Mălăescu Vasile Adrian (Parohia 
Dobriţa), Pr. Vătafu Ştefan, (Parohia 
Bumbeşti-Jiu), director Liceul Teologic 
Târgu-Jiu, Pr. Dovleac Ilarie (Biserica 
de la Spitalul Târgu-Jiu), Pr. Pătrăş-
coiu Laurenţiu (Sâmbotin), Pr. Luben 
Constantin (Bumbeşti-Jiu), Pr. Vlcea-
nu Grigore (parohia Grui), Pr. Croito-
ru Cătălin (Sadu), Pr. Stoicoiu Nicolae 
Alin (Cartiu) şi alţii! În cadrul slujbei, 
diaconul Coravu Mihail Alexandru din 
Parohia Negomir a fost hirotonit pre-
ot în Parohia Artanu. Merită sublinită 
strădania organizatorilor şi efortul cre-
dincioşilor care s-au sârguit la întâlni-
rea  cu Dumnezeu, într-o zi însorită de 
toamnă şi cu un cer plin de uşoară se-
ninătate, oameni de toate vârstele care 
au venit la biserică plini de dorinţa de 
a fi împreună cu întreaga comunitate! 
Răspunsurile la strană au fost date 
de către Grupul psaltic al Catedra-
lei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. 
Dimitrie» din Craiova, dirijat de către 
prof. dr. Victor Şapcă, iar, la slujbă 
au fost prezenţi membrii Consiliului 
Local Schela, mulţi oameni ai locului! 
La sfârşitul slujbei, Preacucernicul Pă-
rinte Paroh Pr. Viorel Pupăză a primit 
rangul bisericesc de iconom stavrofor 
pentru aportul său la înfrumuseţarea 
bisericii şi pentru dăruirea întru fapte 
plăcute Lui Dumnezeu! Au fost acor-
date gramate chiriarhale de mulţumi-
re din partea Mitropolitului Olteniei 
următoarelor persoane: d-l primar De-
deşan Constantin Gabriel, dl. Glăman 
Ion, dl. Cârlea Ilie, dl. Mateoiu Ion şi 
membrilor obştilor «Gornăcel» şi «Ple-
şa». 

    

,,Am pus sufl etul pentru a împodo-
bi acest lăcaş, după porunca Lui 
Dumnezeu”!  

După ce a dat citire actului de 

sfinţire a bisericii, Preacucernicul Pă-
rinte  Protoiereu Marian Mărăcine a 
început prin a spune că aceasta este 
ziua cea mult aşteptată de aleasă şi 
de sfântă sărbătoare, deoarece: ,,Pen-
tru încuviinţarea tăriei Celui de Sus, 
ne-a arătat menirea celui de jos, adi-
că, sfânta biserică în care să ne rugăm 
Ţie, Doamne! Înaltpreasfinţia voastră, 
ne-aţi transmis harul cel dumnezeiesc 
pe care fiecare dintre noi îl ducem în 
casele noastre, cu mare bucurie! Mare 
bucurie s-a făcut astăzi, pentru că 
prin strădaniile acestor credincioşi, 
sub oblăduirea Părintelui Paroh, Pu-
păză Viorel, s-a făcut «rebotezarea» 
bisericii, sprijinit de epitropi, de Con-
siliul parohial, cu ajutorul membrilor 
obştilor «Gornăcel» şi «Pleşa», astfel 
că s- a făcut înfrumuseţarea bisericii, 
care a fost construită la începutul se-
colului trecut de către strămoşii celor 
care se află astăzi în  biserică, pe locul 
unde a fost mai demult o bisericuţă de 
lemn care a fost donată satului Vidin 
de lângă Târgu- Cărbuneşti”. Com-
pletând cele spuse de către Părintele 
Protoiereu Marian Mărăcine, Preotul 
Paroh Viorel Pupăză, uşor marcat de 
emoţia evenimentului, dar, mai ales 
de faptul că doamna preoteasă i-a dă-
ruit în aceste zile un îngeraş, a sub-
liniat următoarele: ,,Înaltpreasfinţite 
Părinte Mitropolit, vă mulţumim că aţi 
venit, astăzi, în mijlocul nostru, unde 
noi, credincioşii acestei parohii, am 
ridicat şi am înfrumuseţat «Casa Lui 
Dumnezeu», de aceea, le mulţumesc 
tuturor celor care prin străduinţa şi 
jertfa domniilor lor au fost alături de 
mine, de când am fost numit preot în 
această parohie, pentru că toţi am pus 
sufletul pentru a împodobi acest lă-
caş, după porunca Lui Dumnezeu! Vă 
mulţumesc tuturor şi din toată inima, 
vă doresc multă sănătate”, a încheiat 
Părintele iconom stavrofor din Parohia 
Gornăcel!

,,Sfi nţirea bisericii este un 
eveniment cu totul special 
în viaţa unei parohii!

În cuvântul de o aleasă şi docu-
mentată învăţătură duhovnicească, 
Mitropolitul Olteniei a început prin a 
spune că dintotdeauna este o mare 
bucurie să slujeşti la sfinţirea şi resfin-
ţirea unei biserici, deoarece: ,,Sfinţirea 
bisericii este un eveniment cu totul 
special în viaţa unei parohii! Mai întâi, 
pentru că ne rugăm Bunului Dumne-
zeu ca să sfinţească lucrarea mâinilor 
noastre şi apoi, ca să cinstim memoria 
înaintaşilor noştri! Ne rugăm pentru 
cei care au construit biserica şi ne-au 
lăsat această frunuseţe, această «Casă 

a lui Dumnezeu», unde au slujit pre-
oţi cu ani în urmă! Aici sălăşluieşte 
Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeul 
nostru, Care ne-a făgăduit că va fi cu 
noi până la sfârşitul veacurilor: «Iată, 
eu sunt cu voi până la sfârşitul vea-
curilor!». Deci, Domnul, chiar dacă S-a 
înălţat la ceruri, El este prezent în via-
ţa noastră şi în sufletele noastre, mai 
ales prin Taina Sfântului Botez, când 
ne-am «îmbrăcat» cu Mântuitorul Iisus 
Hristos! Pentru că ni s-a spus: «Câţi în 
Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi 
îmbrăcat!». Deci, noi suntem cuprinşi 
în Dumnezeu şi nu putem să fim nici-
odată despărţiţi de Dumnezeu, pentru 
că viaţa însăşi ne-o confirmă! Având 
viaţă în noi, dată de Dumnezeu, astfel, 
Dumnezeu Se aşează în sufletele noas-
tre şi în trupurile noastre, pentru că 
ne-a spus: «Cel ce mă iubeşte, eu voi 
locui în el cu Tatăl şi cu Duhul», deci, 
biserica este aceea care ne naşte pe 
toţi! Noi, ne naştem din părinţii noş-
tri la casele noastre, dar, aici, venim şi 
ne naştem din apă şi din duh, pentru 
că biserica este mamă a noastră, a tu-
turor! De aceea, cu nimic nu se poate 
compara biserica în viaţa noastră, în 
localitatea noastră, pentru că oricât 
de frumoase ar fi casele şi instituţiile 
noastre, putem vedea că biserica este 
deasupra tuturor, pentru că ea nu este 
casa unui om sau instituţia unei comu-
nităţi, ci, este «Casa Lui Dumnezeu!». 
Iar, pentru aceasta, Mântuitorul Hris-
tos ne-a spus: «Casa aceasta este Casa 
Tatălui meu şi casă de rugăciune se va 
chema!», deci, este casa Tatălui ceresc 
şi noi o sfinţim pentru că Dumnezeu 
doreşte ca s-o sfinţească, nu pentru 
că noi am avea puterea sau autorita-
tea de a o sfinţi, ci, pentru că suntem 
rânduiţi de Dumnezeu ca să sfinţim 
bisericile şi să le redăm credincioşilor 
în această dumnezeiască lumină şi 
putere”, iar, ca o dovadă că uneori pu-
tem face aceasta evocând marile peri-
oade ale umanității, cu toate mizeriile 
și splendorile, căci toate acestea s-au 
petrecut spre a afirma realitățile care 
ne eliberează de întunericul păcatului, 
am spune noi, devenind, în felul acesta, 
niște mesageri ai luminii Dumnezeiești 
prezentă în toți și toate în mod total 
în viața noastră. De aceea, pentru a 
întări cele spuse de către Înaltul nos-
tru Ierarh, darurile lui Dumnezeu sunt 
darurile fireşti şi ele ne arată ce tre-
buie să facem în fiecare moment al 
acestei zile în care s-a resfinţit Biserica 
din Gornăcelu! Cu noi sunt armonia, 
pacea și belșugul Domnului şi Iubirea 
Dumnezeiască radiază de la Domnul, 
binecuvântându-i pe cei ce ne încon-
joară. Să nu ne temem de rău, pentru 

că Dumnezeu este cu noi, care suntem 
înconjuraţi mereu de lumina sfântă ce 
propagă iubire și putere. Prin spusele 
Arhiepiscopului nostru, parcă simţim 
şi credem convinși pozitiv că puterea 
iubirii Dumnezeiești ghidează, vindecă 
și are grijă de toți membrii comunităţii 
de credincioşi din Gornăcelu, din Gorj 
şi din întreaga Românie!

,,În biserică, avem învăţătura sfântă, 
că noi ne pregătim în lumea aceas-
ta, ca să ajungem la sfârşitul vieţii 
noastre în Împărăţia cerurilor”! 

Pentru a întări afirmaţiile Arhieri-
ei sale, ÎPS Părinte Irineu ne arată că: 
,,Biserica, încă din Vechiul Testament, 
a fost preînchipuită ca un loc al întâlni-
rii oamenilor cu Dumnezeu! În credin-
ţa veche, templul sfânt era construit 
de către poporul iudeu, iar, Dumnezeu 
a făcut prin David şi Solomon, ca să se 
sfinţească lăcaşul pe care ei l-au zidit! 
Când s-a coborât un nor luminos pes-
te această zidire şi s-a umplut de slavă 
Casa aceea! La rugăciunile noastre de 
sfinţire a bisericilor, noi Îi cerem Lui 
Dumnezeu ca să preamărească alta-
rul şi biserica, mai mult decât pe cea 
din Vechiul Testament! Această bise-
rică şi sfântul altar sunt preamărite, 
sunt sfinţite mai deosebit decât cele de 
la poporul iudeu, pentru că aici este 
prezent Mântuitorul Iisus Hristos, prin 
Sfânta Împărtăşanie, prin Sfânta Li-
turghie! Deci, dacă noi avem o imagine 
dumnezeiască în ceruri, de felul cum 
este biserica sfinţilor, a înaintaşilor 
noştri, aici, pe pământ avem această 
«copie», această asemănare a bisericii 
cereşti, întrucât Dumnezeu vrea ca în 
mijlocul nostru să locuiască împreună 
cu sfinţii şi cu îngerii! Drept urmare, 
la fiecare Sfântă Liturghie, prin rugă-
ciunile episcopului şi ale preoţilor se 
coboară Duhul Sfânt peste sfintele da-
ruri şi peste noi! Deci, plecăm de aici, 
sfinţiţi de Dumnezeu, mai ales cei care 
se învrednicesc să se împărtăşească 
cu sfintele Taine şi sunt «îmbrăcaţi» 
în haină de lumină, în haină cereas-
că! Pentru că Dumnezeu face ca să ne 
sfinţim, atât în sufletul nostru, cât şi 
în trupurile noastre! Pentru aceasta, 
întotdeauna, în biserică, avem învăţă-
tura sfântă, că noi ne pregătim în lu-
mea aceasta, ca să ajungem la sfârşi-
tul vieţii noastre în Împărăţia cerurilor, 
îmbrăcaţi în lumina dumnezeiască, iar 
acolo, Tatăl ceresc să ne sălăşluiască 
în fericirea veşnică, aceea care este în 
ceruri”! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Primăria Târgu-Jiu: Trei Primăria Târgu-Jiu: Trei 
proiecte noi pe PNRRproiecte noi pe PNRR

Nr. 355235/ 10.10.2022
                                                                                                                                      

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

Astăzi, 10.10.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă deschi-
derea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
Proiectului de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și con-
sultării publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pen-
tru „Construire locuință, anexe, bazin etanș vidanjabil și împrejmuire 
teren”, strada Merilor, FN din municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj

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

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

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

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

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

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

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

de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune 
până la data de  26.10.2022:

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

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

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

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul 
de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consultării publicului, 
precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire locuință, 
anexe, bazin etanș vidanjabil și împrejmuire teren”, strada Merilor, FN din 
municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj 

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

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justifica-
tă în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 23.11.2022. 

Data finalizare termen anunț: 23.11.2022. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii publi-
ce pentru vânzarea prin licitaţie publica a unui imobil - teren, în suprafaţă de 
3424 mp, situat în domeniul privat al Municipiului Târgu Jiu, B-dul Ecateri-
na Teodoroiu, nr. 354, judeţul Gorj, identificat prin nr. Cadastral 62349.

Locul de unde poate fi achiziţionată documentaţia şi costul documentaţi-
ei: se eliberează de la sediul primăriei în urma unei cereri depuse la registra-
tura. Costul documentaţiei este 100 lei pentru fiecare exemplar şi se poate 
achita la casieria primăriei.

Garanţia de participare în cuantum de 5.100 lei se poate achita numerar 
la casieria Primăriei Municipiului Târgu Jiu sau cu ordin de plata în contul 
R016TREZ3365006XXX001927, deschis la Trezoreria Târgu Jiu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.10.2022.
Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic închis cu adresa de 

înaintare a ofertei, în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribu-
ire.

Data limită de depunere a ofertelor: 02.11.2022 ora 16:00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Târgu Jiu, 

B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 19, judeţul Gorj.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-

plar. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 03.11.2022, ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, 
judeţul Gorj.

Relaţii suplimentare se obţin la Serviciul Licitaţii si Achiziţii Publice din 
cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, telefon 0253205038.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către Monitorul Oficial: 
04.10.2022. 

SC WASHONE SRL cu sediul în loc. Tg. Cărbunești, str. Eroilor, nr. 64C, 

jud. Gorj, anunță publicul interesat că a depus la A.P.M Gorj documentația 

tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea 

activităților de Spalatorie Covoare pe amplasamentul din loc. Tg. Cărbune-

sti, str. Eroilor, nr. 64 C, jud. Gorj. 

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pen-

tru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str Unirii, nr. 76, tel: 0253215384, 

fax: 0253212892, e-mail: office@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 

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, rate, diplo-
me recunoscute, sprijin angajare. Căutăm cola-
boratori, 2000 lei /clasa. Telefon:   0751855929; 
secretariatsnm@yahoo.com

Primarul municipiului, Mar-
cel Romanescu, anunță că 
UAT-ul a făcut diligențele 

necesare pentru accesarea fonduri-
lor PNRR pentru trei proiecte. 

,,Am depus documentația pentru 
încă 3 obiective deosebit de impor-
tante cu finanțare prin PNRR. Este 
vorba despre renovarea energetică a 
cantinei Colegiului Național ,,Ecateri-
na Teodoroiu”, în valoare de aproape 
250.000 de euro, a căminului de la 
Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă”, în 
valoare de peste 1 milion de euro, și a 
Grădiniței cu Program Prelungit ,,Vis 
de Copil”, în valoare de peste 300.000 
de euro. Acestea se adaugă celorlalte 
proiecte depuse și pentru care avem 

finanțarea asigurată. Sunt proiecte 
mari, pe care vi le și prezint în listele 
atașate și care prevăd, printre altele, 
construcția de locuințe pentru tineri, 
renovarea unor unități de învățământ 
și reabilitarea termică a unor blocuri”, 
a anunțat edilul local.

,,Și nu ne oprim aici. Așa cum am 
mai spus, căutăm mereu surse de 
finanțare pentru susținerea proiecte-
lor de care municipiul Târgu-Jiu are 
nevoie. 

Avem o echipă bine pusă la punct 
al cărei scop principal este crearea de 
astfel de proiecte, în funcție de surse-
le de finanțare ce pot fi accesate”, a 
completat primarul.

A.S.



    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
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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
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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, 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. 

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 în-

grijire persoană bolnavă (feme-
ie), în Bârsești. 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, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 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!

 Bărbat de 44 ani, 
doresc o relație serioasă, 

pentru căsătorie. Telefon: 
0764463450.

Vând 3 porci în greuta-
te de 100-120 kg. 

Telefon: 0761890450.
Vând casă și teren pro-

prietar, toate utilitățile, sat 
Dragotești. Tel. 0752134967.
Vând caruță, plug, gra-

pă, prășitoare, nuci, semințe 
dovleac. Tel. 0752134967.
 Vând 700 buc. pari 

pentru vie și 300 bucați scân-
dură. Tel. 0752134967.

DeceseDecese

r  Colegiul Medicilor Gorj deplânge plecarea dureroa-

să dintre noi a medicului VALERIU STĂVILĂ. Originar din 

Republica Moldova, doctorul Stăvilă a făcut cinste județului 

Gorj și Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, prin ac-

tivitatea sa remarcabilă desfășurată pe parcursul a 25 de 

ani. Specializat pe anestezie, la Secția de Anestezie și Te-

rapie Intensivă, doctorul Stăvilă s-a aflat de multe ori față 

în față cu mortea, căreia i-a smuls din gheare numeroase 

suflete.

Cu regret, am aflat că în data de 09.10.2022, colegul 

și prietenul nostru a pierdut lupta cu propriul destin. În 

aceste momente, când cuvintele par a fi de prisos, Colegiul 

Medicilor Gorj, în numele întregului corp medical, dorește 

să transmită sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Drum lin în lumină și să vă odihniți în pace, domnule 

doctor Stăvilă!

ComemorăriComemorări

r  Astăzi, 11 oc-

tombrie 2022, se 

împlinește un an de 

când iubita noastră 

soție, mamă și buni-

că, ELENA SARCINĂ 

(n. 12 septembrie 

1950), a plecat la ce-

ruri.

Ne rugăm Bunului 

Dumnezeu să aibă în 

grijă sufletul ei sincer 

și milostiv.

Vei rămâne mereu 

în sufletele și în ru-

găciunile nostre.

Soțul, Nicolae Sar-

cină, copiii și nepoții!
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În anul 1902 a luat ființă Societatea Muzica-
lă ,,Lyra Gorjului”, ecoul mișcării artistice 
inițiată de compozitorul George Ștefănescu, 

considerat creatorul şcolii româneşti de canto. Ca 
fondator al trupei de Operă Română din cadrul Tea-
trului Naţional din Bucureşti (1885) și organizator 
al Companiei lirice române (1892) şi al Societăţii li-
rice române (1902), prezența sa influențează o ade-
vărată reînnoire mnuzical-artistică în toate regiuni-
le românești. În acel timp, orașul nostru nu ducea 
lipsă de prezențe artistice semnificative printre care 
se remarcă distinsa Ana Bălcescu-Culcer (numele 
său era un renume cultural-istoric) talentată pia-
nistă care îl acompaniază pe George Enescu în tim-
pul vizitei acestuia, la Tg-Jiu; casa în care are loc 
acest eveniment, în 1957, devine Scoala de Muzică 
și Arte plastice, la inițiativa învățătorului luminat, 
Constantin Chiată, iar pianul se mai află încă, în 
incinta Muzeului de Istorie „Alexandru Ștefulescu” 
fiind folosit ani la rând, cu ocazia Concursului de 
Interpretare „Orphaeus” inițiat de Liceul de Arte 
„Constantin Brăiloiu”.  

În anul 2005, la inițiativa regretatului director 
al Școlii Populare de Artă, Viorel Gârbaciu, în par-
teneriat cu Consiliul Local Târgu Jiu, a fost dema-
rată prima stagiune permanentă de concerte a or-
chestrei simfonice Lyra, în colaborare cu talentați 
instrumentiști ai Filarminicii Oltenia, din Craiova. 
În prezent, activitatea orchestrei este susținută de 
importante colaborări: cu Filarmonica Oltenia – 
Craiova,  Consiliul Județean, - Gorj,  cu Ansamblul 
Artistic Profesionist „Doina Gorjului”  - director, 
Gheorghe Prumbel, iar de organizarea propriu-zisă 
a concertelor, se ocupă pianistul și dirijorul, Florin 
Berculescu.     

Istoricul Lyrei, dar și strădania prezentului de-
termină permanența activității orchestrei târgujie-
ne.

Sâmbătă, 24 septembrie, ora 20, la sala Teatru-
lui dramatic „Elvira Godeanu”, are loc concertul or-
chestrei Lyra Gorjului, în deschiderea noii stagiuni. 
Au fost abordate piese semnificative din creția „re-
belului magnific”, Ludwig van Beethoven: Uvertura 
op. 62 Coriolan, opus 62, în do minor, e compusă în 
1807, în stilul „eroic” al compozitorului, Concertul 
nr.1, op. 15 în Do Major pentru pian și orchestra 
exprimând dorința fermă a lui Beethoven de a se 
impune ca pianist și, în final, celebra Simfonia a 
V-a op. 67, Simfonia Destinului, compusă între anii 
1805-1807, perioadă marcată de războaiele napo-
leoniene și de drama compozitorului care își pierde 
auzul. Prezența inedită a serii este la pianistul clu-
jean, Daniel Goiți. Cu o activitate concertistică de 
peste 35 de ani însumând aproape 650 concerte și 
recitaluri Daniel Goiți este considerat unul din cei 
mai importanți pianiști ai României. 

Mircea Suchici violoncelist și compositor, târgu-
jian de origine, a dat un nou examen de măiestrie 
dirijorală. 

La scurt timp, marți, 4 octombrie, ora 19, în sala 
Muzeului de Istorie „Alexandru Ștefulescu”, a avut  
loc recitalul susținut de un trio instrumental, in-
spirat denumit DIALOG PE 14 STRUNE, după nu-
mărul corzilor însumate la cele trei instrumente: o 
formațiune camerală cu o componență rar întalni-
tă: vioată, violoncel și chitară. Formația a reunit 
trei nume de prestigiu: 

Violonistul Adrian Florescu, muzician al Euro-
pei, întrucât casa artistului este una singura: sce-
na sălii de concert; vibrația viorii sale, a lăsat o im-
presie deosebită.    

Cronica muzicală

Chitaristul Bogdan Mihăilescu, unul dintre im-
portanţii promotori ai chitarei clasice în România;  
cântă pe o chitară Ramirez Especial clasa I-a, pe 
care a selectat-o personal la Madrid, chiar din ate-
lierul celebrului lutier, în 1995. Prezența acestui 
instrument în această formație camerală, conferă o 
notă de mare originalitate.    

Violoncelistul formației este, bineînțeles, Mircea 
Suchici care ne lasă mereu impresia continuității 
spectacolelor de muzică. 

După cum singuri s-au prezentat, programul 
s-a desfășurat astfel:    

Dialogul începe în Baroc prin Sonata in Trio a 
compozitorului italian Antonio Lotti, renumit în vre-
mea sa atât în țara de naștere cât și în Germania, 
unde s-a afirmat. Sobrietatea muzicii lui Joseph Hay-
dn, 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 pe-

rioade de aur a muzicii unor compozitori nemuritori. 
Se trece la farmecul muzicii vieneze prin Sonata kw 
304 de W.A. Mozart în stilul sau componistic incon-
fundabil și cuceritor. N. Paganini   a scris special pt. 
această formulă de trio lucrarea Terzetto in Re ma-
jor, și ne bucurăm să includem în finalul programului 
această lucrare originală. Am selectat aceste piese, 
în care chitara cântă alături de alte instrumente, în-
tru desfatărea Dvs., a publicului avid să descopere 
bijuterii muzicale din caseta Euterpei ascunsă în ini-
ma Istoriei.

Debutul autumnal al stagiunii a fost un adevă-
rat ecou al crezului Beethovenian: „Arta și numai 
ea m-a ținut în viață! Îmi părea imposibil să pără-
sesc lumea înainte de a da la iveală tot ce aveam pe 
suflet”.

    Prof. dr. 
MIHAELA - SANDA POPESCU



sportsport www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1515Marți, 11 Octombrie 2022Marți, 11 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) 

Handbaliștii de la CS UCB 
Târgu Jiu au fost învinși în 
runda a patra a Diviziei A. 
Gorjenii nu au avut replică 
pentru SCM Poli Timișoara, 
înregistrând primul eșec al 
sezonului la un scor sever, 

Înfrângere pentru UCB
45-26 (24-12).  ,,Gazdele au 
aliniat cea mai bună formație, 
beneficiind de aportul a opt ju-
cători titulari la prima echipă, 
care evoluează în Liga Zimbri-
lor, fapt ce a făcut imposibilă 
obținerea unui rezultat bun 

de către echipa noastră. Este 
prima noastră  înfrângere din 
acest început de sezon, dar 
deja ne gândim la meciul urmă-
tor de pe teren propriu în com-
pania liderului, CSM Reșița”, 
a transmis directorul clubu-

lui, Virgil Popovici.  Manole a 
fost cel mai eficient jucător al 
oaspeților cu 6 reușite, urmat 
de Ghișe cu 5 goluri. Au 
mai punctat Constantinescu 
(3), Bondoc (3), Papp (2), 
Maranca (2), Predan (1), 

Berculescu (1), Stali (1) și 
Benegui (1). Următorul joc al 
,,universitarilor” va avea loc 
joi, 13 octombrie, de la ora 
16.30. Partida se joacă în Sala 
Sporturilor din Târgu-Jiu.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu a obținut a 
doua victorie în Liga Flori-
lor din acest sezon. Așa cum 

și-au obișnuit suporterii, gorjencele 
au stabilit deznodământul partidei în 
ultimele secunde, iar de data aceasta 
finalul a fost unul fericit. Gazdele au 
trecut cu 29-28 de Măgura Cisnădie, 
Angela Pușcaș fiind jucătoarea care a 
adus punctul decisiv. Drama s-a ac-
centuat în ultimele 5 minute ale con-
fruntării, când sibiencele au egalat la 
26 și au jucat în dubla superioritate 
numerică. Nu a fost însă suficient 
pentru ca trupa lui Alexandru Weber 
să se impună, iar, după șase runde, 
CSM Târgu Jiu a depășit în clasament 
o echipă europeană. În ciuda unui 
succes superb și meritat, antrenorul 
Liviu Andrieș a recunoscut că echipa 
sa mai are de lucrat la anumite ca-
pitole. De asemenea, opțiunile de pe 
bancă sunt în continuare limitate.

,,Se vede că încă nu suntem coap-
te, se vede o lipsă de experiență, dar 
acum s-a întors puțin norocul față de 
meciul cu Slatina. Atunci am jucat și 
slab, am avut și ghinion. Astăzi, am 
avut o primă repriză foarte bună, dar 
n-am reușit să gestionăm bine partea 
a doua. Până la urmă, când se termină 
totul cu bine, uiți lucrurile neplăcute. E 
clar că vom face o analiză a ceea ce 
s-a întâmplat și în repriza a doua, dar 
trebuie să felicităm fetele pentru deter-
minare și atitudine. Eram convins că 
vom avea altă față la acest meci. În 
momentul când jucăm dezinvolt, fără 
încărcătură emoțională și psihică sun-
tem mult mai ok. Trebuie să învățăm 
să jucăm sub acea presiune pentru că, 
și acum, pe final de joc, a fost o încăr-
cătură destul de mare. E perfect că am 
câștigat împotriva unei echipe galona-
te a Ligii Florilor. Victoria ne bucură, 
ne dă moral și sunt convins că vor mai 
fi multe meciuri de această factură”, a 
declarat Andrieș.

Antrenorul principal a adăugat că 
presiunea meciurilor din Liga Florilor 

Succes mare pentru CSM Târgu Jiu! Andrieș: Am câștigat Succes mare pentru CSM Târgu Jiu! Andrieș: Am câștigat 
împotriva unei echipe galonateîmpotriva unei echipe galonate

nu e pentru cei slabi de înger. Totuși, 
suporterii au luat cu asalt Sala Spor-
turilor.

,,Spectatorii au trăit din nou la cote 
maxime. La cardiologie, vor fi nevoiți 
să aducă multe stenturi pentru a ni 
le pune nouă și spectatorilor. Suntem 
bucuroși că s-a terminat cu bine. Pen-
tru a recupera punctele cu Slatina, tre-
buie să mai bifăm o victorie cu o echipă 
de top. Se vede că mai avem de muncă, 
dar suntem  pe un drum bun și sun-
tem bucuroși pentru cele șase puncte. 
Multă lume nu se aștepta și suntem 
fericiți pentru ceea ce reușim să facem 
împreună. Le mulțumim spectatorilor 
care sunt meci de meci alături de noi”, 
a mai spus Andrieș.

Cristina Boian: Vrem să evităm 
barajul

Extrema dreaptă a CSM-ului, 
Cristina Boian, s-a arătat foarte op-
timistă după succesul împotriva Cis-
nădiei. 

Jucătoarea noastră a declarat că 
spiritul de echipă le-a purtat pe gaz-
de spre victorie și este încrezătoare că 

gorjencele vor reuși și alte succese de 
calibru. Boian vrea ca echipa să rămâ-
nă în Liga Florilor fără a mai merge la 
baraj, acolo unde, de obicei, formațiile 
de eșalon superior se impun.

,,Am pregătit foarte bine acest meci 
și ne-am concentrat mai mult față de 
partida cu Slatina, când am avut foar-
te multe emoții, poate și o presiune mai 
mare. Am jucat colectiv meciul acesta 
și se văd roadele. Am crezut până la 
capăt, pentru că am reușit să ducem 
tot meciul calme, nu ne-am grăbit. Am 
gestionat un final de meci în care am 

rămas în patru și mă bucur pentru 
colegele mele. Să sperăm că o să mai 
reușim să facem ceva surprize. Mă 
bucur că am reușit să câștigăm. I-am 
simțit pe suporteri alături de noi, altfel 
jucăm cu ei în tribune. Acum, mergem 
încrezătoare la Zalău, pentru că nu 
avem ce pierde. Suntem din ce în ce 
mai unite, iar asta se vede și în jocul 
nostru. Sper să rămânem în Liga Flo-
rilor și să scăpăm și de baraj”, a mai 
spus Boian.

Cea mai bună marcatoare a gaz-
delor a fost Alecsandra Gavrilă, cu 7 
goluri. 

Succesul i-a fost dedicat și pri-
marului din Târgu-Jiu, Marcel Ro-
manescu, care a fost întâmpinat în 
sală cu un mesaj aniversar și a primit 
cadouri de la cei doi reprezentanți ai 
secților de handbal și baschet.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina 
Dhzukeva, Elena Marica Bercu – 
Bianca Chiriță, Oana Maria Bucă 3g, 
Alexandra Gavrilă 7g, Angela Pușcaș 
3g, Daniela Necula, Ira Zinatullina 
3g, Adrian Țăcălie, Pal Ceandani 
2g, Florența Ilie, Iulia Andrei, Ana 
Cătălina Ciolan 2g, Cristina Boian 4g, 
Katarina Pavlovic 5g, Sabine Klimek. 
Antrenor principal: Liviu Andrieș, 
Antrenor secund: Andrei Enache. 
Antrenor cu portarii: Gore Albici.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Jiul Rovinari, CSO Turceni și 
Pandurii Târgu Jiu, ultima 
cu un joc mai puțin, sunt 

formațiile care nu au pierdut până 

Trei echipe rămân neînvinse la Liga 4
acum în Liga 4. După ce a câștigat 
Supercupa Gorjului, trupa lui Ion 
Lițoiu are un parcurs perfect în cam-
pionat, trecând în runda a cincea de 

Liga 4, Etapa 5
FC Petrolul Țicleni a stat

CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 6 – 3 AS Viitorul Negomir 
AS Petrolul Stoina 3 – 2 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 

CS Jiul Rovinari 2016 4 – 1 CS Vulturii Fărcășești 
CSO Turceni 4 – 0 AS Minerul II Mătăsari 

CS Internațional Bălești 6 – 0 AS Jupânești 
CS Unirea Țînțăreni 1 – 0 CS Minerul Motru 2008 

CLASAMENT LIGA 4
# Echipa   M      V     E  I GM GP P
1. CS Jiul Rovinari 2016 5       5     0  0  33   5       15p
2. CSO Turceni  5       5     0  0  24   1       15p
3. CS Pandurii Târgu Jiu 4       4     0  0  18   6       12p
4. CS Unirea Țînțăreni 5       4     0  1    8   4       12p
5. CS Vulturii Fărcășești        4       3     0  1  14   6  9p
6. AS Petrolul Stoina  5       3     0  2  11   8  9p
7. CS Minerul Motru 2008  5       1     1  3    6   9  4p
8. FC Petrolul Țicleni  4       1     1  2    6 10  4p
9. CS Internațional Bălești     4       1     0  3  10 11  3p
10. CS Gil. 2 Tg Cărbunești 4       1     0  3    7 15  3p
11. AS Minerul II Mătăsari 5       1     0  4   4 15  3p
12. AS Viitorul Negomir 5       0     0  5   7 27  0p
13. AS Jupânești  5       0     0  5   1 32  0p

Liga 5  (Seria 1) Etapa 4
AS Pandurii Padeș 2019 a stat

AS Viitorul Cătunele 4 – 0 AS Unirea Dragotești 
AS Foresta Văgiulești 1 – 5 AS Știința Godinești

AS Unirea Bolboși 2 – 2 AS Viitorul Brănești 
AS Viitorul Plopșoru 3 – 3 AS Triumful Borăscu 

AS Energetica Tismana 2 – 1 CS Dumbrava Câlnic 

CLASAMENT SERIA 1
# Echipa    M     V     E   I GM GP  P
1. AS Știința Godinești  4      4      0   0  22   4 12p
2. AS Unirea Bolboși   4      3      1   0  12   5 10p
3. AS Energetica Tismana  4      2      1   1    8   5   7p
4. AS Viitorul Cătunele  4      2      1   1  12 13   7p
5. AS Triumful Borăscu  4      1      2   1  12 12   5p
6. AS Pandurii Padeș 2019  3      1      1   1    8   8   4p
7. AS Viitorul Brănești    4      1      1   2    6 11   4p
8. CS Dumbrava Calnic  3      1      0   2    9   8   3p
9. AS Viitorul Plopșoru  3      0      1   2    6 12   1p
10. AS Foresta Văgiulești  4      0      1   3  10 17   1p
11. AS Unirea Dragotești  3      0      1   2    3 13   1p

o altă echipă cu pretenții, Vulturii 
Fărcășești. Gazdele s-au impus la o 
diferență de trei goluri. Și Pandurii 
și-a făcut norma. Elevii lui Florin Be-
jinaru au marcat de șase ori în succe-

sul cu Negomir. La ,,Onoare” au fost, 
din nou, goluri pe toate stadioanele, 
cele mai multe reușite, 11, fiind con-
semnate la Logrești.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 5  (Seria 2) Etapa 4
AS Știința Popmond Plopșoru a stat

CSC Dănești 2 – 1 AS Scoarța 
AS Viitorul Logrești 8 – 3 AS Prigoria 

AS Gilortul Bengești 1 – 0 AS Dinamo Inter Stănești 
CS Știința Drăguțești 3 – 1 AS Bradul Polovragi 

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 6 – 3 AS 7 Noiembrie Costești 

CLASAMENT SERIA 2
# Echipa   M      V      E   I  GM GP  P
1. AS Viitorul Logrești   4      4       0   0   27   9 12p
2. CSC Dănești   4      3       0      1   10   2   9p
3. Flacăra Roșia de Amaradia  4      3       0   1   14   8   9p
4. AS Gilortul Bengești  4      3       0   1     7   3   9p
5. CS Știința Drăguțești  3      2       0   1     4   4   6p
6. AS Scoarța    3      1       0   2     6   7   3p
7. AS 7 Noiembrie Costești  3      1       0   2   10 12   3p
8. AS Bradul Polovragi  4      1       0      3     7 10   3p
9. AS Șt. Popmond Plopșoru  3      1       0   2     4   9   3p
10. AS Dinamo Inter Stănești  4      1       0   3     5 15   3p
11. AS Prigoria   4      0       0   4     6 21   0p


