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Protestele salariaților CEO, INTERZISE în Protestele salariaților CEO, INTERZISE în 
fața Prefecturii Dolj! Nu au voie în centru fața Prefecturii Dolj! Nu au voie în centru 

fi indcă se pun beculețele de Crăciunfi indcă se pun beculețele de Crăciun

Se întrunește Staborul, la Celei, pentru Se întrunește Staborul, la Celei, pentru 
adolescenta de 16 ani care s-a spânzurat din adolescenta de 16 ani care s-a spânzurat din 
gelozie! Sunt așteptate rudele din străinătategelozie! Sunt așteptate rudele din străinătate
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PNRR: Proiect de 5 milioane PNRR: Proiect de 5 milioane 

de euro depus de Primăria Motru de euro depus de Primăria Motru 

Bărbat din Tg-Jiu, bătut de proxenetul fostei neveste! Bărbat din Tg-Jiu, bătut de proxenetul fostei neveste! 
Medic legist: Au pus în primejdie viața victimei!Medic legist: Au pus în primejdie viața victimei!

Despăgubiri 
pentru un fost 
parlamentar de 
Gorj. Banii vor fi  
donați »5»5
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Condamnare pentru un Condamnare pentru un 
angajat al CE Olteniaangajat al CE Oltenia

Un mașinist de la Cariera Lupoaia a 
fost condamnat, în primă instanță, 
la un an de închisoare cu amânarea 

aplicării pedepsei, după 
ce a fost depistat băut 
în trafic. 
Fapta a avut loc în pri-
măvara acestui an. Pe 
18 martie, în jurul orei 
15.00, bărbatul a fost 

oprit pentru control 
de un echipaj de la 
rutieră, pe DC 108 
Roșiuța-Lupoaia.  
Pentru că mi-
rosea a alcool, 
bărbatul a fost 
supus probei 
cu etilotestul, 
rezultând o 

alcoolemie de 
0,51 mg/l alcool 

pur în aerul expi-
rat.

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
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farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9410  +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

†)Sființii Mucenici †)Sființii Mucenici 
Tarah, Prov și Tarah, Prov și 
AndronicAndronic

cc
uu
rr
ss

vv
aa
ll
uu
tt
aa
rr

Scriitorul gorjean George Drăghescu a 
cucerit Trofeul Festivalului Internațional al 
Aforismului pentru Românii de pretutindeni 
la Ediția a III-a, Tecuci

Eveniment literarEveniment literar

Sub egida fundației Pelin, Educație fără Fron-
tiere, a Primăriei Municipiului Tecuci și a 
Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” a avut 

loc ediția a VI-a a Festivalului Internațional al Aforis-
mului pentru românii de pretutindeni, pe 7 octombrie 
2022. Juriul festivalului, prezidat de Vasile Ghica, 
a decernat Trofeul „Sapiens Piroboridava” domnului 
George Drăghescu, care încununează o creație literar-
aforistică de o viață. Totodată scriitorului târgujian i 
s-a acordat și Premiul Revistei „Literatura și Arta” din 
Chișinău „conferit pentru valoarea, finețea și maturi-
tatea limbii române”.

Acest trofeu îi urmează unor premii deja „cucerite” 
de poetul George Drăghescu la edițiile din 2019 „Pre-
miul special Ion Petrovici” și din 2020 „Premiul II” dar 
și din 2020 tot „Premiul al II-lea”. Dobândirea marelui 
trofeu marchează ca atare o carieră închinată acestei 
specii literare numită aforism și cultivată îndeobște 
de Lucian Blaga în „Elanul Insulei”. De astfel scriito-
rul George Drăghescu a inclus permanent în cărțile 
sale cicluri aforistice: Jurnalul unui cabotin, Însem-
nările călătorului, Înger cronicar.

În accepțiunea acestui adept al experiențelor onto-
logice, fenomenologice și culturale transpuse, sincre-
tizate, în aforismul concret-abstract (de loc din Soho-
dolul Tismanei – n.m., I.P.B.), pre numele său Kairotic 
George Drăghescu, identitatea se arată pe sine prin 
alteritate.

Iar cărțile sale – unice și provocatoare - vădesc o 
apetență specială pentru profunzime meditativă, ver-
ticalitate morală, poeticitate intrinsecă. Subiectivita-
tea-i izbucnește ca un izvor de munte pur, însă în 
oglinda ei relațiile interumane, temele majore ale ge-
nului foarte scurt: maxima, reflecția, aforismul, hai-
kuul, monoversul, versúra sincategorematică exprimă 

mereu, fără istov, esențialul despre triada frumos-ade-
văr bine și reașază la locul cuvenit cunoașterea lumii în 
complexitatea ei uneori înspăimântătoare, alteori extati-
că, orfică, apolinică, ceea ce mă duce automat cu gândul 
la înțelegerea superioară a lumii, a preajmei daseinice, 
și la reinterpretarea ei de pe palier spiritualcentric, întru 
devenința cea izbăvitoare de absolut, într-o relativitație 
existențială și sacrificială.

George Drăghescu rămâne același incandescent au-
tor paradoxist (iubitor de „ruscanisme” camilpetresci-
ene (mi-l amintesc perfect pe Adrian Pintea jucându-l 
într-un film monumental, al cinematografiei naționale, 
pe Gelu Ruscanu – n.m.), de regulă peregrin pe Calea 
Deschisă a literalității suficientă sieși, prin plinătatea ei 
substanțială, prin autoreferențialitatea ei, „meritocrati-
că”, dar atentă la linia calmă a evoluției performante.

Profesor doctor ION POPESCU-BRĂDICENI, scriitor

POFTIȚI LA CULES, CĂ-I TOAMNĂ
În țara noastră plină cu de toate,
Cei mari, cu lefuri de-alea de nababi,
Se uită la cei rupți în fund și-n coate,
Și-și suflă-n sân, că sunt și proști și slabi.

De ochii lumii, iar prostimea-i crede,
Votând pungași, șmenari, escroci și bestii,
Cum se iujdesc, că asta și-orbul vede,
Tăind minciuni, cu creșterea de pensii.

Stângacii, -ce-anunțau, un jilț să prindă-,
Că le măresc, cât gloata nu visează,
Acuma spun c-o fac, privind spre grindă,
Doar când spre loc de veci, mai mulți migrează!

Dreptacii,-n schimb, și-acum să ia smântâna,
Promit, - că nu mai e decât un an-,
Vor face mari pomeni, că le dă mâna,
Că bate-n poartă votul spre ciolan.

Și, ca să-mpace proștii cu deștepții,
Cel cu cuvântul greu,  dar radical,
Își intră-n rol, cu-a postului pretenții,
Să-i liniștească, domnul general.

Și, uite-așa, pe glia sărăcită,
Pe care, știm, vedem și ne holbăm,
Că n-are ce  mai paște nici o vită,
Primim copita-n nas, și-o merităm! 

GEO FILIȘ

S-au ars macii din iubire
S-au ars macii din iubire
Iar petale sângerânde,
Rouă caută ca să-ndure
Ale arșiței osânde.

Soarele e vinovatul
Cu-a sa patimă nebună;
Macii plâng, culcați pe patul
Lanului cu spice-n mână.

Roșul lor arde ca focul,
În incendii ne-nțelese;
Soarele le face jocul,
Țesând văl din raze dese.

Apoi îi îmbrățișează,
Cu dorință-nflăcărată;
Norii de pe cer veghează,
Rugând vântul...ca să-l bată!

Macii se sting morți de sete,
Arși de-a soarelui iubire;
Și-au prins spic de grâu în plete
Și-n brâu, ale ierbii fire.

FLORENTINA CUTEANU
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Mica comunita-
te din Celei este 
foarte tensionată 

după cele întâmplate cu fata 
de 16 ani găsită spânzurată, 
luni, într-o locuință aflată în 
construcție. Comportamentul 
suicidal al fetei a avut la bază 
o depresie din dragoste, spun 
localnicii care susțin că fami-
lia tânărului, dar și a fetei, a 
fost destul de recalcitrantă în 
fața celor care au încercat să 
afle adevărul. Cert este doar 
că în cauză va avea loc o ju-
decată țigănească, dar, Nelu 
Pavel, judecător și președinte 
al Partidei Romilor, susține 
că abia după înmormântare. 

,,Situația este sensibilă nu 
aș vrea să o comentez, vorbim 
de o sinucidere a unei fete ti-
nere. Nu știu cât de vinovat 
este băiatul dar dacă familia 
fetei cere asta se va ajunge și 
la stabor. Eu cred însă că a ia 

Se întrunește Staborul, la Celei, pentru adolescenta de 16 ani care 
s-a spânzurat din gelozie! Sunt așteptate rudele din străinătate
Situația în cazul tinerei găsite spânzurate, luni, în lo-
calitatea Celei din comuna Tismana nu va fi reglată de 
judecătorii de drept comun, deși în cauză s-a deschis 
un dosar penal pentru ucidere din culpă. Potrivit local-
nicilor, la Celei se va întruni stabor și se va face jude-
cată țigănească, rudele fetei spânzurate fiind așteptate 
marți să sosească din Franța. Părinții cer plata unor 
daune de la familia băiatului care o luase pe fată să tră-
iască cu ea ca soț și soție, iar fata s-a spânzurat din ge-
lozie, prinzându-și partenerul de viață în timp ce con-
versa pe rețelele de socializare cu alte fete. 

după ce se liniștesc spiritele. 
Toți sunt plecați prin Europa, 
rudele vor veni și vor aștepta 
o decizie. Este păcat că s-a 
ajuns la această situație, tine-
rii erau iubiți din informațiile 
mele, dar nu mă pot pronunța 
decât dacă voi fi implicat în 
această cauză, și asta după 
o judecată clară", a precizat 
Nelu Pavel, la solicitarea Gor-
jeanul.

Poliția a deschis dosar! 

Tânăra din Mehedinți care 
locuia la iubitul sau din Celei 
a fost găsită spânzurată luni, 
10 octombrie a.c., în jurul orei 
09:17. Asta, după ce polițiștii 
din cadrul Poliției Orașului 
Tismana au fost sesizați de 
către un bărbat, din orașul 
Tismana, cu privire la faptul 
în incinta unei case aflate în 
construcție, a găsit o tânără 

spânzurată. La fața locului 
s-au deplasat polițiști din ca-
drul Poliției Orașului Tisma-
na, în vederea efectuării de 
cercetări la fața locului, stabi-
lind că cele sesizate se confir-
mă. A fost solicitat un echipaj 
medical, care a efectuat ma-
nevrele de resuscitare, însă 

din păcate a fost constatat 
decesul fetei.

În urma examinării preli-
minare a suprafeței exterioa-
re a corpului acesteia, nu au 
fost identificate urme vizibile 
de violență.

Corpul tinerei a fost trans-
portat la Serviciul de Medi-

cină Legală Gorj, în vederea 
efectuării necropsiei și stabi-
lirii, cu exactitate, a cauzei 
decesului.

Polițiștii continuă cerce-
tările sub aspectul comiterii 
infracțiunii de ucidere din 
culpă.

A.STOICA

O organizație ce nu are legătură cu CNET 
se va ocupă de prestația artistului Oscar

Organizatorii Balului Bobocilor de la Colegiul Național 
,,Ecaterina Teodoroiu" anunță că prestația artistului Oscar îm-
preună cu after party-ul de după bal, din data de 10.11.2022 
vor fi organizate separat, de o altă organizație, ce nu are le-
gatură cu Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoroiu”. La finalul 
Balului Bobocilor de la Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoro-
iu" va cânta Trupa Novus.

Ulterior, după închiderea Balului Bobocilor și prestația 
Trupei Novus, după o pauză, va avea loc deschiderea următo-
rului eveniment cu artistul Oscar. 

Astfel, Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoroiu" nu este afi-
liat și nu are nicio legatură cu prestația artistului Oscar și 
after party-ul. 

Acest eveniment va fi susținut, așa cum s-a menționat, de 
către altă organizare. Biletele răman valabile în continuare.

A.S.

Autoritatea municipală a 
depus ieri dimineață proiectul 
ce vizează ,,Renovarea ener-
getică a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale" (primele blo-
curi) din Motru. Valoarea so-
licitată este de aproximativ 5 
milioane de euro fiind valoa-
rea maximă acceptată în ghid 
(proiectul pregătit viza 11 mi-
lioane de euro). 

,,Proiectul a fost înregistrat 
la poziția 168, în 60 de minute 
fiind depuse, la foc automat, 
peste 200 de cereri pentru 
finanțarea unor proiecte pe 
PNRR", a anunțat primarul 
Cosmin Morega. 

PNRR: Proiect de 5 milioane de euro depus PNRR: Proiect de 5 milioane de euro depus 
de Primăria Motrude Primăria Motru

Edilul subliniază impor-
tanța momentului dar și fap-
tul că doar așa se pot reabili-
ta primele blocuri construite 

în Motru. 
Investițiile vor continua, a 

mai spus edilul. 
A.S.
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Astfel, ,,în urma con-
troalelor efectuate 
s-au aplicat amenzi 

în valoare de 66.500 lei și s-au 
dispus 60 măsuri de intrare în 
legalitate.

Inspectorii de muncă din 
cadrul Serviciului Control 
Relații de Muncă au depistat 
în această perioadă o persoa-
nă care muncea fără forme le-
gale de angajare ca muncitor 
necalificat, la reabilitarea unei 
clădiri în Municipiul Motru. 

Angajatorul, cu sediul soci-
al în județul Mehedinți, a fost 
sancționat cu suma de 20.000 
lei.

ITM Gorj: Două zile de controale, 
amenzi de peste 66.000 de lei

* Patron din Mehedinți, amendat pentru un om ca-
re-i muncea, la Motru, fără forme legale de angajare 

În perioada 05-07 octombrie 2022, la nivelul Inspec-
toratului Teritorial de Muncă Gorj, s-a desfășurat o 
campanie națională inițiată de către Inspecția Muncii 
pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la 
angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul 
construcțiilor, arată ITM Gorj într-un comunicat de 
presă.

De asemenea, inspectorii 
de muncă au efectuat în pe-
rioada 03-07 octombrie 2022 
un număr de 25 controale 
care au vizat atât domeniul 
relațiilor de muncă, cât și do-
meniul securității și sănătății 
în muncă. 

Au fost aplicate 18 
sancțiuni contravenționale în 
cuantum de 104.500 lei și dis-
puse 86 măsuri de remediere 
a deficiențelor constatate”, a 
mai transmis instituția.

„Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Gorj va avea în conti-
nuare, ca obiective principale, 
combaterea muncii nedecla-

rate și subdeclarate, precum 
și respectarea măsurilor de 
securitate și sănătate în mun-

că de către toți angajatorii”, 
a declarat George Octavian 
Romanescu, inspector-șef al 

Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Gorj.

M.C.H.

Căminul, sala de sport și 
clădirea în care funcționează 
Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu" 
intră în reabilitare cu 
finanțare prin PNRR, anunță 
primarul municipiului, Marcel 

Primarul Romanescu: Investiții Primarul Romanescu: Investiții 
ample la Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu”ample la Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu”

Romanescu.
,,Sunt peste 3 milioane de 

euro care vin la Târgu-Jiu doar 
pentru acest proiect pe care 
echipa de la primărie l-a con-
ceput într-un timp foarte scurt. 

Proiectul prevede lucrări de 
reabilitare a pereților exteriori, 
a tâmplăriei, a planșeurilor de 
sub poduri, a plăcii la sol, a 
sistemului de încălzire a apei 
calde menajere, a sistemului 

de preparare a acesteia, înlo-
cuirea integrală a instalațiilor 
de iluminat, instalarea sen-
zorilor de mișcare, înlocui-
rea corpurilor de iluminat cu 

unele de tip LED, moderni-
zarea instalației de încălzire, 
înlocuirea rețelelor interioare 
și exterioare de distribuire a 
agentului termic, dotarea în-

căperilor cu calorifere echipate 
cu cronotermostate, reabilita-
rea sistemului de furnizare a 
apei calde de consum, monta-
rea de panouri solare cu câte 

30 de tuburi pentru apa caldă 
și montarea de panouri foto-
voltaice", a specificat edilul 
liberal. 

A.S.
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Despăgubiri pentru un fost parlamentar Despăgubiri pentru un fost parlamentar 
de Gorj. Banii vor fi  donațide Gorj. Banii vor fi  donați
Fostul deputat de Gorj Victor 

Ponta vrea să doneze 10.000 
de euro unor copii orfani, 

după ce a câștigat procesul cu fostul 
său coleg de partid, Marian Vanghe-
lie.

Fostul premier l-a dat în judecată 
pe Vanghelie după ce acesta din urmă 
a declarat într-o emisiune tv că, pe 

vremea când lucra la Guvern, Ponta 
ar fi luat bani de la afacerişti.

Iniţial, Tribunalul Bucureşti sta-
bilise ca Vanghelie să achite 80.000 
de euro, însă magistraţii de la Curtea 
de Apel Bucureşti au admis apelul 
fostului primar şi au micşorat suma. 
Sentința nu este însă definitivă.

Ponta a spus că va dona acești 

bani.
„10 la copii - 70 la Vanghelie. Să 

vă explic: am primit de la Tribunalul 
Bucureşti, în 2021, o decizie prin care 
Marian Vanghelie trebuia să plăteas-
că 80.000 euro despăgubiri pentru 
minciunile spuse despre mine. Am 
anunţat imediat că voi dona toţi banii 
primiţi către o fundaţie care îi ajută 
pe copiii fără părinţi. Dar Vanghelie a 
făcut apel şi judecătorul de la Curtea 
de Apel s-a înduioşat de «săracul» fost 
primar şi a zis că 80.000 e prea mult, 

Condamnare pentru un angajat 
al CE Oltenia

a redus la 10.000. Sper că voi încasa 
acei bani şi imediat îi voi dona, pu-
blicând actul prin care am transmis 
banii. Sincer, eu mă gândeam că mai 
tare le foloseau copiilor orfani (cum a 
decis judecătorul de la Tribunal) de-
cât lui Marian Vanghelie. Dar, ce să 
facem? Respectăm deciziile”, a fost re-
acţia lui Victor Ponta.

Procesul a început în ianuarie 
2020.

I.I.

Un mașinist de la Cariera Lupoaia 
a fost condamnat, în primă instanță, 
la un an de închisoare cu amânarea 
aplicării pedepsei, după ce a fost de-
pistat băut în trafic. 

Fapta a avut loc în primăvara 
acestui an. Pe 18 martie, în jurul orei 
15.00, bărbatul a fost oprit pentru 
control de un echipaj de la rutieră, pe 
DC 108 Roșiuța-Lupoaia.  

Pentru că mirosea a alcool, bărba-
tul a fost supus probei cu etilotestul, 
rezultând o alcoolemie de 0,51 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a 
fost condus la spital, unde i-au fost 
prelevate două mostre biologice de 
sânge, în vederea stabilirii alcoolemi-
ei. 

Bărbatul le-a spus polițiștilor ca 
a fost în vizită la fratele său, unde a 
consumat un litru de bere, fără să 
mănânce. 

Pentru că se află la primul conflict 

cu legea penală, a recunoscut fapta 
şi a avut o atitudine cooperantă pe 
parcursul procesului penal, angajatul 
CE Oltenia a primit o condamnare cu 
amânarea pedepsei, pe un termen de 
supraveghere de doi ani.

Gorjeanul este obligat de instanță 
să presteze 60 de zile de muncă în fo-
losul comunităţii în cadrul primăriei 
sau școlii gimnaziale din Cătunele.

Sentința Judecătoriei Motru poate 
fi atacată cu apel. 

I.I.
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• Asociația Docuart a derulat timp de douăzeci de luni proiectul 
„CONGRUENT – Competențe Necesare Grupurilor Eterogene de Tineri” 
în satul Ceauru din comuna Bălești, județul Gorj. 

• Pe 13 octombrie 2022 la ora 10.30, la Școala Gimnazială „Anto-
nie Mogoș” din Ceauru, asociația prezintă, în cadrul unei conferințe 
de presă, rezultatele din comunitate: s-a lucrat cu 200 de copii cu 
vârste cuprinse între 6 și 14 ani și 200 de adulți - părinți și profe-
sori, pentru diferite problematici personale și sociale.

• De asemenea, în cadrul proiectului s-a inițiat crearea unui Grup 
de Inițiativă Locală.

Proiectul de intervenție socio-culturală CONGRUENT, derulat de 
Asociația Docuart în parteneriat cu Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” din 
sat Ceauru, comuna Bălești, județul Gorj, a fost dedicat copiilor și adulților 
din comunitatea interetnică din satul Ceauru, județul Gorj, a avut ca scop 
îmbunătățirea relației dintre cei trei mari actori ai procesului educațional: pro-
fesori, copii și părinți. În 20 luni, dintre care 12 în plină pandemie, Docuart 
a implementat împreună cu experții săi programe de: psiho-educație pentru 
părinți (parenting), de combatere a bullying-ului prin cinematerapie, de 
educație financiară pentru elevi, de competențe antreprenoriale pentru 
adulți, de mentorat prin activități non-formale, de psiho-terapie pentru 
copiii dezavantajați.

„Au fost 20 de luni foarte intense, dar credem noi cu rezultate palpabile și … 
copii fericiți. Noi spunem că jumătate din acel număr statistic din Strategia de 
Dezvoltare Locală a comunei Bălești 2015-2020, adică „589 de copii școlari”, 
s-au transformat în persoane reale pentru noi, pe care am ajuns să le îndrăgim 
și de care am fost, într-o multitudine de situații, impresionați și emoționați”, spu-
ne Daniela Apostol, inițiatoarea proiectului CONGRUENT și președinta Asociației 
Docuart.

Cu elevii, profesorii și părinții din Ceauru s-a lucrat pentru abordarea 
de problematici ca: bullying, abandon școlar, parenting, comportament fi-
nanciar, capacitate economică a grupurilor vulnerabile adulte, dezvoltare 
personală. 

Experții atrași în proiectul CONGRUENT au folosit metodologii cum ar fi: 
cinematerapie, exerciții individuale și de grup, dezbateri, jocuri de rol cu 
impact motivațional, ateliere educaționale, ateliere de realizare scenarii, 
servicii psiho-terapeutice, mentorat, training, consiliere, consultanță.

De-a lungul proiectului au fost inițiate acțiuni pentru activarea unui Grup 
de Inițiativă Locală (GIL) prin organizarea de campanii de conștientizare, 
activități civice comune și acțiuni de dialog. Campaniile locale au urmărit 
problematici precum nevoile emoționale ale copiilor, diversitate și inclu-
ziune, prevenirea și combaterea violenței domestice, promovarea drep-
turilor persoanelor defavorizate, educație sexuală, igienă, ecologizare, 
implicând atât adulți din comunitate, cât și copii. Astfel, la finalul proiec-
tului s-au elaborat 3 propuneri către autorități de îmbunătățire a situației 
comunității, dar și un Manifest al Elevului.

La conferința de presă din 13 octombrie 2022 la ora 10.30, la Școala 
Gimnazială „Antonie Mogoș” din Ceauru se va citi Manifestul Elevului și 
vor fi înmânate primarului comunei, care a promis că va participa, cele 
trei propuneri. Mai jos câteva extrase din acestea.

Oamenii din comunitate își doresc mai multă liniște, mai multă promp-
titudine din partea autorităților, să fie ascultați și creditați, să fie chemați la 
ședințe, să li se ceară părerea, să nu mai fie intervievați doar înainte de alegeri, 
comunitatea să fie mai închegată, unită. Oamenii din grupul vulnerabil își 
doresc niște întâlniri reale și oneste, programe de combaterea abandonului 
școlar, programe de combatere a sărăciei, nu doar intervenții punctuale care 
nu rezolvă cauza.

Elevii își doresc școala renovată, curățenie pe străzi, activități de weekend 
pentru vârsta lor, locuri de joacă curate, cu tobogane și coșuri de baschet, 

Premieră în satul Ceauru, Gorj! Se lansează Manifestului ElevuluiPremieră în satul Ceauru, Gorj! Se lansează Manifestului Elevului

Se înaintează Primăriei propunerile 
comunității pentru creșterea calității vieții

pistă pentru biciclete, cinematograf, sală de fitness, parcare pentru meciurile 
de fotbal de pe teren și toalete, o cișmea pe terenul de sport, mai multe coșuri 
de gunoi.

Extrase din manifestul elevului:
a) „Mi-aș dori ca doamnele profesoare să nu mai țipe și să ne explice lecțiile 

în totalitate. Și să nu ne mai jignească.”
b) „Profesorul perfect ar trebui să ne explice calm lecțiile iar dacă nu înțelegem 

să ne ajute.
c) „Aș vrea ca școala să aibă bănci noi.”
d) „Mi-aș dori ca profesorii să dicteze mai rar și să repede de câte ori e ne-

voie.”
e) „Aș vrea ca profa să nu mai țipe când se enervează și să ne explice cu calm 

ce am greșit.”
f) „Mi-aș dori ca în clasă să fie mobilier nou și săpun la baie.”
g) „Mi-ar plăcea ca profesoara să înțeleagă că nu putem ști tot ce știe ea.”
h) „Mi-aș dori o școală mai modernă în care iarna să fie cald.”
i) „Mi-ar plăcea ca doamna să nu mai facă diferențe între noi.”
j) ...iar profu să nu mai întârzie atât la ore.”
k) „Mi-aș dori ca doamna să nu mai țipe până rămâne fără glas, să fie mai 

calmă.”
j) „Mi-ar plăcea ca domnul director să aibă în vedere și propunerile noastre 

(ale elevilor).”
www.congruent.docuart.ro 
https://www.facebook.com/Congruent-by-Docuart 
Parteneri: Școala Gimnazială „Antonie Mogoș”, Radio România Cultural, 

Modernism.ro, Muzeul Național al Țăranului Român, Revista Vertical, Gorjea-
nul, Emi TV

///
„Proiectul este derulat de Asociația Docuart în parteneriat cu Școala Gimnazi-

ală „Antonie Mogoș” cu sprijin financiar Active Citizens Fund România, program 
finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 
Scopul proiectului este creșterea capacității grupurilor interetnice vulnerabile de 
copii și de adulți din comunitatea defavorizată pe o perioadă de 20 luni prin 
măsuri de incluziune, educație non-formală, parenting, mentorat, combatere bul-
lying, dezvoltare economică prin workshop-uri și cursuri acreditate în antrepre-
noriat, consultanță în elaborare planuri de afaceri, activare Grup de Inițiativă 
Locală, derulare de campanii de conștientizare și realizare de propuneri către 
autoritățile publice locale.

„Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă”
#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants 
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 

2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile eco-
nomice și sociale și a consolida  relațiile bilaterale dintre cele 15 state benefici-
are și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este ad-
ministrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății 
Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de 
Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Opera-
tor  de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Gran-
turilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea 
societății civile și a cetățeniei  active și creșterea capacității grupurilor vulnera-
bile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea 
pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului  societății civile, inten-
sificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și 
a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele  
donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre 
Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.
ro. Pentru mai multe  informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați 
www.eeagrants.ro.” 

M.P.
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Festival național de muzică populară Festival național de muzică populară 
la Târgu-Jiula Târgu-Jiu

Au scăzut vânzările de Au scăzut vânzările de 
locuințe și terenurilocuințe și terenuri

Evenimentul este organizat 
de Școala Populară de Arte 
„Constantin Brâncuși”, ală-

turi de  Consiliul Județean Gorj și 
Ansamblul Profesionist „Doina Gor-
jului”. 

Festivalul-concurs îşi propune „să 
încurajeze şi să contribuie la descope-
rirea a cât mai multor talente, să pro-
moveze şi să stimuleze cele mai valo-
roase prezenţe”, spun organizatorii.

Festivalul este adresat cursanților 
școlilor populare de artă sau centre-
lor culturale județene de la discipli-
nele de canto muzică populară și in-
strumente muzicale populare și este 
împărțit pe două secțiuni, în cadrul 
fiecărei secțiuni existând două cate-
gorii de vârstă (12-15 ani, respectiv 
16-25 ani).

S-au înscris la acest festival-con-
curs 34 de concurenți, din 14 județe 
(Argeș, Cluj, Brăila, Suceava, Alba, 
Olt, Botoșani, Caras Severin, Vâlcea, 
Satu Mare, Bihor, Constanța, Mureș, 
Gorj).

Din juriu vor face parte personalități 
marcante ale folclorului românesc, 
care vor aprecia calitățile interpretati-
ve,  repertoriul, autenticitatea portu-
lui și prezența scenică. Este vorba de  
Daniela Roxana Gibescu – profesor 
doctor etnomuzicolog, specialist Casa 
de Discuri ELECTRECORD România, 
Violeta Ianculescu - realizator de eve-
nimente culturale Radio România, 
Adrian Grigoraș – dirijor Orchestra 

Cea de-a V-a ediție a Festivalului Național de Muzică Populară „Melea-
guri Brâncușiene” are loc la Târgu-Jiu, în perioada  18 – 20 octombrie  
2022.

Națională Radio, Doina Ișfanoni – doc-
tor, istoric de Artă, cercetător, etnolog 
la Muzeul Național al Satului „Dimitri 
Gusti” din București și Valentin Ma-
rin – etnomuzicolog, manager al Ra-
dio România Antena Satelor.

„Marți, 18 octombrie, ora 18:00, 
va avea loc tradiționalul concurs, 
iar după acesta, recitalurile vor 
fi susținute de artiștii Centrului 
Județean de Cultură și Arte Argeș. Ne 
vom bucura de prezența Ansamblu-
lui «Doina Argeșului» - dirijor Cătălin 
Iancu, grupului vocal «Flori argeșene»,  
Ansamblului «Doina Argeșului Juni-
or», Ansamblului de dansuri «Doruri 
de câmpie».

Miercuri, 19 octombrie, ora 18:00, 
continuă competiția muzicală dintre 
tinerii interpreți, iar după vor evo-
lua  artiștii Ansamblului Profesionist 
«Doina Gorjului»,  alături de corpul 
de balet al ansamblului. Vor susține 
recitaluri Victorița Lăcătușu, Claudia 
Torop,  Ion Drăgan, Ileana Lăceanu, 
Georgiana Bârsac, Alexandra Bleaje, 
Delia Barbu, Roberta Crintea, Andra 
Matei, Adriana Soreanu. Conducerea 
muzicală a Ansamblului Profesionist 
«Doina Gorjului» – Aurel Blondea și 
Florin Chirițoiu; coregraf – Valeriu 
Saraolu, director artistic – Claudia 
Torop.

În ultima seară, joi, 20 octombrie 
2022, după Gala Laureaților, iubito-
rii de folclor vor avea parte de recita-
lurile cursanților Școlii Populare de 

Arte «Constan-
tin Brâncuși» 
Târgu Jiu, 
acompan ia ț i 
de  Ansamblul 
Folcloric «Ma-
ria Lătărețu».  
În program  vor 
fi mai fi: gru-
pul «Măriile 
Gorjului», Gru-
pul de naiști 
si fluierași 
«Jiana», gru-
pul de dan-
suri populare 
«Izvorașul» din 
Negomir și An-
samblul «Che-
ile Oltețului» 
din Polovragi”, 
a transmis 
Școala Popula-
ră de Arte. 

A c o m p a -
niamentul or-
chestral, pe 
toată durata 
concursului , 
va fi asigurat 
de Ansamblul 
Folcloric „Ma-
ria Lătărețu” 
al Școlii Po-
pulare de Arte 
„ C o n s t a n t i n 
Brâncuși” Târgu-Jiu, dirijor Constan-
tin Argint.

Prezentarea spectacolelor din toate 
serile festivalului va fi asigurată de in-
terpreta de muzică populară Carmen 
Felicia Sarcină. Directorul festivalului 

este Alexandru-Ciprian Bratu, mana-
gerul Școlii Populare de Arte.

Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” 
din Târgu-Jiu va fi gazda festivalului. 
Intrarea este liberă!

I.I.

Vânzările de case, terenuri şi apar-
tamente au scăzut în luna septembrie 
cu 2.496 la nivelul întregii ţări faţă de 
perioada similară a anului trecut, in-
formează Agenţia Naţională de Cadas-
tru şi Publicitate Imobiliară.

Luna trecută au fost vândute, la 
nivelul întregii ţări, 62.054 de imobi-
le, cu 3.668 mai multe faţă de luna 
august. Cele mai multe vânzări de 
imobile au fost înregistrate în Bucu-
reşti, Ilfov şi Timiş. Judeţele cu cele 
mai puţine imobile vândute în aceeaşi 
perioadă sunt Olt - 242, Călăraşi - 
304 şi Alba - 321.

În Gorj s-au vândut 130 de aparta-

mente și case, 317 terenuri intravila-
ne și 194 terenuri extravilane. 

Numărul ipotecilor, la nivel naţi-
onal, în septembrie 2022, a fost de 
22.169, cu 3.680 mai mic faţă de sep-
tembrie 2021. Cele mai multe opera-
ţiuni de acest gen au fost înregistrate 
în Bucureşti - 5.050, Ilfov - 2.093 şi 
Timiş - 1.878. La polul opus se află 
judeţele Sălaj - 41, Covasna - 67 şi 
Harghita - 91.

Judeţele în care au fost vândute 
cele mai multe terenuri agricole în a 
noua lună a anului 2022 sunt Galaţi, 
Buzău şi Brăila.

I.I
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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* Salariații CEO, trimiși pentru patru luni 
la marginea Craiovei

Salariații de la Ișalnița și Craiova II au fost 
sfidați ieri, în comisia de avizare a Primăriei 
Craiova, când au solicitat aprobarea protes-
telor în Piața ,,Mihai Viteazul”, acolo unde, 
de obicei, salariații CEO de la termocentralele 
din județul vecin, protestează pentru asplica-
rea Legii 197.

Protestele salariaților CEO, INTERZISE în fața Prefecturii Dolj! Nu Protestele salariaților CEO, INTERZISE în fața Prefecturii Dolj! Nu 
au voie în centru fi indcă se pun beculețele de Crăciunau voie în centru fi indcă se pun beculețele de Crăciun

Șefa Comisiei i-a trimis la marginea Craiovei, 
motivând, halucinant, că în centrul orașului se 
pun beculețele de sărbători

Este foarte clar că funcționarii Primăriei Cra-
iova, deși se presupune că sunt apolitici șți niște 
profesioniști, sunt foarte atenți la mesajele cri-
tice ale protestatarilor, la adresa pesediștilor și 
peneliștilor care, aflați la guvernare, au blocat apli-
carea unei legi constituționale, aceea a pensionării 
minerilor și energeticienilor la vârsta de 52 de ani. 

Dolj și Gorj sunt singurele județe unde această lege NU 
SE APLICĂ. 

Revenind la șefa Comisiei cu pricina, aceasta i-a trimis 
pe salariații CEO, într-o mare bătaie de joc, ,,la plimba-
re”, adică în ,,Luncă”, în Parcul Tineretului, acolo unde 
de obicei nu e nici țipenie de om, la ieșirea din Craiova. 
Îi amintim funcționarei că acești oameni au în spate câ-
teva decenii de muncă în condiții grele și că acum li de 
refuză dreptul  de a ieși la pensie. Interzicerea de către 
funcționară a protestelor în centrul Craiovei, este încă 
o dovadă că political și interesul de grup, primează în 
administrația publică.

Iată mesajul vicepreședintelui Sindicatului Termo 
Energia Craiova II, Florin Cimpoieru: 

,,Primaria Craiova, deranjată, s-a saturat de protestele 
energeticienilor din Dolj, dăndu-ne ,,INTERZIS" la proteste 
în Piața ,,Mihai Viteazul” preț de peste 4 ( patru) luni de 
zile, după ce tot anul ne-au făcut șicane, iar acum moti-
vănd în mod mai mult decât ridicol și sfidător la adresa a 
peste o mie de energeticieni, că sunt potențiale activităti 
(montat- demontat beculețe și ghirlande!), PERMANENT, 
zi lumina, în fiecare zi, aproape patru luni , aproximativ 
pănă DUPĂ SĂRBĂTORI !

Dacă politicul din Dolj așa înțelege să astupe ,,gură" 
celor 1000 de salariați ce în condiții cumplite ,diferite total 
de ,,raiul" din Primărie sau Prefectură, fără personal,fără 
minime investiții de ani de zile (!!), făra revizii,punându-și

permanent viață în pericol, ASIGURĂ ENERGIE 
ELECTRICĂ,ÎNCĂLZIRE ȘI APĂ CALDĂ sutelor de mii de 
craioveni, zecilor de instituții ale Statului sau ale Admini-
atratiei locale, școli,regii, spitale, unități militare șamd...
asta spune totul despre ,,prețuirea" și minimul respect ce 
se acordă acestor salariați onești și muncitori ajunși - pe 
nedrept- PARIÁ județului !

Noi NU VOM RENUNȚA la PROTESTE ! Vom vedea zile-
le acestea cum o să reactionăm în față acestui abuz inca-
lificabil, a acestui dispreț INSTITUȚIONAL nedemn, neme-
ritat ! Următorul pas al Primăriei Craiova...va fi să pună 
Jandarmeria (copiii sau nepoții noștri) să ne bată !? Ne 
asumăm acest lucru.

Ăsta este  ORAȘUL (candidat la ) CAPITALĂ CULTURA-
LĂ EUROPEANĂ ?

Rușine,PRIMĂRIA Craiova !
,,până după sărbători, fiindcă în orice zi pot ajunge 

echipele care pun beculețele de sărbători. În comisie ne-
au spus că timp de patru luni nu mai avem voie în fața 
Prefecturii Dolj. Să mergem la Luncă, la ieșirea din oraș. E 
pădure. La marginea orașului”, a scris Florin Cimpoieru 
pe pagina de Facebook a sinidcatului.

M.C.H.
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Târgujianul spune că, joi, pe 6 octombrie a.c., 
aproape de miezul nopții, plecase spre Rovinari, 
iar la ieșirea din Târgu-Jiu, pe strada Victoriei, 

în apropiere de locuința fiicei lui, a observat doi bărbați 
și o femeie despre care știa că fac parte din anturajul 

Bărbat din Târgu-Jiu, bătut de proxenetul fostei 
neveste! Medic legist: Au pus în primejdie viața victimei!
Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Târgu-Jiu, a ajuns la spital, la finele săptămânii trecute, unde 
a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost bătut de către doi tineri, proxeneții fostei sale 
soții, după cum susține acesta. Potrivit certificatului medico-legal, bărbatul prezenta mai multe 
leziuni traumatice în zona feței și avea umărul drept dislocate, iar medicul legist a concluzionat 
că i-a fost pusă viața în primejdie. Polițiștii au deschis un dosar penal, în care se efectuează cer-
cetări, sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire și alte violențe, însă i-a lăsat în libertate pe cei 
doi agresori. Cu dosar penal s-a ales și victima agresiunii, pentru că i-ar fi amenințat pe cei doi 
tineri care l-au bătut.

fostei sale soții.
,,Peste stradă de casa în care locuiește fiica mea se 

afla proxenetul fostei mele neveste cu o altă prostituată 
și cu încă un proxenet. Am oprit mașina și m-am dus spre 
ei, cu intenția de a purta o discuție. Fosta soție, care era 
în curte, m-a recunoscut și a strigat la iubi ei, iar acesta a 
fugit câțiva metri mai încolo. De acolo, a strigat la celălalt 
tip care-l însoțea să se urce în mașină și să dea peste 

mine. Între timp, s-a întors și el în acel loc și a vrut 
să mă lovească cu pumnul în cap, numai că eu m-am 
întors și m-a lovit în ochi. Am căzut și m-am lovit de 
geamul mașinii și mi-am dislocate un umăr”, declară 
bărbatul.

Acesta spune că, ulterior, a fugit din acel loc, 
însă a fost urmărit în trafic, iar spre norocul său, 
în zona Paralela 45 se afla un echipaj de poliție și 
agresorii au făcut cale întoarsă.

,,Am reușit să fug de acolo cu mașina, iar ei au 
scos o rangă din portbagajul mașinii lor și s-au luat 
după mine. La Paralela 45 am găsit un echipaj de 

poliție și le-am explicat polițiștilor ce s-a întâmplat. 
Polițiștii au fost cei care au chemat salvarea că nu 
mai puteam conduce, aveam dureri groaznice și am 
ajuns la Urgențe, unde mi-au fost făcute mai multe 
controale și am primit îngrijiri medicale”, povestește 
târgujianul. Bărbatul susține că, a doua zi, s-a pre-
zentat la medicul legist și, ulterior, la poliție pen-
tru a depune plângere, însă i s-a comunicat că nu 
este nevoie pentru că s-a întocmit deja dosar pe-
nal. Din fișa întocmită de personalul medical de la 
Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 
de Urgență Târgu-Jiu rezultă că bărbatul prezenta 
lovituri în zona ochiului stâng și avea luxat umărul 
drept și acuza dureri de cap, la nivelul umărului și 
toracale, precum și amețeli. Constatarea medicului 
legist relevă faptul că bărbatul prezenta leziuni tra-
umatice care s-au putut produce ,,prin lovire cu un 
corp dur și posibil torsionarea umărului, care necesi-
tă de la producere 35-40 de zile îngrijiri medicale și 
au pus în primejdie viața victimei”.

De la acel incident violent au trecut șase zile, iar 
reprezentanții IPJ Gorj au declarat că se efectuează 
cercetări pentru comiterea infracțiunii de lovire sau 
alte violențe, însă nu s-a luat nicio măsură preven-
tivă împotriva agresorilor. Bărbatul s-a ales și el cu 
dosar penal pentru amenințare. Acesta spune că, în 
aceste zile a fost urmărit de unul dintre tinerii care 
l-au bătut, iar în urmă cu două zile a intenționat 
să-l lovească cu autoturismul pe un amic al său cu 
care se afla în zona Gorj Hotel. Și de această data a 
avut loc un conflict violent, însă protagonist au fost 
amicul său care a fost lovit de fosta sa soție.

,,Era parcat cu autoturismul BMW lângă mașina 
noastră, exact la scările hotelului Gorj și fosta nevas-

tă căuta ceva pe la mașina noastră. El tot voia să 
dea în marșarier să ne calce. Prostituata lui, adică 
fosta mea nevastă, l-a luat la pumni pe amicul meu. 
Înspre Poarta Sărutului a venit ăsta cu BMW-ul și 
a lovit semnul de circulație, dacă nu îl omora cu 
mașina. A deschis geamul și a zis că mă omoară. A 
venit poliția și sărise la bătaie de față cu polițiștii”, 
susține bărbatul.

Târgujianul declară că fosta sa nevastă se pros-
tituează, iar anunțuri relevante cu aceasta se re-
găsesc pe site-urile de profil, iar agresorii săi au 
dus-o, în anii trecuți, pe aceasta și pe o altă feme-
ie, cu care erau în seara agresiunii, în Germania 
și Elveția pentru a se prostitua, iar ca să scape de 
eventuale acuzații de proxenetism acționează sub 
masca unei așa zise relații de concubinaj.

CLAUDIU MATEI
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,,Mântuitorul Iisus Hristos este Dumnezeul milei ,,Mântuitorul Iisus Hristos este Dumnezeul milei 
şi al iubirii de oameni! El este prezent lângă şi al iubirii de oameni! El este prezent lângă 
suferinţa noastră”!suferinţa noastră”!

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

Aşa cum am precizat în prima 
parte a materialului, în ziua 
de 9 octombrie 2022, în Du-

minica a 20-a după Rusalii, Înaltprea-
sfinţitul 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, Protopopiatul Târgu-
Jiu Nord, după care a oficiat Sfânta 
Liturghie împreună cu un sobor ales 
de preoţi şi diaconi, aşa că în cea de-a 
doua parte a prezentării noastre, ne 
referim la cuvântul de aleasă învăţă-
tură duhovnicească prin care Mitro-
politul Olteniei a desluşit conţinutul 
Pericopei Evanghelice despre învierea 
fiului văduvei din Nain, o adevărată 
prelegere dogmatică despre avataru-
rile vieţii noastre pământeşti, despre 
venirea inevitabilă a morţii pămân-
teşti şi despre minunea învierii fiecă-
ruia dintre noi, după modelul Învierii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 
Merită aprecieri şi mulţumiri, străda-
nia organizatorilor de a oferi credin-
cioşilor prezenţi la slujbă pachete din 
partea unor persoane cu inimă lar-
gă şi cu suflet dăruitor, aşa cum au 
fost I.I. Roşoga Gh. şi ospitaliera gaz-
dă, domnul fermier Popescu Vasile. 
Acum, redăm în totalitate şi această a 
doua parte a cuvântului de învăţătu-
ră Arhierească, păstrând convingerea 
că orice comentariu este de prisos, 
deoarece fiecare cuvânt al Mitropoli-
tului Olteniei lasă un loc binevenit de 
meditaţie profundă a fiecăruia dintre 
noi, cei atât de frământaţi şi uneori 
puternic marcaţi de problemele coti-
diene ale grijilor vieţii!

,,Moartea este legată de viaţa 
noastră, pentru că omul se naşte şi 
apoi trebuie să moară, pentru ca să 
meargă în Împărăţia Lui Dumnezeu”!

Aşadar, după ce am văzut că în 
biserică dobândim învăţătura sfân-

tă, legată de faptul că noi ne pregă-
tim în lumea aceasta, ca să ajungem 
la sfârşitul vieţii noastre în Împărăţia 
cerurilor, îmbrăcaţi în lumina dum-
nezeiască, iar acolo, Tatăl ceresc să 
ne sălăşluiască în fericirea veşnică, 
aceea care este în ceruri, Înaltprea-
sfinţitul Părinte Irineu a pornit de la 
faptul că: ,,Lucrul acesta îl vedem, 
fraţilor şi surorilor, din Evnghelia de 
astăzi, unde s-a citit despre o minue 
a Mântuitorului Iisus Hristos, care 
împreună cu Sfinţii Apostoli trecea 
printr-un sat din Iudeea cu numele 
de Nain! Acolo a auzit zgomot mare şi 
plânsete multe, astfel că S-a apropiat 
Domnul împreună cu Sfinţii Apostoli 
şi a constatat că duceau un mort la 
groapă, copilul unei femei văduve care 
plângea nemângâiată de nimeni! Dar, 
cine nu se întristează, văzând un ase-
menea convoi, pentru că sunt oameni 
care suferă, care plâng şi care sunt 
întristaţi de o asemenea întâmplare! 
Ei, bine, Mântuitorul Hristos se apro-
pie de mulţime şi merge direct la si-
criul în care se afla fiul femeii văduve, 
adresându-se direct mamei: ,,Nu mai 
plânge”! Pentru că spune Sf. Evanghe-
list Luca: «plângea fără mângâiere», 
fiindcă era singurul copil al acestei 
femei văduve. Evident, că înainte de 
moartea acestui copil, ea l-a îngropat 
şi pe soţul ei! Iar, acum, îl ducea la 
groapă şi pe copilul ei, singura mân-
gâiere şi singurul sprijin al unei fiinţe 
atât de nefericite şi atât de lovite de 
viaţă! Deci, Mântuitorul S-a atins de 
sicriu şi a spus: ,,Tinere, scoală-te”, 
iar, tânărul s-a sculat, a început să 
vorbească şi l-a dat mamei sale. Toată 
lumea a rămas uimită şi înfricoşată 
de această minune! Cine nu s-ar înfri-
coşa de un asemenea lucru, pentru că 
moartea este ceva care ne înspăimân-
tă şi nu putem să ne ferim de moarte 
sau să ne ascundem de ea! Moartea 
este legată de viaţa noastră, pentru 
că omul se naşte şi apoi trebuie să 
moară, pentru ca să meargă în Îm-
părăţia Lui Dumnezeu! Deci, oamenii 
de atunci erau înfricoşaţi de moarte, 

dar, de data aceasta, şi înspăimân-
taţi de înviere! Pentru că Mântuitorul 
Iisus Hristos era asemenea nouă, ca 
toţi oamenii, dar, El era şi Dumnezeu, 
«îmbrăcat în haină» omenească! Deci, 
era om ca şi noi, însă, Dumnezeu mai 
presus de puterea noastră omeneas-
că! De aceea, El a putut să porunceas-
că sufletului să intre în trup, copilul 
să vorbească şi să fie dat mamei sale! 
Acest moment i-a tulburat pe mulţi, 
dar, în acelaşi timp, i-a şi încurajat 
pentru că singurul care poate să învie 
morţii este Dumnezeu! Aşa cum Mar-
ta, sora lui Lazăr, spunea că toate vor 
fi la învierea cea de obşte, iar, Dom-
nul a spus: ,,Eu sunt Învierea şi via-
ţa”, deci, El este Învierea şi viaţa! El a 
venit printre noi ca să învieze, şi aşa 
cum spune, Acatistul, Cel ce a înviat 
din morţi, înviază şi sufletele noastre! 
Deci, Domnul a poruncit ca să intre 
sufletul în trup! Însă, ce-i lipsea aces-
tui tânăr, când se afla în cosciug? Îi 
lipsea sufletul! Deci, sufletul nu mai 
era în trup, ceea ce înseamnă că noi, 
dacă suntem vii şi mergem pe picioa-
rele noastre, înseamnă că avem suflet 
în noi, iar, atunci când ne cheamă, 
sufletul merge la Dumnezeu Care ni 
l-a dat, iar, trupul este îngropat în 
mormânt! Trupul se descompune şi 
rămâne în mormânt - oase goale! Ei, 
bine, frumuseţea, înţelepciunea, fap-
tul că suntem vii se datorează sufle-
tului nostru! El este acela care face 
ca înfăţişarea noastră, trupul nostru, 
să fie aşa cum îl vedem noi! Şi ne bu-
curăm de cei din jurul nostru pentru 
că au sufletele în ei! După ce sufletul 
este chemat la Dumnezeu, această 
formă a trupului nostru este desfăcu-
tă în pământul din care a fost alcătu-
it! Prin urmare, omul moare cu de-a 
binelea, atunci când este îngropat în 
mormânt? Nu, pentru că moare nu-
mai trupul! Deci, numai trupul moare 
în pământul din care a fost alcătuit! 
Iar, sufletul rămâne viu, nu putrezeş-
te, şi pentru aceasta facem pomenire 
strămoşilor, pentru că nu ne rugăm 
la morminte goale, dar, pline de oase, 
ci, ne rugăm la Dumnezeu ca să poar-
te de grijă la sufletele noastre, pentru 
că sufletele sunt înaintea Lui Dum-
nezeu! Că mai sunt unii pocăiţi care 

spun că, dacă faci pomană, îi dai să 
mănânce mortului! Sunt nişte tâm-
piţi! Faci pentru sufletul celui care 
a murit şi care este la Dumnezeu”, a 
subliniat Înaltul Ierarh! 

,,Am avut bucuria ca să vedem 
sfi nţită biserica dumneavoastră, 
după şaizeci şi şase de ani de 
când înaintaşul nostru, Mitropolitul 
Firmilian a sfi nţit această biserică 
în timpul Părintelui Grigorie”! 

În partea finală a cuvântului de 
învăţătură, Mitropolitul Olteniei a evi-
denţiat faptul că: ,,Tânărul din Evan-
ghelie ne confirmă învăţătura noastră 
ortodoxă, că noi ne rugăm pentru su-
fletele celor care au murit, ale răpo-
saţilor noştri, iar ei primesc, prin mi-
lostenia pe care o facem, adică, fapta 
bună pe care o facem! Atunci când 
dăm de mâncare cuiva, se primeşte 
la Dumnezeu această faptă bună care 
nu înseamnă altceva decât rodul iubi-
rii noastre! Pomana este rodul iubirii 
noastre, că dacă îi dau cuiva de mân-
care, nu înseamnă că mortul mănân-
că, ci, fac o faptă bună din dragoste 
pentru cel care a murit, ca un semn 
că Îl iubim pe Dumnezeu, iar, Dum-
nezeu primeşte această dragoste a 
noastră şi îl ridică pe acela care a mu-
rit în lumea drepţilor! Dumnezeu vrea 
să facă pentru noi o legătură cu cei 
de dincolo, prin faptul că ne rugăm în 
sfânta biserică, şi numai nouă, celor 
vii, ni s-a dat această posibilitate ca 
să ne rugăm pentru cei morţi, care nu 
se mai pot ruga dincolo, ci, aşteaptă 
de la noi, cei vii, ca să ne rugăm, aşa 
cum vedem din minunea învierii fiu-
lui văduvei din Nain, iar, Cel care l-a 
înviat este Mântuitorul Iisus Hristos! 
Iată cum, în acest fel, Mântuitorul Ii-
sus Hristos este Dumnezeul milei şi 
al iubirii de oameni! El este prezent 
lângă suferinţa noastră, prezent lân-
gă această femeie îndurerată că i-a 
murit copilul. Atunci când suntem 
supăraţi, mâhniţi, când plângem, Cel 
care este prezent lângă noi şi ne mân-
gâie este Însuşi Dumnezeu, Care este 
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permanent în ajutorul nostru şi este 
în viaţa noastră, că ori de câte ori Îl 
rugăm, El ne ajută şi vine să-Şi arate 
felul Său de a ne mângâia, care este 
cu totul deosebit faţă de ceea ce ne 
fac oamenii, prietenii noştri! Tânărul 
din Evanghelie este un exemplu de 
înviere! Că Domnul l-a înviat pe fiul 
văduvei din Nain, a înviat-o pe fiica 
lui Iair, l-a înviat pe Lazăr, iar, în ul-
tima parte a vieţii Sale pământeşti, 
Mântuitorul Iisus Hristos, El Însuşi 
a înviat din morţi, cu puterea Sa! Şi 
El este deasupra tuturor! Dacă ase-
menea învieri le-a făcut Dumnezeu pe 
pământ, în Vechiul Testament, dar, şi 
în Noul Testament, ei, bine, singura 
înviere pe care a făcut-o cu propria 
Sa putere este atunci când El a În-
viat din morţi! Toate celelalte învieri 
sunt premergătoare şi ne arată cum 
va învia, făcându-se începătură celor 
adormiţi! Faptul că Mântuitorul Hris-
tos a înviat din morţi, ne certifică, ne 
adevereşte că şi noi vom învia! El ne 
va învia şi pe noi, pentru ca să luăm 
răsplată pentru faptele noastre până 
la sfârşitul vieţii, până la sfârşitul lu-
mii, când El va veni cu Slavă ca să 
judece viii şi morţii, a cărui Împără-
ţie nu va avea sfârşit! Aceste cuvin-
te le avem în «Crezul» nostru! Astfel, 
noi mărturisim toate faptele bune 
pe care le-a făcut Dumnezeu pentru 
noi, inclusiv învierea! Deci, la sfârşi-
tul lumii, vom învia, când Dumnezeu 
doreşte să realcătuiască întocmai chi-
pul nostru! Deci, refacerea, astfel ca 
împreună cu sufletul să fie şi trupul! 
Deci, acest trup muritor din groapă se 
va reface, dar, nu ca un trup strică-
cios, cum este al nostru, plin de boală 
şi suferinţă, ci, va fi un trup preamă-
rit, aşa cum este şi trupul Domnului! 
Deci, Mântuitorul Hristos înviază cu 
puterea Sa şi ne arată că nu mai este 

supus nici zidurilor şi nici mâncării! 
El Însuşi este deasupra tuturor, aşa 
cum vom fi şi noi la sfârşitul veacuri-
lor, aşa cum ne spune şi Sf. Ap Pavel: 
«Se seamănă întru stricăciune, adică, 
aşa cum suntem, dar, înviază întru 
Slavă!» (Capit. 15 Corinteni). Aşadar, 
se seamănă trup pământesc şi învia-
ză trup ceresc! Este imaginea pe care 
Evanghelia ne-o dă atât de complex, 
atât de profund pentru înţelegerea 
noastră, că Mântuitorul Hristos a ve-
nit în lume ca să mântuiască pe cei 
păcătoşi, aşa cum suntem noi! Ulti-
ma parte a Evangheliei de astăzi este 
o exclamaţie: «Cu adevărat, mare este 
Dumnezeu!», Cel Care a preamărit pe 
Fiul Său şi S-a arătat în lume ca să 
mântuiască pe cei păcătoşi! Dumne-
zeu a venit la noi şi ne-a binecuvân-
tat cu Binecuvântare cerească, pen-
tru ca noi să fim permanent ai Săi, 
prin fapte bune! Chiar dacă suferim 
durerea morţii, atât a noastră, cât şi 
a celor de lângă noi, Dumnezeu este 
Acela care va şterge toată lacrima şi 
toată suferinţa la sfârşitul veacurilor! 
În concluzie, astăzi, am avut bucuria 
ca să vedem sfinţită biserica dumnea-
voastră, după şaizeci şi şase de ani de 
când înaintaşul nostru, Mitropolitul 
Firmilian a sfinţit această biserică în 
timpul Părintelui Grigorie! Ne rugăm 
pentru strămoşii noştri şi ne-om ruga 
şi pentru cei care au contribuit la în-
frumuseţarea acestei sfinte biserici, 
locaşul Lui Dumnezeu! Vă felicităm 
pentru ceea ce aţi făcut, pe preotul 
dumneavoastră, pe toţi vă felicităm, 
şi Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă 
răsplătească însutit şi înmiit pentru 
tot ceea ce aţi făcut! Dumnezeu să vă 
binecuvinteze, să vă dăruiască sănă-
tate şi multă bucurie! Amin”!

Profesor dr. VASILE GOGONEA

ai răbdare ai răbdare
că răbdarea-i crescătoare
socoteala e făcută
creşterea-i de cinci la sută
iar când vor nişte zevzeci
creşte şi cu douăzeci
ai răbdare ai răbdare
până vara viitoare
când era bunicu-n stare
şi bunica fată mare
umblau dracii prin dosare
astăzi multe sunt pe dos
creşterile cresc în jos
numai preţurile sar
peste pompă şi cântar
pe când domnul kilowatt
m-a şi electrocutat
ai răbdare ai răbdare
multe feluri de mâncare
multe soiuri de bucate
au fost cică inventate
ia şi gustă ia şi gustă
copănelul de lăcustă
alţii-au învăţat şi fac
când pe jar când la capac
antricotul de gândac
situaţia-i albastră
nu numai în ţara noastră
chestia-aia chiar acu’
nu ştiu cum de unde-avu
la noi nu, la ei crescu

Ai răbdare 
(cronica zilei)

dacă urci pe metereze
poate să ţi se dubleze
da ce-ai zice tu de-un creier
fie de gândac sau greier
lasă-mă că nu mai pot
şi-ţi dau două peste bot
c-am înnebunit de tot
s-au dus anii s-a dus viaţa
şi-a zburat puiul cu aţa
însă tu să nu te sperii
vom mai îndura mizerii
fie-aici fie-n siberii
vom fi ronţăiţi în serii
de viruşi şi de bacterii

***

iată-ncepe să se-ntoamne
frunzele se duc în vânt
câtă frumuseţe Doamne
putrezeşte în pământ
drace vrei să mă descoşi
de la mine ce mai vrei?
păi şi oamenii-s frumoşi
bă dar putrezesc şi ei
că aşa-i lăsat de fire
însă ei au zvâc de drac
putrezesc în cimitire
unde tot pământ se fac

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

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

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

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

Telefon: 0761645595. 

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

Telefon 0721.242667.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

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

Telefon: 0772902003.

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

Telefon: 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. 

Telefon: 0739352688.

 Angajez lucrător-ges-
tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. 

Telefon: 0727351514. 
 Caut  femeie pentru 

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

Telefon: 0769213005

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

Telefon: 0771221338.

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

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

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

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. 

Telefon: 0731.504.036.
Unitate serioasă anga-

jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte de 
muncă cel puțin 10 ani, vâr-
sta 30-40 ani, dinamic și bun 
executant, fără probleme la 
legile circulației și altele. Se 
oferă salariu atractiv. 

CV-urile se pot depune la 
adresa de e-mail agentiaec@
gmail.com.

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

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

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

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

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

MatrimonialeMatrimoniale

DiverseDiverse

Execut și repar urmă-

toarele articole: sape, cazmale 

(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 

maiuri pentru spart lemne, 

scoabe și pripoane pentru 

cai. Telefon: 0761890450.

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

Telefon: 0731984506.

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

 Bărbat de 44 ani, 
doresc o relație serioasă, 

pentru căsătorie. Telefon: 
0764463450.

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

Telefon: 0761890450.

r  Soția, Maria, fiicele 

Mioara și Mihaela, ginere-

le Constantin-Dumitru și 

nepoții Nic și Cristina, de-

plâng în continuare trece-

rea în neființă la împlinirea 

unui an, a soțului, tatălui 

și bunicului prof. VĂDUVA 
MIHAIL.

ComemorăriComemorări

S.C. GASFIVAL S.R.L. cu sediul în loc. Tg-Jiu, str. 

Săvinești, nr, 77, județul Gorj anunță publicul interesat că a 

depus la A.P.M Gorj documentația tehnică pentru obținerea 

autorizației de mediu pentru desfășurarea activităților Cod 

CAEN 4671 - ,,Comerț cu ridicata al combustibililor so-

lizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate” pe am-

plasamentul din loc. Bengești-Ciocadia, sat Bengești, str. 

Principală, FN, județul Gorj.

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris 

la Agenția pentru 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, 
diplome recunoscute, sprijin angajare. Cău-
tăm colaboratori, 2000 lei /clasa. Telefon: 
0751855929; secretariatsnm@yahoo.com

Închiriez    Spațiu ULTRACEN-Închiriez    Spațiu ULTRACEN-
TRAL   în  TÂRGU-JIU, pretabil pen-TRAL   în  TÂRGU-JIU, pretabil pen-
tru activități de birou,  sediu firmă. tru activități de birou,  sediu firmă. 
Relații la telefon: 0723-387.370.Relații la telefon: 0723-387.370.
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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

Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

2 – Soiuri de grâu și de triticale

Soiurile de culturi agricole sunt cel de-al 3-lea 
factor component al ecuației producției agricole – 
casă – masă – rasă - și aportul lor la cuantumul 
și calitatea recoltei este tot de o treime. 

Fermierii nu trebuie să neglijeze pe niciunul din 
acești factori căci factorul realizat în cea mai mică 
măsură este cel care imprimă parametrii maximali 
ai recoltelor, este factorul limitativ. Iată cele mai 
potrivite soiuri de grâu de toamnă pentru zona 
noastră:

1 – Arieșan – soi produs la Stațiunea Agricolă 
(denumirea stațiunii este simplificată pentru a face 
comunicarea mai ușor inteligibilă) Turda, soi pre-
coce, productiv, cu bobul mare și capacitate bună 
de înfrățire (2 – 5 frați/plantă din care primii 2, cei 
de rangul unu, sunt fertili). Acest soi are o bună 
rezistență la iernare și cădere. Spicul său este aris-
tat, de densitate medie, roșcat, lung de 8,0 – 8,5 
cm iar boabele sunt mari, au mmb (masa a o mie 
de boabe) de 50 – 55 gr. Acest soi are o perioadă de 
vegetație de 260 – 270 zile, un potențial de producție 
de 5.500 – 10.500 kg boabe/ha (condiționat de 
agrotehnica aplicată), un conținut destul de ridicat 
de proteină, 12 – 15 %, și gluten umed de 28 – 35 
%. 

2 – Apullum – produs tot la Turda, soi cu foar-
te bună rezistență la ger și o mare capacitate de 
înfrățire și însușire de panificație superioară. Spi-
cul său este aristat, alb-mat și conține boabe mari, 
cu mmb de 44 – 48 gr. Are o perioadă de vegetație 
de 265 – 275 zile și  potențial productiv de 5.700 – 
9.200 kg boabe/ha. 

3 – Dumbrava – soi produs tot la S A Turda, 
cu o bună rezistență la iernare  și făinare, o foarte 
bună rezistență la cădere și scuturare. Are o bună 
capacitate de înfrățire, 2 – 5 frați, spic alb, aristat 
și boabe mari, cu  mmb de 45 – 55 gr. Perioada de 
vegetație este de 270 – 280 zile iar potențialul de 
producție de 5.600 – 10.800 kg boabe/ha.

4 – Turda 2000 – produs, așa cum îl arată și 
numele, tot la Turda, în anul 2000, dar rezistă foar-
te bine și acum. Este un soi productiv, cu bune 
însușiri de panificație. Are o foarte bună putere de 
înfrățire, 2 – 9 frați, spic alb, aristat și boabe mari, 
cu mmb de 48 – 55 gr. Perioada de vegetație este 
de 270 – 275 zile iar capacitatea de producție de 
6.000 – 10.000 kg boabe/ha. 

5 – Andrada – soi produs tot la Turda cu o bună 
rezistență la încolțire a boabelor în spic, iernare și 
foarte bună rezistență la cădere. Spicul său este 
roșu, aristat iar boabele ovale, de culoare roșie, 
mari, cu mmb de 46 – 50 gr. Are o capacitate medie 
de înfrățire, 2 – 4 frați, conține 12,73 % proteine și 
un gluten de foarte bună calitate. Potențialul său 
de producție este de 7.000 - 9.300 kg/ha.

6 – Șimnic 30 – soi de grâu foarte precoce pro-
dus la S A Șimnic, lângă Craiova, și are bune calități 
de panificație. 

Este un soi cu talie înaltă și bună capacitate de 
înfrățire, foarte bună rezistență la cădere, secetă și 
scuturare. Are spicul cilindric, mediu ca lungime 
și densitate, alb, iar boabele sale sunt ovale, mari, 
mmb de 50 gr, de culoare roșie. Potențialul său de 
producție este cuprins între 5.000 și 7.500 kg 
boabe pe ha.

Recomand aceste soiuri pentru cultură în Gorj 
deoarece condițiile pedoclimatice ale Turdei și 
Șimnicului sunt asemănătoare cu cele ale Gorju-
lui, și deci soiurile acestea sunt  specifice și zonei 
noastre.

Uneori, cel cu o bună educație știe 
să treacă drept un om bun.                                   

Ion VELICAN

Cred că astăzi puțini fermieri mici sau mijlocii 
mai produc pâine de casă sau grâu în cantități co-
merciabile, și de aceea mă opresc la aceste soiuri 
și vreau să recomand în continuare cele mai bune 
soiuri de triticale. 

Fac aceasta nu numai pentru faptul că această 
cereală are cel mai ridicat potențial productiv și su-
portă mai bine condițiile pedoclimatice și de agro-
tehnică de la noi, dar și pentru faptul că triticale 
poate fi utilizat în hrana animalelor mamifere în 

Înfi ințarea culturilor de toamnă

cantități cu mult mai mari decât grâul, fără riscul 
intoxicațiilor furajere. Toate soiurile de triticale ce 
vor fi descrise mai jos sunt produse de Institutul 
Național de Cercetări Agricole Fundulea, auto-
ritate supremă în acest domeniu. Așadar:

1 – Negoiu - creat în anul 2012. Soiurile de 
plante de cultură pot fi în exploatare și peste 20 de 
ani, spre deosebire de hibrizi a căror durată de ex-
ploatare este mai redusă. Acest soi are paiul gros, 
de 110 – 120 cm înălțime, spicul mare, alb-mat, 
aristat, piramidal. 

Boabele sunt mari, oval-alungite, de culoare 
roșu-deschis, cu mmb de 48 – 54 gr și mh, masa 
hectolitrică, adică greutatea a 100 litri boabe, 5 
băniți, de 72 – 74 kg. 

Soiul de triticale Negoiu este precoce, rezistent 
la cădere, cu înrădăcinare bună și pai elastic, re-
zistent la încolțirea boabelor în spic, are o bună ca-
pacitate de înfrățire, toleranță la ionii de aluminiu 
din sol (deci la conținutul ridicat de argilă din sol), 
o rezistență medie la rugini și făinare dar bună și 
la fuzarioză și septorioză, boli ale frunzelor și spi-
cului. 

Capacitatea de producție este superioară 
grâului în medie cu 1.100 – 1.200 kg/ha. Pe 
lângă utilitatea ca furaj acest soi este bun și pentru 
panificație în amestec 1/1 cu grâu sau în industria 
alcoolului. Este recomandat pentru cultură pe so-
lurile podzolice, exact ceea ce are Gorjul.

2 – Oda FD – soi de talie mai mică decât Negoiu 
dar cu paiul mai gros. Spicul său este mediu ca 
mărime, ușor aplecat, ușor colorat, aristat. Boabele 
sunt aproape rotunde, de culoare roșu-deschis, cu 
mmb de 43 – 47 gr și mh de 73 – 77 kg. Rezistă bine 
la iernare, cădere, rugina brună, fuzarioză, septori-
oză, este tolerant la aluminiu și mediu rezistent la 
rugina galbenă și făinare. Are potențial de producție 
de 6.800 – 10.500 kg/ha, aceeași utilizare și răs-
pândire ca și soiul Nehoiu.

3 – Pisc – soi cu aceeași constituție fizică în-
tâlnită la soiul Nehoiu. Spicul său este aristat, cu 
densitate mijlocie, alb-mat, piramidal și cu ariste 
lungi. 

Boabele sunt mari, oval-alungite, de culoare 
roșu-deschis, cu mmb de 47 – 52 gr și mh de 71 
– 74 kg. Are rezistență bună la ger, cădere, rugina 
galbenă, făinare, fuzarioză, septorioză, încolțirea 
boabelor în spic și medie la rugina brună și este 
tolerant la aluminiu. Are un potențial de producție 
de 7.200 – 11.500 kg boabe/ha, aceeași utilizare 
și răspândire ca și celelalte două soiuri.

Am rugămintea către dumneata cititorule, 
să ții minte și să aplici cât mai bine cele 

recomandate de mine, dacă vrei să nu-ți rupi 
oasele în zadar!
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Parcurs perfect pentru ju-
nioarele 2 de la CSM Târgu 
Jiu. Echipa condusă de An-
drei Enache s-a impus și în 
ultimul meci înainte de pauza 
competițională.  

Handbalistele noastre au 
trecut, pe teren propriu, de 
HCM Craiova, scor 42-21 

Junioarele 2 au reușit al patrulea succes consecutiv
(19-9).  A fost al patrulea suc-
ces consecutiv pentru liderul 
Seriei F. Chiar și așa, antreno-
rul gorjean nu a fost pe deplin 
mulțumit de reprezentația 
oferită de gazde.

,,Un meci în care fetele nu 
au fost suficient de conectate 
în prima parte a jocului, dar 

mă aşteptam la asta. Impor-
tant este că, pe parcursul jo-
cului, au găsit resursele nece-
sare pentru a-şi ridica nivelul 
şi diferenţa de scor a fost una 
categorică. Urmează o pauză 
destul de lungă, în care vom 
pune la punct anumite aspec-
te, pentru ca la reluarea cam-

pionatului, pe 19 noiembrie, 
fetele să fie 100% pregătite”, a 
declarat Enache.

La reluarea campionatu-
lui, CSM Târgu Jiu va juca în 
deplasare, cu ACS Hercules 
Băile Herculane.

CSM Târgu Jiu: Dumitru 
Daria, Vanesa Podăriţa – 

Raluca Chiriac, Rebeca 
Rasoveanu, Beatrice Popescu, 
Ancuţa Minodora, Alesia 
Cismaşu, Cristina Chirea, 
Alina Burlan, Alexandra 
Vieru, Alexandra Popescu, 
Elena Buşe. Antrenor: Andrei 
Enache. 

CĂTĂLIN PASĂRE

Atleta gorjeancă Adela 
Dumitrescu (Bălțoi) a 
câștigat, pentru a doua 
oară consecutiv, Bucharest 
Marathon 2022. Fosta spor-
tivă de la CS Pandurii Târgu 
Jiu s-a impus în cursa de 42 
de kilometri în 2h 48min și 
9s.  Întrecerea s-a desfășurat 
duminică, 9 octombrie.

,,Știam traseul de anul 
trecut și nu aveam emoții în 
privința asta, temperatura a 
fost pe placul meu, și sunt în-
crezătoare în pregătirea mea 
indiferent de traseu și ano-
timp. Diferența în cursă con-
sider că s-a făcut înainte să 
iau startul, am foarte mare 
încredere în pregătirea mea, 
95 % din cursă am condus 
fără probleme. Timpul nu este 
unul foarte bun îmi doream să 
alerg mult mai tare, în schimb 
obiectivul meu principal era să 

Adela Dumitrescu s-a impus în 
maratonul de la București

câștig, în acest fel mi-am apă-
rat titlul de capioană de anul 
trecut. Pentru mine această 
victorie înseamnă foarte mult, 
îmi dă încredere și mă moti-
vează să muncesc mai mult ca 
până acum. Vreau barem pen-
tru Jocurile Olimpice și sunt 
dispusă să fac în continuare 
sacrificii pentru a-mi îndeplini 
visele. Următoarele competiții 
pe anul acesta o să fie com-
plementare. O să alerg de plă-
cere, dar asta nu înseamnă că 
nu o să dau tot ce pot pentru 
a obține un rezultat cât mai 
bun. În rest o să mă focusez 
pe pregătirea de maraton, aici 
îmi doresc timpi cât mai buni”, 
a declarat Adela pentru aimx.
ro. Sportiva din Gorj este legi-
timată la ACS Sportul Ferovi-
ar și este pregătită de Gabriel 
Brănișteanu.

CĂTĂLIN PASĂRE

Finalurile de joc din 
Liga Florilor îi țin în 
tensiune pe condu-

cătorii de la CSM Târgu Jiu. 
Toate jocurile fetelor de 

acasă au fost decise în ulti-
mele minute sau secunde, 
spre deliciul spectatorilor. 

Totuși, reprezentanții 
entității sportive trăiesc in-
tens aceste jocuri, iar direc-
torul Robert Bălăeț este pre-
gătit și pentru alte meciuri pe 
muchie. 

Ultima confruntare din 
Sala Sporturilor a adus un 
succes mare, 29-28 cu Măgura 
Cisnădie, dar oficialul gorjean 
știe că sezonul este lung.

,,A fost un meci foarte greu, 
așa cum sunt toate. Am întâl-
nit o echipă de cupe europene, 
Măgura Cisnădie. A fost din 
nou un meci de infarct, pe fi-
nal. 

Am pierdut cu Slatina în 
ultima secundă, acum am 
câștigat. Probabil, o să mai 
avem parte de astfel de fina-
luri. 

Din fericire pentru specta-
tori, și din păcate pentru con-
ducători, pentru că nu este un 
lucru plăcut să stai mereu în 
tensiune până în ultimele se-
cunde. 

Nu e bine pentru sănătate, 
dar totul e bine când se termi-
nă cu bine. Este meritul fetelor 
și al colectivului tehnic.

Au luptat, au muncit pen-
tru această victorie și le felicit 
foarte tare și mergem înainte 
pentru a ne îndeplini obiec-
tivul. Trebuie să ținem capul 

Bălăeț crede că handbalistele mai pot obține 
minimum două succese până la fi nalul anului

plecat, ca până acum. 
Mai avem mult de muncă 

până acolo unde ne dorim noi 
să ajungem. 

Vreau să stăm liniștiți până 
la final, dar sunt convins că 
nu va fi așa, pentru că toate 
meciurile au o mare încărcătu-
ră”, a declarat Bălăeț.

Bălăeț crede că echipa 
poate să obțină minimum 
două victorii până la finalul 
anului.  

CSM Târgu Jiu va mai 
juca, în 2022, cu HC Zalău, 
SCM Râmnicu Vâlcea, 
Universitatea Craiova, CS 
Minaur Baia Mare și CSM 
Galați.

,,Trebuie să acumulăm câ-
teva victorii. 

Eu cred că, până la sfârșitul 
anului, vom mai obține cel 
puțin două. 

Fetele o să joace la victorie 
fiecare meci. 

Acum, avem meci la Zalău. 
Este un nou joc cu o încărcătu-
ră foarte mare. Sper ca fetele 
să fie echilibrate și să evolu-
eze așa cum știu că pot să o 
facă. 

Putem câștiga orice meci, 
indiferent de adversarul cu 
care jucăm”.

Partidele cu Vâlcea și Baia 
Mare se joacă acasă.

CĂTĂLIN PASĂRE
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LIGA 2 CLASAMENT

Loc Echipa    M V E I Gol   +/- Pct
1. FC Unirea Dej    9 5 3 1 17-12    5 18
2. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi  9 5 3 1 12-8    4 18
3. AFC Unirea 04 Slobozia   9 5 2 2 14-6    8 17
4. Clubul Sportiv al Armatei Steaua  8 5 2 1 14-10    4 17
5. ACSM Politehnica Iaşi   9 5 2 2 11-7    4 17
6. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc  9 5 1 3 14-7    7 16
7. CSM Slatina    9 4 3 2 13-6    7 15
8. CSC 1599 Şelimbăr   8 4 3 1 11-5    6 15
9. CS Concordia Chiajna   9 4 1 4 13-10    3 13
10. Gloria Buzău    8 4 1 3 12-11    1 13
11. Fotbal Club Braşov   9 3 3 3 8-8    0 12
12. ACS Viitorul Târgu Jiu   9 4 0 5 9-10   -1 12
13. AFC Progresul 1944 Spartac  9 3 2 4 9-9    0 11
14. SC Dinamo 1948 SA   9 3 1 5 9-13   -4 10
15. CSC Dumbrăviţa    9   3 1 5 12-17   -5 10
16. CS Minaur Baia Mare   9 2 3 4 9-16   -7   9
17. SC Fotbal Cl. Ripensia Timișoara  9 2 2 5 7-11   -4   8
18. AFC Unirea Constanţa   8 2 0 6 8-17   -9   6
19. Politehnica Timișoara   9 1 2 6 5-16   -11   5
20. FC Metaloglobus Bucureşti  9 1 1 7 4-12   -8   4

Viitorul Târgu Jiu s-a 
despărțit de antre-
norul Florin Stîngă 

(44 de ani). Discuția decisi-
vă, de care tehnicianul amin-
tea după înfrângerea cu FC 
Brașov (2-3), a dus la rezili-
erea contractului. Paradoxal, 
ultimul meci al lui Stîngă a 
fost chiar împotriva echipei 
din orașul natal. Stîngă s-a 
întors sub Tâmpa, luni seară. 
Cinci victorii și șase înfrângeri 
este bilanțul antrenorului în 
partidele oficiale. A lăsat echi-
pa pe locul 12, la 4 puncte de 

Viitorul a rămas Viitorul a rămas 
fără antrenor!fără antrenor!

play-off. Pentru gorjeni ur-
mează acum un meci extrem 
de dificilă, cu liderul campio-
natului, Unirea Dej. Deocam-
dată, de pregătirea echipei se 
va ocupa antrenorul secund, 
Bogdan Chiriac. Rămâne de 
văzut dacă oficialii clubului 
vor numi alt principal până la 
meciul din weekend.

În altă ordine de idei, jo-
cul dintre ardeleni și gorjeni 
nu va fi transmis la TV.  Alte 
cinci partide sunt însă televi-
zate.

CĂTĂLIN PASĂRE

Program etapa 10 Liga 2, sezon 2022-2023:

Vineri, 14 octombrie 2022, ora 16.00
FC Braşov – FK Miercurea Ciuc – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport  
Sâmbătă, 15 octombrie 2022, ora 11.00
CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina
Politehnica Iaşi – Metaloglobus Bucureşti
Unirea Constanţa – Minaur Baia Mare
CS Comunal Şelimbăr – Unirea Slobozia
Viitorul Târgu Jiu – Unirea Dej
Sâmbătă, 15 octombrie 2022, ora 12.00
Dinamo – Ripensia Timișoara – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport  
Duminică, 16 octombrie 2022, ora 11.45
Politehnica Timișoara – Gloria Buzău – DigiSport, 

OrangeSport, PrimaSport  
Luni, 17 octombrie 2022, ora 16.00
Progresul Spartac – Steaua – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport  
Luni, 17 octombrie 2022, ora 18.15 
SC Oţelul Galaţi – Concordia Chiajna – DigiSport, 

OrangeSport, PrimaSport  


