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Romanescu anunță amenajarea Romanescu anunță amenajarea 
a doua noi baze sportive în a doua noi baze sportive în 
municipiul Târgu-Jiumunicipiul Târgu-Jiu

Edilul municipiului, Marcel Roma-
nescu, anunță că și în localitățile 
aparținătoarese va da atenție bazelor 
sportive. 
“Amenajăm două noi baze sportive 
pentru fotbal: una la Preajba, în zona 
grădiniței de acolo, cealaltă la Bârsești. 

Sunt două terenuri de fot-
bal ce vor fi folosite de 
CSM pentru grupele D 
și E de juniori, de alte 
cluburi sportive din 
municipiu, dar și de 
copiii și cetățenii din 

zonă. 
Cele două baze se 

amenajează cu 
teren sintetic, 
vor beneficia 
de iluminat mo-
dern, sistem 
de drenaj și 
vor fi împrej-
muite.’’

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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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Motto: „Ciuma timpului nos-
tru. Nebunii îi conduc pe orbi.”

William Shakespeare
(1564-1616)

Oarecari probleme de să-
nătate m-au obligat ca 
să nu fiu prezent zilnic, 

așa cum aș fi dorit, în acest colț 
de pagină. Dar, așa cum scria la-
ureatul Premiului Nobel pentru 
literatură, indianul Rabindra-
nath Tagore, „Totdeauna există 
cineva mai nefericit decât tine.” 
Cu ajutorul bunului Dumnezeu, 
sper ca atât eu cât și alți cetățeni 
ai scumpei noastre Românii să 
trecem peste necazurile de fieca-
re zi, fără a ajunge la limita răb-
dării.

INFLAȚIE RECORD, ORI 
DEZINFLAȚIE? Deocamdată, la 
noi, inflația este puțin mai mare 
de 15% și sunt șanse ca ea să nu 
mai crească. Chiar dacă, în lume, 
acela care-a prezis criza economi-
că din 2008-2009, celebrul Nou-
riel Rubini afirmă că: „Urmează 
o inflație record și de lungă du-
rată.” Totuși, Adrian Vasilescu, 
consilierul Guvernatorului BNR, 
totodată consultant de strategie 
al BNR, ne mai liniștește un pic: 
„Inflația actuală se alimentează 
din propriul trecut, iar în peri-
oada următoare ar trebui să ne 

Schimbări în bine, schimbări 
în rău!

așteptăm la dezinflație.” Tot dom-
nia sa a semnalat paradoxul lu-
nii septembrie: „Numai alimentele 
s-au scumpit. Pâinea s-a scumpit 
cu 26%. A atins influența specifi-
că unui an într-o lună.”

PRIMUL LOC DIN UE, LA SĂ-
RĂCIE! Cu toate acestea, în luna 
octombrie, avem parte de scum-
piri în lanț. Prețul gazelor natura-
le s-a majorat cu peste 70%. Cele 
mai mari creșteri s-au înregistrat 
la zahăr, uleiul alimentar și la 
cartofi. În vremea asta, agricultura de 
subzistență ne asigură primul loc în 
Uniunea Europeană la sărăcie.

PĂCĂTOSUL ROBOR! Acest indice 
ROBOR la trei luni crește alarmant. 
Folosit în calculul costului creditelor 
de consum în lei cu dobândă variabi-
lă, el a crescut miercuri la 8,11% pe 
an, de la 8,03% pe an, anterior, după 
cum arătau ieri datele BNR.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat 
în calculul dobânzilor la creditele ipo-
tecare în lei cu dobândă variabilă, a 
crescut de la 8,21% pe an, de la 8,17% 
pe an, în ședința precedentă.

Indicele ROBOR la 12 luni a ajuns 
la 8,34% pe an, de la 8,30% marți.

Din nefericire, Guvernul Români-
ei, condus de prim-ministrul Nicolae 
Ciucă, nu cunoaște sau chiar nu vrea 
să ia în considerare unele măsuri în 
domeniul energiei electrice ale unor 
guverne din țări membre ale Uniunii 

Europene mai curajoase. Așa, de 
pildă, guvernul Germaniei Federale 
a redeschis mine de cărbuni și cen-
trale electrice pe cărbuni spre a pro-
duce energie electrică ieftină. Ce-i 
drept, minele de cărbuni ale Ger-
maniei se aflau în conservare și nu 
erau închise ca ale noastre din Valea 
Jiului.

ION PREDOȘANU

P.S. VIRGIL POPESCU, DE NE-
ÎNLOCUIT?! Noi nu învățăm nimic 
de la alții mai deștepți decât cei de 
la Palatul Victoria. Guvernul cura-
joasei Polonia a plafonat facturile la 
electricitate. 

Nu văd de ce la București ne 
chinuim să adoptăm ordonanțe de 
urgență care se dovedesc a nu fi 
bune nici la a treia încercare. De ce 
să credem, ca proștii, că ministrul 
Energiei, Virgil Popescu, e de neîn-
locuit? (Ion Predoșanu)

Proiect de 1 miliard de lei, 
lansat de APAREGIO

APAREGIO Gorj a lansat, 
miercuri, proiectul destinat noi-
lor investiţii de apă şi apă uzată 
din judeţ, în valoare de peste un 
miliard de lei, cofinanţat din Fon-
dul de Coeziune prin Programul 
Operaţional Infrastructură Mare 
(POIM) 2014-2020.

Contractul pentru finanţarea 
proiectului a fost semnat la data 
de 23 decembrie 2020, între Mi-
nisterul Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de Manage-

ment, şi APAREGIO Gorj SA, în calita-
te de beneficiar al finanţării.

Valoarea totală a proiectului este 
de 1.080.673.346,54 de lei, inclusiv 
TVA, finanţarea nerambursabilă asi-
gurată fiind de 839.103.597,57 lei, 
echivalentă cu 92% din valoarea tota-
lă eligibilă aprobată.

Valoarea cofinanţării eligibile este 
de 2% din partea unităţilor adminis-
trativ-teritoriale beneficiare, iar APA-
REGIO trebuie să acopere 6% din cos-
turile eligibile.

„În cadrul proiectului se vor reali-
za, în principal, 25 staţii de tratare a 
apei potabile, 61 de kilometri de con-
ducte de aducţiune, 79 de kilometri 
de reţele de distribuţie apă potabilă, 
3 staţii noi de epurare ape uzate, 234 
de kilometri de reţele de canalizare, 
79 de staţii noi de pompare ape uzate. 
Obiectivul general al proiectului con-
stă în îmbunătăţirea infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Gorj, 
prin extinderea şi dezvoltarea servi-
ciului de alimentare cu apă potabilă, 
controlată microbiologic, în condiţii 
de siguranţă şi protecţie a sănătăţii 
în localităţi care au peste 50 de locui-
tori şi asigurarea colectării şi epurării 
apelor uzate pentru aglomerările mai 
mari de 2.000 locuitori echivalenţi, în 
vederea conformării cu cerinţele di-
rectivelor europene privind calitatea 
apei destinate consumului uman şi 
epurarea apelor uzat”, anunță soci-
etatea de apă-canal.

Proiectul presupune „investiţii 
majore” în modernizarea serviciilor 
de alimentare cu apă şi de canali-
zare din Târgu Jiu, Motru, Rovinari, 
Bumbeşti-Jiu, Târgu-Cărbuneşti, 
Ţicleni, Novaci, Tismana, Turceni, 
Peştişani şi Turcineşti.

I.I.
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Instanța Tribunalului 
Gorj, punând în balanță 
egalitatea de tratament 

juridic între inculpații din do-
sarul ,,Dodoi", a ,,admis ce-
rerea formulată de inculpatul 

Tribunalul Gorj a admis contestația lui Buligan, Parchetul a atacat soluția! 
Egalitatea de tratament juridic pentru ultimul mascat SAS, doar  în teorie
În mod nesurprinzător, instanța Tribunalului Gorj care a judecat, ieri, contestația 
formulată de luptătorul IPJ, Ionuț Alin Buligan privind arestul la domiciliu, a admis 
cererea acestuia.  Spunem ,,nesurprinzător” deoarece, în spațiul public  au apărut, 
în ultimele zile, fragmente din documente, discuții în instanțele de judecată din 
dosarele în care s-au judecat măsurile preventive pentru mascații SAS, fapt care a 
demonstrat o pendulare a anchetatorilor și a magistraților în această cauză. Este 
adevărat, dosarul ,,Dodoi” a stârnit revolta publică, dar diferențele făcute pe mă-
surile preventive pentru cei arestați nu au mai putut fi ascunse publicului care și-a 
schimbat percepția despre caz și, mai ales, despre judecarea echitabilă a celor șase 
inculpați. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a atacat soluția, iar contestația va 
ajunge iar în fața unui complet al Curții de Apel Craiova, și asta, pentru ca Buligan să 
beneficieze, în această fază, de măsurile preventive de care se bucură și colegii săi.

Buligan Ionuţ-Alin. 
Înlocuieşte măsura ares-

tării preventive a inculpatului 
Buligan Ionuţ-Alin, cu măsura 
arestului la domiciliu pe o du-
rată de 30 de zile de la data 
rămânerii definitive a prezen-
tei încheieri. 

În baza art. 221 alin. 1 
C.pr.pen., impune inculpatului 
obligația de a nu părăsi imo-
bilul situat în …., fără permi-
siunea organului judiciar care 
a dispus măsura sau în faţa 

căruia se află cauza. În baza 
art. 237 alin. 1 C. pr. pen., la 
rămânerea definitivă a pre-
zentei, dispune punerea în li-
bertate a inculpatului de sub 
puterea mandatului de ares-

tare preventivă nr.9/ UP din 
28.05.2022 emis de Tribuna-
lul Gorj".

Sentința nu a fost 
,,înghițită” deloc de Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Gorj, 
deși rechizitoriul are ceva 
hibe, în cauză fiind depusă 
ieri o contestație care se va 
judeca la Curtea de Apel Cra-
iova. 

Astfel, completul de la 
Craiova, ultimul pendulând 
la împărțirea dreptății pentru 

acest angajat al IPJ Gorj, una 
dintre judecătoare autorecu-
zându-se, va fi cel care va în-
clina balanța dreptății. 

Chiar dacă este de noto-
rietate că la Craiova justiția 
se împarte în bucățele mici, 
există speranțe ca magistrații 
din Craiova să realizeze ca 
menținerea acestei inechități 
face ca judecarea dosarului 
pe fond să înceapă cu stân-
gul, mai ales în percepția pu-
blică. 

Reamintim că toți mascații 
SAS acuzati au toti aceleași 
capete de acuzate, dar doar 
unul este încă după gratii. 

Mai exact, Buligan, pen-
tru arestarea lui la domi-
ciliu neluându-se în calcul 
că are un copil mic acasă,  
performanțele profesionale 
sau pregătirea pe care a fă-
cut-o în cariera sa de câțiva 
ani. 

Cazul Dodoi este unul care 
nu merită clemență, asta este 
cert, dar nimeni nu își dorește 
ca vinovăția celor șase să fie 
împărțită la colț de stradă, 

ci de instanța competentă să 
cântărească cine, cât și cum 
a lovit, lucruri pe care nici 

măcar procurorul de caz nu 
le-a stabilit în rechizitoriu.

ANAMARIA STOICA
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Prima vacanță a elevilor va fi în perioada 22-
30 octombrie. În vechiul format, folosit până 
anul trecut, de această vacanță beneficiau 
doar elevii din ciclul primar.

Noul an şcolar are o structură nouă, după 24 
de ani în care sistemul educaţional din România a 
menținut acelaşi tip de format. S-a trecut la mode-
lul propus de minister, cu 5 module și 5 vacanțe, 
prima vacanţă urmând să înceapă chiar în această 
lună.

ISJ-urile decid vacanța din februarie

Structura anului școlar este aceeași pentru toți 
elevii din țară, cu excepția vacanței din luna fe-
bruarie. Fiecare Inspectorat Școlar Județean alege 
în care săptămână din această lună vor avea liber 
elevii.

Acest nou an şcolar cuprinde 36 săptămâni de 
școală și 5 de vacanță. Tezele nu mai sunt obligato-
rii, iar media va fi una singură, încheiată la sfârșitul 
anului, în loc de două semestriale, așa cum a fost 
până acum.

O altă noutate este că toți elevii vor avea parte 
de vacanța de toamnă în perioada 22-30 octombrie, 
adică ultima zi de cursuri (care au început la 5 sep-
tembrie) va fi 21 octombrie. Ceea ce se știa până 
acum era faptul că de vacanța de o săptămână din 
toamnă se bucurau doar copiii de grădiniță și elevii 
de clasele primare.

O altă vacanță numită modulară/mobilă va fi 
cea din luna februarie. Se numește așa, deoarece 
poate fi în a doua, a treia sau a patra săptămână 
din a doua lună a anului, în funcție de decizia in-
spectoratelor școlare din fiecare județ, respectiv a 
municipiului București.

Cinci module, cinci vacanțe

Primul modul: cursurile anului şcolar 2022 – 
2023 încep la data de 5 septembrie 2022 și durează 
până la până vineri, 21 octombrie 2022.

Urmează prima vacanță a elevilor în noul format
Prima vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, 

până duminică, 30 octombrie 2022.
Al doilea modul: cursuri de luni, 31 octombrie 

2022, până joi, 22 decembrie 2022.
A doua vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, 

până duminică, 8 ianuarie 2023.
Al treilea modul: cursuri, de luni, 9 ianuarie 

2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vi-
neri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 
2023. Aici decizia va fi la latitudinea decizia inspec-
toratelor şcolare judeţene, fiecare putând alege cât 
de lung va fi modulul.

A treia vacanță: o săptămână, la decizia inspec-
toratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucu-
reşti, în perioada 6 – 26 februarie 2023.

Al patrulea modul: cursuri de luni, 13 februarie 
2023, luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februa-
rie 2023, (în funcție de decizia la decizia inspecto-
ratelor şcolare judeţene privind vacanța), până joi, 
6 aprilie 2023.

A patra vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până 

marţi, 18 aprilie 2023 (aceasta este practic vacanța 
de Paște, Paștele ortodox fiind pe 16 aprilie, iar 
Paștele catolic, pe 9 aprilie).

Al cincilea modul: de miercuri, 19 aprilie 2023 
până vineri, 16 iunie 2023.

A cincea vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, 
până duminică, 3 septembrie 2023.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență 
redusă, anul școlar are o durata de 34 de săptămâni 
de cursuri și se incheie la data de 2 iunie 2023.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată 
de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data 
de 9 iunie 2023.

Pentru clasele din învățământul liceal-filie-
ra tehnologică, cu excepția claselor prevazute 
la lit. a), pentru clasele din învățământul postli-
ceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănă-
tate și asistență pedagogică, și pentru clasele din 
învățământul profesional, anul școlar are o durată 
de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data 
de 23 iunie 2023.

M.P.

Autoritatea locală 
a investit 15.000 
de euro în dotarea 

Direcției Publice Motru. Banii 
provin de la bugetul local iar 
cu aceștia s-au achiziționat 

Echipamente de 15.000 de euro pentru Direcția Publică Echipamente de 15.000 de euro pentru Direcția Publică 
Motru! Director nou, un inginer din societateMotru! Director nou, un inginer din societate

următoarele echipamente noi 
pentru DP Motru: lamă des-
zăpezire, tocător resturi vege-
tale și o remorcă.

Investițiile continuă, 
anunță primarul municipiu-

lui, Cosmin Morega, care mai 
spune că societatea are și un 
director nou. Este vorba des-

pre tânărul inginer Gheorghe 
Manțoc care a acceptat să 
conducă societate în momen-

te grele, DP acumulând mari 
datorii.

A.S.
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Rămâne șef la Parchetul de pe lângă Rămâne șef la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Târgu-JiuJudecătoria Târgu-Jiu

Operatori economici 
închiși de OPC. Multă 
mizerie și produse 
neconforme

Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj 
a controlat cinci operatori economici 
care activau în domeniul alimentației 
publice, fiind aplicate patru amenzi 
contravenționale în valoare totală de 
40.000 de lei.

S-au oprit definitiv de la comerci-
alizare produse alimentare neconfor-
me în valoare de peste 4.500 de lei. 
În plus, comisarii CJPC Gorj au decis 
oprirea temporară a prestării de ser-
vicii, până la remedierea deficiențelor, 
pentru toate cele cinci unități contro-
late, a precizat Claudiu Mădălin Giur-
cău, comisarul șef adjunct al CJPC 
Gorj.

Neregulile constatate în timpul 
controalelor au fost: utilizarea unor 
vitrine frigorifice insalubre, ruginite, 

cu resturi alimentare și praf; folosi-
rea unor spații ce nu erau igienizate 
corespunzător, cu pereți ce prezen-
tau colonii de mucegai; nerespecta-
rea regimului de temperatură pentru 
păstrarea produselor (masa caldă nu 
asigura temperatura de păstrare a pre-
paratelor culinare, de minimum 600 
Celsius); nerespectarea condițiilor de 
păstrare și depozitare pentru diverse 
produse alimentare; folosirea unor 
produse alimentare fără elemente de 
identificare; utilizarea unor ustensile 
sau veselă neconforme; deficiențe de 
etichetare a produselor alimentare 
(lipsa unor mențiuni obligatorii, con-
form legii, lipsa informării cu privire 
la produsele ce provin de produse de-
congelate etc.). 

I.I.

Parchetul de pe lângă Judecă-
toria Târgu-Jiu va fi condus 
în continuare de procuro-

rul Cosmin Petrescu Eriță. Consiliul 
Superior al Magistraturii a prelungit, 
marți, cu unanimitate de voturi, dele-
garea acestuia în fruntea Parchetului 
din Târgu-Jiu.

„Secţia pentru procurori a Consi-
liului Superior al Magistraturii a hotă-
rât prelungirea delegării în funcția de 
prim procuror la Parchetul de pe lân-
gă Judecătoria Târgu Jiu a domnului 
PETRESCU ERIȚĂ COSMIN, procuror 
în cadrul acestei unități de parchet, 
începând cu data de 01.11.2022, 

până la ocuparea funcţiei prin con-
curs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni”, se arată 
în decizia CSM.

Cosmin Petrescu Eriță lucrează la 
parchetul local de aproape 8 ani, iar 
postul de conducere îl ocupă din data 
de 1 mai 2022. 

Funcția de prim-procuror a fost 
scoasă la concurs, proba scrisă fiind 
programată pentru data de 9 noiem-
brie. 

Postul este dorit și de procurorul 
Cătălin Constantin Bîjnea, de la Par-
chetul de pe lângă Tribunalul Gorj. 

I.I.

Post vacant de 
secretar la un 
liceu din Gorj

Liceul Tehnologic Bustuchin or-
ganizează concurs de recrutare pen-
tru ocuparea, pe perioadă determi-
nată, a funcției temporar vacante de 
secretar.

Se cer doar studii superioare și  
cunoștințe de utilizare a calculato-
rului. 

Nu se solicită vechime în speci-

alitatea studiilor necesare ocupării 
postului. 

Termenul limită de depunere a 
dosarelor este 25 octombrie. 

Concursul are loc la începutul lu-
nii noiembrie. Proba scrisă va fi pe 
3 noiembrie, iar interviul, pe 7 no-
iembrie. 

I.I.
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Dosarul cu șină devine istorie! Autoritățile Dosarul cu șină devine istorie! Autoritățile 
locale și centrale nu-l vor mai cerelocale și centrale nu-l vor mai cere
În viitorul apropiat, autorităților publice cen-
trale și locale li se vor interzice să mai ceară 
contribuabililor dosare cu șină atunci când 
vine vorba de funizarea la cerere a servicii-
lor publice, dar nici pentru concursuri publi-
ce sau proceduri de achiziții publice, anunță 
presa centrală.

Măsura este într-un proiect de lege care va ajun-
ge curând, cu propunere de adoptare, la cel mai im-
portant vot al procedurii parlamentare de legifera-
re, a relatat ieri Digi24. Deși proiectul de lege a fost 
respins inițial de Senat în primăvara anului curent, 
la Camera Deputaților tocmai s-a propus la comi-
sii adoptarea acestuia. Din moment ce deputații au 
votul decisiv, sunt șanse mari ca măsura să devină 
realitate în următoarele luni.

Regulă și la concursurile pentru funcțiile publice

În esență, parlamentarii vor să interzică dosare-
le cu șină care sunt cerute acum, în multe cazuri, 
la depunerea solicitărilor pentru prestarea de ser-
vicii publice. Totodată, regula va urma să se aplice 
și pentru concursurile pentru funcții publice sau 
procedurilor de achiziții publice. „Instituțiile publi-
ce, organele de specialitate ale administrației publi-
ce centrale și locale, precum și persoanele juridice 
de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut 
de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze 
un serviciu public, în regim de putere publică, nu pot 
solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, 
în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea 
unui serviciu public, dosare, dosare cu șină, precum 
și niciun alt articol sau obiect de birotică sau pape-
tărie. Prevederile (...) se aplică și în cazul depunerii 
actelor necesare pentru participarea la concursurile 
pentru ocuparea unei funcții publice, precum și în ca-
zul depunerii actelor necesare pentru participarea la 
procedurile de achiziții publice”, scrie în proiectul de 
act normativ.

Fără taxe suplimentare

Pe deasupra, autoritățile centrale și locale nu vor 
putea nici măcar să ceară taxe suplimentare pen-
tru a acoperi costurile pentru a achiziționa dosare 
cu șină sau alte obiecte de birotică și papetărie.

„Instituțiile publice, organele de specialitate ale 
administrației publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, potrivit le-
gii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt 
autorizate să presteze un serviciu public, în regim 
de putere publică, nu pot percepe taxe suplimentare 
pentru acoperirea costurilor articolelor sau obiectelor 
prevăzute (...)”, scrie în document, cu referire la do-
sare, dosare cu șină și alte obiecte de birotică sau 
papetărie. „Trebuie eliminată practica, moștenită 
de la birocrația comunistă, de a solicita persoane-
lor fizice sau persoanelor juridice, plătitoare de taxe 
și impozite, dosare, dosare cu șină, precum și alte 
articole sau obiecte de birotică sau papetărie. Acest 
amendament va elimina această practică inaccepta-
bilă”, este motivat în raportul prin care deputații au 
propus adoptarea proiectului.

Camera Deputaților e decizională

Dacă va trece de votul decisiv al deputaților și 
va deveni lege, proiectul se va aplica după 180 de 
zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial. Atenție! 
Ca să se aplice, proiectul trebuie adoptat de Came-
ra Deputaților, promulgat prin decret prezidențial 
și publicat în Monitorul Oficial. Citește mai mult 
despre debirocratizare, autoritati centrale, autori-
tati locale, autoritati contractante, achizitii publice, 
functionari publici, bugetari.

M.P.

Șeful PSD Gorj, deputatul Mihai Weber a 
anunțat că parlamentarii social-democrați din 
județ au depus amendamente la Ordonanța lui 
Virgil Popescu, în baza căreia, acesta, inițial, 
decisese închiderea ireversibilă a capacităților 
de energie pe cărbune. După o altă modificare 
recentă adusă Ordonanței, urmează încă una 
care ar clarifica situația pentru CEO, după 
cum precizează Mihai Weber. 

După o apatie îndelungată, liderii social-
democrați din Gorj s-au hotărât să com-
bată mai apăsat Ordonanța prin care Vir-

gil Popescu, ministrul PNL al Energiei ar fi închis 
cărbunele… ieri! Astfel, Mihai Weber a scris pe pa-
gina sa de Facebook, următorul anunț: 

,,Împreună cu colegii parlamentari Cristinel Rujan 
și Claudiu Manta, am depus mai multe amendamen-
te la Ordonanța decarbonării, extrem de importante 
pentru producătorii de energie pe bază de cărbune, 
în special pentru Complexul Energetic Oltenia și, în 
definitiv, importante pentru toți românii!

Cele mai importante amendamente se referă la: 
RENEGOCIEREA Planului de restructurare al 

Complexului Energetic Oltenia, respectiv a capitolu-
lui Energie din PNRR;

Crearea unui cadru care să permită continuarea 
activității la unitatea economică producătoare de 
energie și după anul 2032;

NU se va închide nimic nici după ce  noile capacități 
vor fi gata să producă energie;

PSD Gorj îi spune lui Virgil Popescu 
despre CEO: ,,Nu se închide nimic!”

TOATE capacitățile pe bază de cărbune rămân la 
dispoziția SEN, apte să producă energie în orice mo-
ment, în acest timp fiindu-le asigurată mentenanța 
și personalul necesar pentru funcționare. 

Datorită acestor amendamente, înlăturăm peri-
colele la care ne expune textul inițial al ordonanței, 
acelea de a rămâne fără surse interne în momente 
de criză majoră, cum este cel în care ne aflăm!”, a 
mai notat acesta.

M.C.H.

* Bani de la bugetul locel

Au fost finalizate lucrările la încă două par-
cări de reședință. Este vorba despre o parca-
re realizată de la zero la intersecția străzilor 
Muncii și Jiului, pe locul unei zone pietonale 
foarte extinse care nu mai dovedea utilitate, 
a anunțat primarul orașului Rovinari, Robert 
Filip.

Acesta mai precizează: ,,Din cele aproximativ de 
20 de locuri de parcare rezultate, o parte au fost deja 
atribuite, urmând ca în scurt timp și restul să fie alo-
cate cetățenilor din zonă.

Rovinari: 1500 de parcări. Primarul Filip: Poate 
nu sunt sufi ciente, dar mai acoperim din defi cit

În privința celei de-a doua parcări, a fost vorba 
depre o extindere.

Astfel, de la 20 de locuri de parcare câte erau 
disponibile în zona blocurilor F1-F3, s-a ajuns la 43 
de locuri. 

Poate nu sunt suficiente aceste noi locuri de par-
care, dar cu siguranță mai acoperim din deficit, care 
de la o perioadă la alta a fost tot mai mic. 

Ambele investiții s-au făcut cu bani de la bugetul 
local.

La o analiză simplă, putem spune că, în acest 
moment, în orașul Rovinari avem aproximativ 1500 
de locuri de parcare atribuite sau în curs de atribu-
ire, iar la acestea se mai adaugă și cele aflate de-a 
lungul mai multor străzi, locuri care nu au fost încă 
marcate și numerotatate. 

Mai trebuie spus că noi, ca autoritate, lucrăm în 
permanență la identificarea de noi oportunități, fi-
nanciare și de locații, pentru realizarea de noi par-
cări.

Acum avem în așteptare o parcare în zona blocu-
rilor A1-G15, dar și o parcare destul de spațioasă pe 
strada 22 decembrie 1989”, a mai transmis edilul.

M.C.H.
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Sărbătoarea Sfi ntei Cuvioase PARASCHEVA, Sărbătoarea Sfi ntei Cuvioase PARASCHEVA, 
vineri 14 octombrie 2022vineri 14 octombrie 2022
,,Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel 
după chip; că, luând  crucea, ai urmat lui Hris-
tos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la  trup, 
căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, 
de lucrul cel  nemuritor. Pentru aceasta şi cu 
îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă  Mai-
că Parascheva, duhul tău’’.

Credincioșii din cuprinsul Patriarhiei Romăne 
și nu numai se pregătesc în aceste zile de 
marea sărbătoare a Sfintei Cuvioase PARAS-

CHEVA, ocrotitoarea tinerilor și a oamenilor evlavioși. 
În această perioadă, pașii a zeci, poate chiar sute de 
mii de credincioși se îndreaptă către Catedrala Mitro-
politană din capitala Moldovei Iași, acolo unde anul 
acesta au poposit și moaștele Sfăntului cuvios PAISIE 
de la Neamț. Personal, am fost teribil de impresionat 
cănd, ajungănd în curtea Catedralei de la Iași, am vă-
zut numeroși oameni stănd la rănd, majoritatea tineri 
studenți și elevi, pentru a se putea ruga și închina 
la moașțele Sfintei Cuvioase PARASCHEVA, ,,mai-
ca noastră cea mult-milostivă”. Acatistul o numește 
leacul durerii, măna vindecării, casa octrotirii, măn-
tuirea de bboli. Mai mult, ea este cea care ține par-
tea celor asupriți pe nedrept, este apărătoarea celor 
nedeptățiți, fiind numită mijlocitoarea celor greșiți, fo-
lositoarea celor asupriți, îndreptătoarea judecătorilor 
celor răi, scăparea celor judecați și osăndiți și stărpi-
toare a răutăților.

Oricine, de orice vărstă, care cinstește pe Sfănta 
Cuvioasă PARASCHEVA, este ajutat de Dumnezeu 
prin mijlocirile ei, ca să simtă puterea de înviere a su-
fletului și să trăiască bucuria tinereții veșnice pe care 
o au sfinții pentru că au iubit pe Dumnezeu și pe se-
menii săi, după cum inspirat se exprimă Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel.

    

Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea 
municipiului Motru
   

În judeţul Gorj, numeroase biserici poartă hramul 
Sfintei Cuvioase Parascheva: Biserica din Parohia 
Strâmba-Jiu, localitatea Turceni, Protopopiatul Târgu 
Jiu Sud, Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din 
comuna Vladimir, Protoieria Târgu Cărbuneşti, pre-
cum şi Biserica de lemn din comuna Ciuperceni şi 
cele din localităţile Piscuri, Parohia Răşina II, oraşul 
Ţicleni, Parohia Radoşi, comuna Crasna. De aseme-
nea, Catedrala Ortodoxă din municipiul Motru poartă 
hramurile ,,Preasfânta Treime” şi Sfânta Cuvioasă Pa-
rascheva”. În Catedrala din Motru se află Veşmintele 
Cuvioasei, aduse de la Iaşi spre mângâierea credincio-
şilor, Sfânta Cuvioasă Parascheva fiind Ocrotitoarea 
municipiului Motru din judeţul Gorj.

După cum ne-a mărturisit Parintele Paroh al Cate-
dralei Ortodoxe din Motru, Pr. Dan Zglobiu, manifes-
tările religioase vor debuta în această seară, cu slujba 
Vecerniei unită cu Litia şi Acatistul Sfintei Cuvioase 

Parascheva. În zi de hram, preoţii slujitori vor săvârşi 
slujba Utreniei şi Sfânta Liturghie, şi de asemenea vor 
citi rugăciuni pentru pomenirea ctitorilor şi binefăcă-
torilor Bisericii, trecuţi la Domnul. La final, credincio-
şii prezenţi vor primi pachete din partea Parohiei.

   

 Viața Sfi ntei Cuvioase PARASCHEVA 
    
Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit pe pă mânt în 

prima jumătate a veacului al XI-lea. Prima învățătură 
în limba română despre viața sfintei o găsim în „Cartea 
românească de învățătură” a Mitropolitului Varlaam 
al Moldovei, Iași, 1643. S-a născut în Epivata (azi Bo-
iados), pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Con-
stantinopol (mai târziu, Istanbul), pe atunci capitala 
Imperiului bizantin. Părinții ei, oameni de neam bun 
și credincioși, râvnitori spre cele sfinte, au crescut-o 
în frica de Dumnezeu, îndemnând-o spre deprin derea 
faptelor bune, dar mai ales a postului, rugăciunii și 
milosteniei. Un frate al ei, după ce a învățat carte, s-a 
călugărit sub numele de Eftimie; a fost ales episcop 
în localitatea Madite pentru dragostea față de cele 
sfinte și pentru cultura sa deosebită. Sfânta Paras-
cheva și-a petrecut anii copilăriei în casa părinților, 
sub ocrotirea acestora. Se spune că pe când avea zece 
ani, „fiind într-o biserică a Precistei” a auzit citindu-
se, la Sfânta Liturghie, cuvântul Evangheliei: „Oricine 
voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-
și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie” (Mar cu 8, 34). 
Chemarea Mântuitorului a sădit în inima ei dorul de 
desăvârșire, încât și-a împărțit toate hainele săraci-
lor. Același lucru l-a făcut și în alte împrejurări, fără 
să țină seama de mustrările părinților. Moștenind o 
mare avere de la părinți, împreună cu fratele ei, tână-
ra Parascheva a dăruit săracilor partea ce i se cuvenea 
de moștenire și, „părăsind frumusețea acestei lumi”, 
s-a retras „în adâncul pustiei”. S-a oprit mai întâi la 
Constantinopol, unde a ascultat cuvinte de învățătură 
de la călugări și călugărițe cu aleasă viață duhovni-
cească. Urmând sfaturile acestora, a părăsit capitala, 
îndreptându-se spre ținutul Pontului. Vreme de cinci 
ani a rămas la Mănăstirea Maicii Domnului din He-
racleea. De aici a plecat spre Țara Sfântă, în dorința 
de a-și petrece restul vieții în locurile binecuvântate 
de viața pământească a Mântuitorului Iisus Hristos 
și a Sfinților Apostoli. După ce a văzut Ierusalimul, 
s-a așezat într-o mănăstire de călugărițe în pustiul 
Iordanului, unde s-a nevoit cu postul și s-a înălțat 
duhovnicește în rugăciune, întocmai ca Sfântul Ioan 
Botezătorul, ca Sfânta Maria Egipteanca și ca atâția 
alți ostenitori ai pustiei roditoare de desăvârșire. Mi-
tropolitul Varlaam al Moldovei, în Cazania sa, spune 
că acum Sfânta nu mai avea grijă „nici de veșminte 
și de așternuturi, nici de mâncări și de mese, nici 
de casă sau slujnice, ci numai de curăția sufletului 
și de răspuns județului (judecății n.n.) ce va să fie”. 
Ea „pururea suspina și nepărăsit tânjea cumu-și va 
înfrumuseța sufletul, cum se va logodi pe sine Mirelui 
ceresc, lui Iisus Hristos, cum se va îndulci la vederea 
Mirelui său, de slava și de lumina și de bucuria cea fe-
ricită. De aceasta... ochii de lacrimi îi erau întunecați 
pururea”.

Într-o noapte, însă, pe când avea ca la 25 de ani, 
un înger i-a spus, în vis, să se reîntoarcă în locurile 
părintești: „Să lași pustia și la moșia ta să te întorci, 
că acolo ți se cade să lași trupul pământului și să treci 
din această lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”. 
După ce a avut această vedenie, sfânta „fără de voie 
lăsă pustia și se întoarse în lume și la Țarigrad veni”. 
Și mereu în biserica Precistei ce este în Vlaherne și că-
tre icoana Sfinției Sale căzu și cu lacrimi se ruga așa și 
zicea: „N-am altă nădejde, n-am alt acoperământ. Tu-
mi fii îndreptătoare, tu-mi fii folositoare... Că până am 
umblat în pustie pe tine te-am avut ajutor, iar acum, 
dacă m-am întors în lume, îndreptează-mă până la 
sfârșitul vieții mele, că altă nădejde nu am”.

Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivata, lo-
calitatea în care văzuse lumina zilei, fără să spună 
cuiva cine este și de unde vine. „Acolo”, continuă Mi-
tropolitul Varlaam, „trudă cătră trudă și durere că-
tră durere adăugă, cu post și nedormire pe sine se 
înfrumuseța..., cu lacrimi pământul uda și se ruga: 
Doamne Iisuse Hristoase, caută din lăcașul Tău cel 
sfânt; am lăsat toate și după Tine am călătorit în toată 
viața mea. Și acum, îndură-Te Doamne, spune înge-
rului blând să ia cu pace sufletul meu”. Împăcată cu 
sine, cu oamenii și cu Dumnezeu, și-a dat astfel sufle-
tul întru odihna Mirelui ceresc.

  

O primă minune săvărșită imediat după 
adormirea Sfi ntei Cuvioase  

    
A fost îngropată ca o străină, fără ca ni meni să știe 

cine era. Dar Dumnezeu, voind să o proslăvească, a 
descoperit în chip minunat cine era acea străină. Se 
spune că un marinar a murit pe o corabie și trupul i-a 
fost aruncat în mare. Valurile l-au adus la țărm, iar un 
sihastru care trăia acolo a rugat pe niște creștini să-l 
îngroape după rânduiala creștinească. Săpând deci o 
groapă, „aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva ne-
putred și plin de mireasmă”. Cu toate acestea, au pus 
alături de ea și trupul corăbierului, cel rău mirositor. 
Dar, în noaptea următoare, unuia din creștinii care 
săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat în 
vis o împărăteasă, șezând pe un scaun luminat și în-
conjurată de mulțime de îngeri. Unul dintre îngeri l-a 
luat de mână, l-a ridicat și i-a zis: „Gheorghe, pentru 
ce n-ați socotit trupul Sfintei Parascheva? Nu știți că 
Dumnezeu a iubit frumusețea ei și a vrut să o proslă-
vească pe pământ?”. Iar împărăteasa pe care o văzuse 
în vis și care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva 
i-a poruncit să ia degrabă trupul ei și să-l așeze un-
deva, într-un loc de cinste. Aceeași vedenie a avut-o și 
o femeie credincioasă, cu numele Eftimia, într-același 
chip și în aceeași noapte, și a doua zi amândoi au 
spus tuturor minunata întâmplare.

Credincioșii de acolo, auzind de visul celor doi, au 
înțeles că este un semn dumnezeiesc, drept care au 
luat trupul Cuvioasei din mormânt și l-au adus cu 
mare bucurie, „cu lumini și cu tămâie”, așezându-l în 
Biserica Sfin ții Apostoli din Epivata. Îndată au avut 
loc vindecări minunate în urma rugăciunilor care 
se făceau lângă cinstitele sale moaște. Se spune că 
drept-credincioșii creștini din Epivata au zidit o bise-
rică chiar pe locul în care au trăit părinții ei și unde ea 
însăși văzuse lumina zilei.

Vestea despre minunile care se săvârșeau în apro-
pierea cinstitelor moaște s-a răspândit curând în Tra-
cia și în Peninsula Balcanică. Este foarte probabil că 
Patriarhia ecumenică va fi procedat de timpuriu la ca-
nonizarea ei, adică la trecerea ei în rândul sfinților.

     

Cultul Sfi ntei Cuvioase PARASCHEVA 
    
 Cuvioasei Parascheva îi sunt atribuite minuni și 

vindecări miraculoase. De ziua sa, la Iași are loc în 
fiecare an un pelerinaj la care participă sute de mii 
de credincioși din toată țara. Pelerinajul la moaștele 
situate în Catedrala mitropolitană din cetatea Iașilor a 
devenit unul dintre principalele evenimente religioase 
din țara noastră. Sute de mii de pelerini se adună în 
fiecare an la Iași în cel de-al doilea weekend al lunii 
octombrie pentru a comemora pe Sfânta Cuvioasă Pa-
rascheva, în timp ce orașul însuși și-a stabilit Zile de 
sărbătoare în același timp. Totodată Sfânta Parasche-
va alina sufletul cu moaștele sale, oamenii mărturi-
sesc că Sfânta ar fi binecuvântat oamenii posedați de 
lucrul cel rău. Creștinii informează că în timpul bom-
bardamentelor din al doilea Război Mondial Sfânta a 
apărat Catedrala Mitropoliană Iași.  Este cunoscută în 
popor și sub numele de Sfănta Vineri. 

,,Cu multă postire trupul subțiindu-ți, ți-ai ridi-
cat mintea către  Dumnezeu și viață netrupească în 
trup ai viețuit, pururea pomenită  Parascheva, lepă-
dând materialnica tulburare, pentru aceasta acum te  
veselești cu cetele îngerești”.

MARIUS STOCHIȚOIU
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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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Gorj: Forțele de ordine, în 
stradă! Cinci evenimente 
importante în județ
    
În perioada 14-16 octombrie, jandarmii gorjeni vor asi-
gura măsurile de ordine și siguranță a participanților 
la manifestările publice din județul Gorj, după cum 
urmează: în 14 octombrie la stadionul din Târgu-
Cărbunești, pe timpul meciului de fotbal dintre echi-
pele CS Gilortul Tg-Cărbunești – CSM Jiul Petroșani; 
în 14 și 15 octombrie la manifestările consacrate 
Luptelor de la Podul Jiului (activități comemorati-
ve și reconstituire istorico-militare a luptelor); în 15 
octombrie la Stadionul Municipal Târgu-Jiu pe tim-
pul meciului de fotbal dintre echipele ACS Viitorul 
Pandurii Târgu-Jiu – FC Unirea Dej; în 16 octom-
brie la Festivalul sarmalelor și piftiilor organizat la 
Peștișani; tot în 16 octombrie la Sala Sporturilor din 
municipiul Târgu-Jiu pe timpul meciului de baschet 
masculin dintre echipele CSM Târgu-Jiu - CS Rapid 
București.

,,Jandarmii gorjeni vor executa aceste misiuni în mod 
independent cât și în sistem integrat în cadrul echipajelor 
mixte, având misiunea de a preveni și combate faptele an-
tisociale, iar pentru siguranța cetățenilor vom fi prezenți în 
zonele de desfășurare a activităților.   

Recomandăm participanților să respecte măsurile dis-
puse de organizatori și forțele de ordine, să adopte un 
comportament civilizat, să evite conflictele de orice fel iar 
dacă observă persoane care au un comportament antiso-
cial, să se adreseze celei mai apropiate patrule de ordine 
publică. 

Pe timpul desfășurării partidelor de fotbal cât și de 
baschet masculin, jandarmii gorjeni vor acţiona pentru 
asigurarea ordinii publice în zona apropiată şi imediată 
a stadioanelor din Târgu-Jiu și Târgu-Cărbunești și a Să-
lii Sporturilor din Târgu-Jiu, în scopul prevenirii oricăror 
incidente care ar putea să afecteze climatul de ordine şi 
siguranţă al participanților.

Concomitent cu misiunile de ordine publică planificate, 
vor fi asigurate şi măsuri specifice de pază şi protecţie 
instituţională la obiectivele aflate în responsabilitatea jan-
darmilor gorjeni.

Jandarmii montani din Rânca, Runcu și Tismana vor 
acționa pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisoci-
ale, pentru informarea, îndrumarea şi acordarea de asis-
tenţă turiştilor dacă aceștia se află în dificultate în zona 
de munte. 

Dacă mergeți în zonele montane, vă recomandăm să 
vă informați în prealabil despre condițiile meteorologice, 
să vă echipați adecvat perioadei, să nu vă expuneți la ris-
curi și să solicitați sprijinul echipajelor de intervenție dacă 
întâmpinați probleme, prin SNUAU 112”, a transmis într-
un comunicat de presă IJJ Gorj.

M.C.H.
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După un workshop în cadrul Proiectului Erasmus +  
„LEarning how to InTegrate Music in schOol Throu-
gh International Ventures LE.IT.M.O.T.I.V” organi-
zat, cu o zi în urmă, la Muzeul Național „Constan-
tin Brâncuși”, participanții străini veniți la Târgu 
Jiu au avut parte de un spectacol deosebit. 

Pe scena Teatrului Dramatic ,,Elvira Godeanu" 
au urcat elevi reprezentativi ai liceului care au 
făcut o demonstrație de talent. 

S-a interpretat teatru, s-a cântat la mai multe instru-
mente dar și canto, artiștii liceului demonstrând încă o 
dată în fața publicului că sunt foarte valoroși.

Performantă de cinci stele! Spectacol oferit de elevii Performantă de cinci stele! Spectacol oferit de elevii 
Liceului de Arte din Târgu-Jiu, pentru partenerii străini Liceului de Arte din Târgu-Jiu, pentru partenerii străini 
din proiectul Erasmus +din proiectul Erasmus +

Spectacolul s-a intitulat ,,Prietenia dintre țări" și a 
fost deschis de directorul unității de învățământ, Daria 
Haidău. În sala s-au aflat elevi din Turcia, Portugalia și 

Finlanda. Finalizarea proiectului va avea loc în Tur-
cia. Publicul a fost extrem de entuziasmat la finalul 
spectacolului, oferind lungi aplauze artiștilor care 

au urcat pe scenă dar și dascălilor care au grijă că 
prestația lor sa fie apropiată de perfecțiune. 

A.STOICA
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,,Pensionarii din România au fost nevoiţi să iasă ,,Pensionarii din România au fost nevoiţi să iasă 
pentru a protesta în Piaţa Victoriei şi la toate pentru a protesta în Piaţa Victoriei şi la toate 
prefecturile din ţară, pentru a cere Guvernului prefecturile din ţară, pentru a cere Guvernului 
să-şi respecte obligaţia constituţională”! să-şi respecte obligaţia constituţională”! 

Pensionarii au protestat pentru soluționarea problemelor 
cu care se confruntă seniorii din România 

Marţi, 11 octombrie 2022, 
Federaţiile naţionale repre-
zentative ale asociaţiilor de 

pensionari au organizat la Guvern, 
dar şi la sediile tuturor prefecturilor 
din ţară, proteste pentru a solicita 
respectarea obligaţiei constituţionale 
de a îmbunătăţi nivelul de trai, prin 
creşterea pensiilor. Protestele au fost 
organizate de cele trei mari federații 
de pensionari: «Federația Națională a 
Pensionarilor», «Uniunea Generală a 
Pensionarilor» și «Federația UNIREA 
a Pensionarilor» (FNUPR). Astfel, or-
ganizaţiile pensionarilor din România 
solicită Guvernului creşterea pensiilor 
cu 26%, din noiembrie, şi renunţarea 
la transferul contribuţilor la Pilonul 
2, în 2023, deci, eliminarea transfe-
rului contribuţiilor de asigurări soci-
ale la administratorii privaţi în 2023, 
pentru ca 12 miliarde de lei să rămâ-
nă la bugetul de asigurări sociale în 
vederea majorării pensiilor. Astfel, în 
opinia unuia dintre lideri, mai exact, 
a preşedintelui Federaţiei Naţionale 
«Unirea» a Pensionarilor din Româ-
nia (FNUPR), Dumitru Cojanu, aceste 
solicitări au la bază gravele probleme 
cu care se confruntă milioane de pen-
sionari români, legate de creşterea 
preţurilor la energie electrică şi gaze 
naturale, la produse alimentare, scă-
derea cu 19% a pensiei reale: ,,Toate 
acestea devastând viaţa pensionari-
lor, mai ales că refuzul Guvernului 
de a aproba majorarea pensiilor asi-
gurărilor sociale de stat, precum şi 
refuzul de a aplica prevederilor Legii 
nr. 263/2010 referitoare la indexa-
rea pensiilor au determinat cele trei 
federaţii să organizeze această mani-
festare de protest, sperând că de data 
aceasta, cererile pensionarilor vor fi 
auzite, ascultate şi acceptate” a subli-
niat liderul federaţiei! 

„Mulți dintre acești amărâți, nici nu 
știu ce înseamnă un trai decent”!

În opinia domniei sale: ,,Pensiona-
rii din România au fost nevoiţi să iasă 
pentru a protesta la Guvern, în Pia-
ţa Victoriei şi la toate prefecturile din 
ţară, pentru a cere Guvernului să-şi 
respecte obligaţia constituţională, 
prevăzută la articolul 47, de a creşte 
nivelul de trai prin creşterea pensii-
lor, îndeosebi în aceste momente dra-
matice de creştere uriaşă a preţurilor 
la facturi, alimente şi medicamente”, 
aşa cum susţine domnul Cojanu. Da-
tele statistice evidenţiază faptul că în 
ultimii trei ani, nivelul de trai al pen-
sionarilor a fost grav afectat de tăie-
rea cu 26% a dreptului de pensie, în 
anul 2020, punctul de pensie fiind 
redus de la 1.775 de lei, prevăzut în 
lege, la 1.442 lei. În acelaşi timp, nu 
a fost acordată creşterea pensiilor în 
anul 2021, în timp ce preţurile s-au 
majorat cu peste 18%, iar, creşte-
rea pensiilor cu numai 10%, în anul 
2022, dovedindu-se insuficientă pen-
tru acoperirea creşterii uriaşe a pre-
ţurilor la alimente şi facturi cu peste 
30-40%, mai ales că inflaţia este în 
continuă creştere, ajungând la 17%, 
un lucru pe care demnitarii «statului 
eşuat» nu îl percep nicidecum, când 
se gândesc numai la privilegiile lor şi 
la pensile lor de «maharajahi» ai pla-
iului mioritic! Cu glasul disperat, or-
ganizaţiile pensionarilor din România 
solicită Guvernului: creşterea pensii-
lor cu 26%, începând din noiembrie 
2022, creşterea valorii punctului de 
pensie, la 1.840 lei, măsuri de sus-
tenabilitate a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pentru anul viitor, care 
va fi aprobat de Parlament prin co-
lectarea integrală a contribuţiilor de 
asigurări sociale reţinute de la sala-

riaţi, în sumă previzibilă de 16 mili-
arde lei, respectiv reducerea restan-
ţelor companiilor la bugetul de stat 
cu cel puţin 50% a contribuţiilor de 
asigurări sociale, care se estimează 
la 10 miliarde lei. Acelaşi domn Du-
mitru Cojanu, foarte activ şi energic, 
demn de apreciere, solicită modifica-
rea actului normativ privind transfe-
rul contribuţiilor de asigurări sociale 
la administratorii privaţi (Pilonul II), 
astfel încât pentru anul 2023 să nu 
se prevadă nici o sumă, estimându-
se astfel că 12 miliarde de lei vor ră-
mâne la bugetul de asigurări sociale 
pentru creşterea pensiilor, iar, pe de 
altă parte, eliminarea muncii la negru 
va conduce la creşterea bugetului de 
asigurări sociale cu patru miliarde de 
lei. Astfel: „Pensionarii din România 
sunt într-o situaţie deosebit de grea 
în aceste momente, arată Dumitru 
Cojanu, dat fiind faptul că, după o pe-
rioadă în care pensiile au fost tăiate 
cu 26% în anul 2020, deşi s-a promis 
o creştere de 40%, iar anul trecut de-
cidenţii au mai promis că vor acorda 
8% şi au minţit şi de data aceasta şi 
n-au acordat nimic! Acum, când pre-
ţurile au crescut la alimente, la medi-
camente, la utilităţi, cu valori impre-
sionante – au ajuns utilităţile să fie în 
valoare egală cu pensia – pensionarii 
trebuie să primească un răspuns din 
partea decidenţilor din România, din 
partea Guvernului, cu atât mai mult 
cu cât, în loc să ia măsuri de creş-
tere a pensiilor, ultimele măsuri au 
fost luate, dimpotrivă, pentru a redu-
ce contribuţiile de asigurări sociale. 
Domnul Cîţu a promovat un proiect 
de lege ca să mai reducă din contri-
buţii cu 5% pentru ca să crească sa-
lariile, ceea ce va aduce o reducere a 
bugetului de pensii cu 13 miliarde”, 
susţine preşedintele FNUPR, acesta 
apreciind ca un bun economist că va-
loarea reală a beneficiilor din Pilonul 
II va scădea drastic peste 20 de ani, 
din cauza inflaţiei, ceea ce înseamnă 

că: „Pentru Pilonul II, avem acum, din 
comunicările care s-au făcut, 90 de 
miliarde de lei plasaţi la cei şapte ad-
ministratori privaţi. 90 de miliarde e 
o cifră impresionantă, luată din con-
tribuţiile de până acum a celor care 
sunt în plată, iar eu cred că nenoro-
cirea este faptul că peste 10-15-20 
de ani, când vor primi cei care sunt 
îndreptăţiţi să primească din Pilonul 
II, valoarea reală va fi mult mai mică. 
Atunci, vor cumpăra produse poate la 
nivel de 10% faţă de ceea ce se cum-
pără la ora actuală, întrucât inflaţia 
este în creştere foarte mare, poate că 
în anii următori va ajunge la două 
cifre. La aceste lucruri nimeni nu se 
gândeşte, cei care se ocupă de aces-
te treburi se gândesc să reducă valo-
rile din bugetul de asigurări sociale, 
iar acest lucru e dăunător”, a spus 
în cele din urmă Dumitru Cojanu. 
La rândul său, domnul Preda Nedel-
cu, președintele Federației Naționale 
a Pensionarilor din România (FNPR), 
apreciază că: „Mulți dintre acești 
amărâți nici nu știu ce înseamnă un 
trai decent”, fiind nemulțumiți că nu 
mai fac față scumpirilor la alimente, 
curent și gaze și cer majorarea pen-
siilor în raport cu rata inflației, deoa-
rece, aproape jumătate dintre pensi-
onari primesc lunar sub 1.000 de lei, 
aşa că unii dintre pensionari amărâți 
mai sunt ajutați de către copiii lor 
care sunt plecați în străinătate, alții 
se împrumută la vecini, la case de 
ajutor reciproc, ceea ce înseamnă că 
e greu să trăiești cu 1.000 de lei în 
ziua de astăzi, ca să nu mai vorbim 
de un trai decent! În scandările lor, 
pensionarii au cerut să se respecte le-
gea nr. 263 care obligă Guvernul să 
acorde rata inflației, mai ales că se 
lucrează la o nouă lege a sistemului 
public de pensii, iar, protestatarii au 
solicitat Ministerului Muncii să ac-
cepte reprezentanţii federaţiilor de 
pensionari să participe la elabortarea 
acestei legi, fără a li se acorda atenția 
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Romanescu anunță amenajarea 
a doua noi baze sportive în 
municipiul Târgu-Jiu

cuvenită! Chiar ministrul Muncii, Ma-
rius Budăi, a vorbit, în ultima peri-
oadă despre majorarea pensiilor de la 
1 ianuarie, dar, deocamdată nu este 
nimic cert, mai ales că recent, «sinis-
trul» menționa că pentru o eventua-
lă majorare a pensiilor cu 10 la sută, 
impactul bugetar ar fi de 11 miliarde 
de lei! Refuzul Guvernului de a apro-
ba majorarea pensiilor și asigurărilor 
sociale de stat, precum și refuzul de a 
aplica prevederile Legii nr. 263/2010 
referitoare la indexarea pensiilor, au 
determinat cele trei federații să orga-
nizeze această manifestare de protest, 
sperând că de data aceasta cereri-
le pensionarilor vor fi acceptate, în 
condiţiile în care viața pensionarilor 
este devastată de avalanșa creșterii 
prețurilor la curentul electric și la 
gaze naturale, la produsele alimenta-
re – toate acestea în condițiile în care 
resursele financiare ale pensionarilor 
sunt foarte mici, dar, Guvernul nu a 
respectat prevederile legii privind in-
dexarea pensiilor cu rata inflației și 
nu a majorat, cum se impunea, pen-
siile. Una dintre revendicări solicită 
interzicerea companiilor energetice 
de a debranșa clienții pentru neplata 
facturilor. 

,,Am reuşit, cu sprijinul celor din 
conducerea asociaţiei, a fi lialelor, 
să mobilizăm un număr de oameni 
care să arate că este necesar ca 
Guvernul să-şi arate şi asupra 
noastră privirea”! 

Aşadar, marţi dimineaţa, începând 
cu ora 10,00, în faţa Prefecturii Gorju-
lui s-au adunat peste 250 de pensio-
nari, care au cerut, prin reprezentan-
ţii lor, creșterea pensiilor, asigurărilor 
sociale de stat și aplicarea prevederile 
legii referitoare la indexare, raliindu-
se în felul acesta programului de re-
vendicări ale pensionarilor din toată 
ţara. În cele din urmă s-a constituit 
o delegaţie a Ligii Pensionarilor din 
Gorj, având în fruntea sa pe domnul 
economist Petre Rădulescu, preşedin-
tele asociaţiei, împreună cu domnii: 
Vrăjitoarea Ion şi Răducă Constantin 
de la Motru, Zgarbură Emil de la Târ-
gu-Jiu şi Ionică Biriboiu de la Strâm-
ba-Jiu (Turceni), care a urcat scările 
prefecturii până la etaj, iar, pentru că 
unul dintre membrii delagaţiei era din 
Turceni, iar, d-na Prefect Cristina Ci-
libiu este tot de la Turceni, delegaţia 
a fost primită cu «uşa deschisă», cum 
se spune, cu acest prilej purtându-se 
o discuţie amiabilă şi sinceră, după 
care doamna Prefect, ca reprezentantă 
a Guvernului în teritoriu, a luat notă 
de cerinţele pensionarilor gorjeni şi a 
promis că va înainta Guvernului toate 
aceste probleme! În concluzie, putem 

spune că merită felicitări d-na Prefect 
Cristina Cilibiu, pentru disponibili-
tatea de a purta un scurt dialog cu 
liderii pensionarilor protestatari, dar, 
dacă stăm puţin să refelectăm, oare, 
de ce nu au ieşit şi alţi lideri politici 
ai judeţului, parlamentarii Gorjului, 
în faţa prefecturii, ca să stea de vor-
bă cu protestatarii, să le asculte do-
leanţele, iar, la banchetele care s-au 
organizat în preajma zilei de 1 octom-
brie, unii dintre ei au petrecut şi au 
benchetuit nevoie mare la mesele fes-
tive ale pensionarilor??(sic!!). E doar o 
întrebare care poate avea multe răs-
punsuri din partea demnitarilor, ca 
şi din partea acelora care nu au ne-
voie decât de un trai decent! În locul 
unei concluzii necesare, dar şi ca un 
preludiu al dialogului, vom prezenta 
doar începutul unui interviu mai am-
plu realizat imediat după miting, cu 
domnul Petre Rădulescu, Preşedinte-
le Ligii Pensionarilor din Gorj:

-Rep. Domnule economist, Petre 
Rădulescu, am fost astăzi prezenţi 
la o «adunare populară», aşa cum vă 
place dummneavoastră să o numiţi, 
dar, de fapt, este o manifestare de 
protest a pensionarilor gorjeni, aşa că 
v-aş întreba, cum consideraţi că au 
răspuns pensionarii gorjeni la aceas-
tă manifestare?

-P.R. Domnule profesor, în legătu-
ră cu ceea ce precizaţi dumneavoas-
tră, noi folosim acest termen, pentru 
că aşa prevede legea de organizare a 
unor astfel de acţiuni! Suntem obiş-
nuiţi să vorbim despre mitinguri, 
n-am ajuns la greve, ci, doar la mi-
tinguri! 

-Rep. Domnule preşedinte, eu aş 
pune problema şi în calitate de soci-
olog, de aceea, m-aş referi la faptul 
că în condiţiile în care populaţia ţării 
noastre, ca şi a ţărilor dezvoltate, de-
vine o populaţie tot mai îmbătrânită, 
cred că acest segment de populaţie va 
trebuie să fie mult mai atent privit în 
viitor! 

-P.R. Aveţi dreptate, iar, legat de 
acţiunea în sine, aş spune că astăzi, 
am reuşit, cu sprijinul celor din con-
ducerea asociaţiei, a filialelor, să mo-
bilizăm un număr de oameni care să 
arate că este necesar ca Guvernul 
să-şi arate şi asupra noastră privi-
rea, pentru că, mai ales în ultimul an, 
asistăm la o avalanşă a creşterii pre-
ţurilor, a creşterii inflaţiei…

-Rep. …care, din păcate, afectea-
ză cu deosebire persoanele de vârsta 
a treia!

-P.R. Da, vorbim despre situaţia 
pensionarilor, a persoanelor vârstnice, 
dar, să sperăm că tot ceea ce noi am 
prezentat cu ocazia acestei acţiuni, cu 
ceea ce vom merge şi noi mai depar-
te la organismele noastre superioare, 
dar, şi la Ministerul Muncii, o facem 
pentru a se atrage atenţia şi asupra 
calităţii vieţii noastre! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Edilul municipiului, Marcel 
Romanescu, anunță că și în 
localitățile aparținătoarese 

va da atenție bazelor sportive. 
“Amenajăm două noi baze spor-

tive pentru fotbal: una la Preajba, în 
zona grădiniței de acolo, cealaltă la 
Bârsești. Sunt două terenuri de fotbal 
ce vor fi folosite de CSM pentru gru-
pele D și E de juniori, de alte cluburi 
sportive din municipiu, dar și de copiii 
și cetățenii din zonă. 

Cele două baze se amenajează cu 
teren sintetic, vor beneficia de ilumi-
nat modern, sistem de drenaj și vor fi 
împrejmuite.

În acest moment, CSM Târgu Jiu 
are 5 grupe la secția de fotbal, dar 
de anul viitor va avea 7. Având în 
vedere și numărul tot mai mare de 
entități sportive și de tineri interesați 
de sport, continuăm să investim în in-
frastructură și să creăm tot mai multe 
baze sportive la nivelul municipiului”, 
a menționat Romanescu. 

“Încurajăm sportul și creăm 
condiții în acest sens, îndrumăm co-
piii să practice disciplinele pe care 
le iubesc și le netezim drumul către 
performanță”, a completat edilul lo-
cal.

A.S.
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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.

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

PierderiPierderi
 Declar pierdut card – 

vouchere de vacanță emis de 
Sodexo pe numele MAZĂRE 
CONSTANȚA.

Anunţ public

Titularul Primăria Comunei Băleşti anunţă publicul in-

teresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 

de mediu pentru proiectul: ’’Extindere reţea de canalizare 
menajeră în comuna Băleşti, pe străzile Băleşti Seci - 
Rasova, linia II Băleşti - zona Ghinoiu - pârâul Rasova, 
strada Clean, strada Ghencea, zona strămutaţi, DN67-
Fabrica de pâine Anairo, satul Tămăşeşti zona Cioba-
nu intersecţie Aleea lazului, DN67 zona Mertecom - pod 
CF” propus a fi amplasat în comuna Băleşti, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate 

la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 

76, judeţul Gorj şi la adresa titularului Primăria Comu-
nei Băleşti din comuna Băleşti, sat Băleşti, str. Principală, 

nr.173, în zilele de luni-vineri între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 

Gorj.

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.
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14  OCTOMBRIE 1916

Pe 14 Octombrie 1936 în satul Rasovița s-au 
sărbătorit 20 de ani de la luptele eroice pe care le-
au susținut cu atât elan și cu vitejie gorjenii noștri.  
A conferențiat Pamfil Șeicaru, directorul ziarului 
Curentul (în care a publicat și Nicolae Al Lupului).   
Grigore Pupăză și-a consemnat acest eveniment în 
jurnalul său, redactând și o biografie narată lite-
rar a plutonierului major Ion Mica din Regimen-
tul 17 Mehedinți, culeasă de la Vasile I. Mihuțoiu 
din Rasovița-Lelești (Gorj), în vârstă de 80 de ani, 
în anul 1970. Îi alocăm, în Gorjeanul, cuvenitul loc, 
ca să ne reamintim de acești extraordinari patrioți, 
care și-au jertfit viața ca să contribuie prin gestul 
lor sacrificial la edificarea României Mari, sub co-
roana lui Ferdinand și a Mariei.

Despre aceste evenimente magistrale Vlad Geor-
gescu a scris că, după  Războiul de Reîntregire a 
neamului românesc, teoria și practica reformistă 
au restrcturat din temelie economia, societatea, 
sistemul politic prin trecerea la democrația liberală 
prin vârfurile – liderii- formați ca spirite europene și 
evident, democratice. Ioan Aurel Pop subliniază, la 
rândul său, că în anul 1916 în jurul Carpaților stă-
pâneau  „o singură limbă și un singur drapel: limba 
românească și drapelul României”.

Dar ca să se întâmple acest lucru și-au dat viața 
Romulus Puiu Lepri (căzut în luptele de la Rasovița 
la 14 Octombrie 1916);  locotenenții Matei Vasilescu 
și Nicu Cernăianu și Căpitan Puiu Lepri. Posedând 
scrisoarea lui Traian Lepri, fratele cel mai mic o dă-
ruim în spre publicare aceluiași cotidian Gorjeanul, 
dimpreună cu o comunicare de la Simpozionul de 
la Arcani din 1996. Din Almanahul Gorjanul, din 
1924, am preluat povestirea lui George Lungulescu 
despre victoria de la Jiu (Rasovița, un episod mai 
exact din lupta din 14 Octombrie 1916).

Astfel, împreună, ne putem da seama de cum 
s-a desfășurat în acel monumental eon sângeros 
dar providențial, un act care a modificat totalmente 
dezvoltarea României moderne.

 Dan Gr. Pupăză, Ion Popescu Brădiceni

Despre Plutonierul major Mica Ion din 
Regimentul 17 Mehedinţi, căzut eroic în luptele 
de la Rasoviţa, în 1916, pe 14 octombrie

Deshumat la 10 februarie 1970 din cimitirul 
bisericii Popeşti-Arcani.

Reînhumat în acelaşi loc la 15 februarie 1970.
Informator: Mihuţoiu I. Vasile, satul Rasoviţa, 

comuna Leleşti judeţul Gorj.Vârstă – 80 ani.
Ştie carte. A învăţat 5 clase primare cu învăţătorul 

Ion Mateiescu, în satul Stroieşti, judeţul Gorj.
Armata a făcut-o la Regimentul 18 Gorj, Târgu-

Jiu, terminând-o cu gradul de sergent.
A luat parte la campania din anul 1913 din 

Bulgaria, rămânând în continuare sub arme până în 
anul 1916, când începe Războiul.

La începutul războiului e încadrat în Compania 
a X-a comandant fiind căpitanul Pociovălişteanu 
Gheorghe şi comandantul plutonului slt. Gelepu.

Urmând cursurile de semnalizare la Târgovişte 
(Panaitescu şi Morse), e luat ca agent şi observator 
la batalionul comandat de maiorul Constantinescu.

Participă la trecerea Carpaţilor în prima fază şi 
pe 1 octombrie 1916, potrivit ordinului, se retrag 
pe vechea graniţă şi încep să se pregătească pentru 
rezistenţă în timpul iernii.

Mai departe urmează relatarea culeasă în ziua de 
13 februarie 1970.

… „Pe 11 octombrie 1916 vine ordin ca Batalionul 
III din Regimentul 58 să meargă la Dobriţa, urgent, 
pentru a ţine piept nemţilor care pătrunseseră pe 
plaiurile acestui sat.

Am venit cu trenul de la Parângul până în 
Târgu-Jiu şi aci am găsit numai căruţe şi trăsuri 
rechiziţionate pentru ca să ne ducă la Dobriţa.

În zori de zi – pe 12 octombrie am ajuns la 
Dobriţa, în răscruce, la Rădoi Pupăză. De acolo am 
plecat pe munte în sus, cu călăuză. Când am ajuns 
în Higirosu am întâlnit pe maiorul Truşculescu care 
abia mai avea în detaşamentul ce-l comanda vreo 
2-300 de oameni.

Dă mâna cu ofiţerii noştri şi întreabă câţi 
suntem.

I s-a precizat că suntem un batalion. Ne-a spus 

In memoriam

Eroii de la Rasovița(I)
că sunt nemţi mulţi şi bine înarmaţi. Am mai în-
cercat noi să mai rezistăm pe la Prisaca şi Dâlma. 
Ne-au respins nemţii şi ne-am întors prin satul Le-
leşti de unde fugea lumea pe capete. Ne retragem la 
Ursăţei, în capul de la vale al satului, şi de acolo pe 
seară se vedea un foc mare la Vălari, sus. 

Ce se-ntâmplase?
Când pătrunsese acolo în sat o patrulă nemţeas-

că oamenii omorâseră pe ofiţerul şef de patrulă şi de 
aia dăduseră foc satului Vălari.

Am stat noaptea acolo, la Ursăţei.
Când se făcu ziua (asta pe 13 octombrie 1916) ne 

suirăm cu batalionul în dealul Ursăţeilor şi ofiţerii 
ziceau că o să ne ia prizonieri dacă nu suntem cu 
grijă. Se îmbolnăvise maiorul Constantinescu şi ia 
comanda batalionului căpitanul Bădescu.

Eu care eram, de aici, din Rasoviţa, simţeam cum 
mă arde la inimă că lăsasem acolo pe bunica mea de 
76 de ani atunci, pe bietul tata şi pe mama şi mai 
ales nevasta cu un copil.

Cum simţeam că fierbe sângele în mine, că inima 
îmi sare din piept, că sufletul mă îndeamnă să iau 
o hotărâre, pe la orele zece mă duc la căpitanul Bă-
descu şi-i spun:

- Domnule căpitan, vedeţi satele astea două de 
jos ? Şi-i arăt Rasoviţa mea.

- Da !
- Eu îs de-acolo şi am pe-ai mei acolo.
Daţi-mi o patrulă straşnică că eu mă duc până 

la Dobriţa să văd ce face inamicul – Mi-a dat 26 de 
oameni şi am plecat cu ei.

 Am trecut pe acasă şi ai mei fugiseră toţi şi lăsa-
seră toate în plata Domnului, numai bietul bunicul 
era acasă. Le-am umplut la toţi soldaţii bidoanele cu 
rachiu dintr-o butie mare dar, ce să vă spun eu ? că 
nu pot să spun cu vorba mea ce era în sufletul meu 
când am văzut pustietatea de acasă şi din sat !... 

M-a cuprins aşa o ură contra nemţilor când şti-
am că o să vină şi o să treacă pe aici şi o să pusti-
ască totul.

O ură şi o jigneală mare !
Am plecat cu oamenii spre Dobriţa, prin pădure, 

că eu ştiam locurile pas cu pas. O parte din ei mer-
geau în dreapta Bârloii, alţii pe stânga, tot prin lo-
curi cu pădure. Când am ajuns aproape de Dobriţa, 
în Buşuruga, ne-am oprit ca să ne informăm.

Vedem deodată doi oameni fugind spre pădure.
Am şuierat încet şi le-am făcut semn să vină la 

noi. Au venit la noi şi i-am întrebat ce-i cu ei. Ne-
au spus că Dobriţa-i plină de nemţi. Au tăiat vite şi 
păsări şi au spart butoaiele cu vin, vin care a trecut 
peste pragul uşii şi curgea prin curţile părăsite.

Mănâncă şi beau şi petrec.
Ne-au mai spus că sunt câţiva nemţi în avant-

post, de la vale de Măruţă, în capătul Plăişorului şi 
alţii în alt post lângă cimitirul din Dobriţa – Cam la 
zece soldaţi de fiecare post al lor.

Ne-am întors noaptea, am raportat căpitanului şi 
i-am spus că-i bine să-i aşteptăm la Rasoviţa ca să 
nu treacă pe flancuri în spatele nostru, că de acolo 
de la Rasoviţa putem vedea bine ce fac nemţii. M-a 
delegat tot pe mine să organizez acolo un post îna-
intat.

- Du-te şi înfiinţează acolo un post unde ştii tu 
că-i mai bine ! 

Asta mi-a spus şi am şi plecat cu oamenii mei.
Când am ajuns în sat prin porţile caselor erau 

numai cârpe albe puse de bieţii oameni ca semn că 
se predau că aflaseră că vin nemţii. Dar numai nişte 
bătrâni erau că restul fugiseră la vale. Întâlnesc pe 
şeful de post, Tivig de loc din Peştişani. Era cam beat 
şi-i spun, când îl văd aşa, să plece imediat că aici îi 
război nu găinăreală. Venind eu aici, înfiinţez postul 
de luptă unde-i acum şcoala. Acolo mai la vale o ţâră 
era o vie. Acolo mi-am pus oamenii. Pe la ora patru 
vine o patrulă de la Cerna, de la Severin şi spune că 
vor veni două batalioane în ajutor: unul din Regi-
mentul 17 din Mehedinţi şi altul din Regimentul 31; 
Regimentul 17 vine pe şosea iar Regimentul 31 vine 
pe sub munte având ca misiune curăţirea inamicu-
lui. Am făcut fuga raportul şi l-am trimis la batalion. 
Pun două santinele la pod jos, colea, ca să-i întâm-
pine pe 17 şi pe 31 (regimentele alea două).

Pe la unsprezece noaptea (de 13 spre 14 octom-
brie) vine fuga o santinelă şi îmi spune că vine ina-
micul pe şosea. Eu le spun că nu-i adevărat.

- Trei inşi luaţi-vă armele şi hai cu mine! zic eu.
Am plecat cu ei şi când am ajuns în faţa cârciu-

mii (unde-i acum casa lui Coluţă) unde era un sal-
câm mare şi gros ne dăm după salcâm şi strig:

- Cine-i! Nu răspunse nimeni.
- Stai, cine-i? Mai strig odată dar nu răspunde 

nimeni nici acum. Văd însă că se fac cinci semnale 
de rachete (lanternă) pe şosea şi fiindcă noi n-aveam 
rachete (lanterne) pe atunci ne-am dat seama că-s 
nemţii.

M-am dus la post şi le-am spus să facă ce pot că 
inamicul e colea. Am trecut cu ei la liziera de răsărit 
a satului. Am pus oamenii în rând să tragă foc de 
salvă ca să-i speriem pe nemţi să creadă că suntem 
mulţi. Fac raport la batalion că inamicul încearcă să 
treacă prin Rasoviţa. Căpitanul a trimis un pluton 
de întărire cu sublocotenentul Mărăcine din Bâr-
seşti. Am arătat în raport că sunt la dreapta satu-
lui Rasoviţa şi urmăresc pe inamic punct cu punct. 
Când se face de ziuă, pe 14 octombrie, lumea se re-
trăgea şi spunea că intraseră nemţii la noi în sat şi 
au rupt garduri şi făcuseră măşti în jurul satului. Îi 
spun căpitanului dar el îmi spune că nu ne putem 
încăiera încă. Ne mutăm repede în Dealul Rasovei. 
Pe la ora 12 din ziua de 14 octombrie ne pomenim cu 
cavaleria noastră că ne spune că a sosit un batalion 
în Arcani din Regimentul 17 cu colonelul Dejoianu şi 
cu o baterie de artilerie.

Atunci Regimentul 17 Mehedinţi a venit de la 
apus şi pe mine m-a dat căpitanul cu ei fiindcă zi-
cea că ştiu bine locurile. Am mers la căpitanul Puiu 
Lepri care comanda şi Batalionul 2/ din Regimentul 
17 şi compania sa, Compania a Cincea.

Înaintăm cu compania sa sub scutul unei mitra-
liere comandată de sergentul Cristea care ajunsese 
la pod, acolo jos, şi l-am auzit strigând, că eram lân-
gă căpitan:

- Domnule căpitan, am terminat cartuşule ! Că-
pitanul a strigat:

- Puneţi baioneta şi salt înainte !
Şi-a rostit şi el: înainte.
Din saltul ăla l-au împuşcat şi pe căpitan şi pe 

sergentul Cristea.
Eu l-am văzut pe căpitan cum îi gâlgâia sângele 

din piept şi cu sângele gâlgâind a mai strigat odată 
de m-am înfiorat şi eu:

- Plutoniere Mica, nu te lăsa, încă un salt înainte 
şi apărăm satul !

Plutonierul Mica a înaintat pe la flancul drept al 
nostru şi a ieşit sus şi am venit şi eu cu el şi trăgea şi 
colonelul Dejoianu cu artileria de ziceai „Doamne” !

Când am ieşit sus, plutonierul Mica a luat arma 
de ţeavă şi s-a repezit şi i-a dat ofiţerului neamţ în 
cap şi l-a omorât acolo, la Coluţă, unde-i acu casa 
doborâtă jos. Şi eu, cu baioneta asta, când plutoni-
erul Mica a omorât pe ofiţer, am omorât soldatul or-
donanţă a ofiţerului. Dar tot atunci un soldat neamţ 
din tranşeu a tras şi l-a pălit pe Mica în foale. L-au 
dus repede la postul de salvare din Școala din Ar-
cani şi acolo a murit şi în Arcani l-au şi îngropat. Şi 
aşa a fost atunci. Eu mă gândeam că şi dacă mor, 
mor aici în sat şi până la urmă tot m-or găsi ai mei 
şi m-or îngropa ca pe toţi oamenii.

Dar n-a fost să mor. 
Am luat atunci cam la o mie de prizonieri şi au 

fost mulţi morţi, mai mulţi din Regimentul 17, căci 
noi cu 58 am venit în spatele nemţilor şi de la noi 
n-au murit aşa mulţi. Seara s-a pus ploaie grea şi 
am făcut faţa spre Ursăţei. Am lăsat bunicului baio-
neta şi multe cartuşe şi am plecat şi am ajuns până 
la Merişor (lângă Mărăşti ??) şi acolo, la postul de 
observator din linia întâia, m-a rănit şi am ajuns 
invalid de război, ...

(va urma)
Prof. GR. PUPĂZĂ
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Yanis Peciuc, 
reprezentantul CSM Târgu Jiu 
la CN de la Târgu Mureș

Tânărul luptător Yanis Peciuc va reprezenta CSM Târgu 
Jiu în Finala Campionatului Național de Juniori 4 la lupte 
libere. 

Competiția se va desfășura la Târgu Mureș, în perioada 14-
16 octombrie 2022. Sportivul, pregătit de Mădălin Gorjanu, 
va concura la categoria 42 de Kg. Peste 350 de copii vor lua 
parte la întreceri.

,,La Târgu Mureș va fi cel mai important turneu al anului 
pentru Yanis! Va fi o competiție foarte puternică unde se 
preconizează ca vor fi înscriși peste 350 de copii de la toate 
cluburile din țară și sper ca parcursul lui Yanis să fie unul cât 
mai bun. 

El se va lupta și la anul la această categorie de vârstă și, 
în funcție de prestația de la acest turneu, pot trasa un obiectiv 
clar pentru anul viitor. Yanis este foarte bine pregătit din punct 
de vedere fizic și tehnic. Dacă va respecta indicațiile și nu va 
face greșeli, cred că se poate întoarce acasă cu un rezultat 
foarte bun. Va absenta, din păcate, Nicolae Curcă, din cauze 
medicale. 

Chiar dacă mai aveam în vedere doi-trei copii la această 
categorie de vârstă, am decis că este mai bine ca ei să participe 
la câteva turnee pe plan local și, după ce vor fi pregătiți din 
toate punctele de vedere, să facă pasul către competițiile 
puternice”, a precizat Mădălin Gorjanu pentru csmtargujiu.
ro. Yanis Peciuc are 12 ani.
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Fostul antrenor al Viitoru-
lui, Florin Stîngă, a avut posi-
bilitatea să rămână la Târgu-
Jiu. Tehnicianul brașovean a 
primit o ofertă din partea con-
ducerii clubului, dar a ales să 
părăsească orașul. 

Stîngă susține că s-a 
despărțit de patronul Nico-
lae Sarcină pe cale amiabilă, 

Stîngă regretă plecarea: Puteam repara situația
dar regretă că nu a mai pri-
mit credit pentru a continua 
la echipă.

,,Am reziliat de comun 
acord, a fost o despărțire în 
termeni amiabili. Chiar am 
râs cu domnul Sarcină în tim-
pul discuțiilor în urma căro-
ra am încheiat colaborarea. 
S-a dorit un șoc la echipă, iar 

când nu sunt rezultate pleacă 
antrenorul. Am avut parte de 
ultime două meciuri în care 
am condus, dar am pierdut. 
Asta este. Mi s-a propus să 
rămân în cadrul clubului, dar 
am refuzat. Vreau să continui 
cariera de antrenor principal. 
Eu cred că mai puteam repara 
situația, de aceea m-am înhă-

mat la acest proiect când am 
venit, să obțin rezultate bune. 
Asta este, viața merge înain-
te! Am avut toate condițiile, 
nu au fost probleme financia-
re, dar când între conducere 
și antrenor nu se mai găsesc 
puncte care să ducă la conti-
nuarea colaborării așa se în-
tâmplă. Am plecat de la echi-

pă cu aprecierea jucătorilor, 
le-am câștigat respectul. A 
fost o despărțire frumoasă în-
tre mine și ei, la fel cum a fost 
și cu conducerea”, a spus Flo-
rin Stîngă pentru Liga2.ro. În 
afară de Viitorul, Stîngă le-a 
mai condus pe Astra Giurgiu 
și Academica Clinceni.
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CLASAMENT LIGA 3  – SERIA 7
Loc Echipa    M V E I Gol  +/- Pct
1. CSM Deva    7 5 2 0 19-2  17 17
2. ACSO Filiaşi   7 5 1 1 10-8    2 16
3. CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 7 5 0 2 12-8    4 15
4. AFC Voinţa Lupac   7 4 1 2 14-9    5 13
5. ACS Viitorul Şimian  7 4 1 2 15-12    3 13
6. CSM Jiul Petroşani   7 3 2 2 11-5    6 11
7. ACS Viitorul Târgu Jiu 2  7 2 2 3 10-15   -5   8
8. ACS Progresul Ezeriş  7 1 0 6 6-17 -11   3
9. CSO Retezatul Hațeg  7 0 2 5 4-13   -9   2
10. CS Armata Aurul Brad  7 0 1 6 9-21 -12   1

Liga 3 (Seria 7) – Meciurile Etapei 8

Vineri, 14 octombrie, ora 15.00
CS Gilortul Târgu Cărbuneşti - CSM Jiul Petroşani 

CS Armata Aurul Brad - ACS Progresul Ezeriş
Sâmbătă, 15 octombrie, ora 15.00

AFC Voinţa Lupac - CSM Deva
CSO Retezatul Hațeg - ACS Viitorul Târgu Jiu 2

ACS Viitorul Şimian - ACSO Filiaşi

Gilortul Târgu 
Cărbunești se află 
pe podiumul Seriei 

7, dar pentru elevii lui Ma-
rio Găman urmează meciuri 
foarte grele. 

Vineri, pe Stadionul ,,Cris-
tinel Răducan” vine Jiul 
Petroșani, iar apoi gorjenii 
joacă în trei deplasări conse-
cutive. 

Antrenorul principal al 
formației a declarat că viito-
rul oponent se va bate la pro-
movare în acest sezon. 

Găman așteaptă și reveni-
rea pe teren a lui Alex Avră-
mescu, liderul echipei din 
ultimii ani. Gilortul vine o în-
frângere pe terenul celor de la 
Progresul Ezeriș, scor 1-0.

,,Băieții au făcut o partidă 
bună, s-au implicat din toate 
punctele de vedere și numai 
neșansa a făcut să plecăm 
de acolo învinși.  Acum, ne 

Perioadă difi cilă pentru Gilortul

așteaptă o partidă dificilă, 
pentru că Jiul Petroșani are 
în componență 5-6 jucători 
cu mare experiență, plus trei-
patru străini aduși pe salarii 
mari, inclusiv căpitanul nos-
tru de anul trecut, Sean Aerts. 
Este o pretendentă la promo-
vare. 

După meciul cu Jiul, ur-
mează alte trei deplasări: la 

Lupac, Brad și Deva. Sunt 
patru meciuri foarte grele, dar 
noi avem încredere în acest 
nucleu tânăr. Sperăm ca și 
Alex Avramescu să revină cât 
mai repede, pentru că este un 
jucător foarte important și, 
cu multă încredere și perso-
nalitate, sperăm din nou să 
mergem pe același parcurs pe 
care l-a început Alex Stoica. 
Cred că șansele sunt egale în 
acest meci. Totuși, având în 
vedere lotul pe care îl posedă 
Jiul Petroșani, par favoriți în 
această partidă”, a declarat 
Găman.

Cealaltă trupă gorjeană, 
Viitorul 2, joacă, sâmbătă, la 
Hațeg.
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După trei eșecuri consecutive în meciurile 
oficiale, CSM Târgu Jiu are  parte de o 
nouă confruntare extrem de dificilă. 

Duminică, în Sala Sporturilor, elevii lui Claudiu 
Alionescu primesc vizita Rapidului. 

Trupa bucureșteană a investit mult în acest 
sezon și își propune să termine în fruntea Ligii 
Naționale de Baschet Masculin. 

Principalul gorjenilor crede că formația gazdă 
trebuie să dea dovadă de determinare și sacrificiu 
pentru a-și măsura forțele cu acest adversar de ca-
libru.

,,Urmează un meci cu o echipă care și-a anunțat 
candidatura la primele patru locuri ale campiona-
tului. În cele patru meciuri oficiale pe care le-a dis-
putat până acum s-a prezentat ca o echipă foarte 
solidă. Toți jucătorii sunt noi, iar antrenorul (n.r. – 
Tudor Costescu) este unul foarte valoros, cu o vastă 
experiență în Liga Națională. 

Pentru noi este o provocare, un meci pe care tre-
buie să-l tratăm cu 110%, atât din punct de vedere 
ofensiv, cât și defensiv, pentru a putea să ne ridicăm 
la nivelul celor de la Rapid. Cred eu că suntem pe un 
trend oarecum ascendent și o să vedem cum o să ne 
prezentăm cu o echipă de top a baschetului româ-
nesc”, a spus Alionescu. 

Xavier Cannefax ar putea debuta pentru gorjeni 
în disputa de la sfârșitul săptămânii. 

În schimb, prezența lui Tyler Creammer pe par-
chet este incertă.

,,Așteptăm actele de la Federație, cred eu că se 
va rezolva și acest aspect. Xavier Cannefax este un 
jucător de perimetru. Sper să avem un plus, încă 
o soluție pe pozițiile 1-2. Avem o singură problemă 
medicală, cu Tyler Creammer, să vedem dacă se va 
rezolva până la începutul meciului. Băieții s-au pre-
gătit bine. Am avut o săptămână de pauză în care 
am încercat să reglăm unele lucruri. Trebuie să mai 
lucrăm la recuperările ofensive și la mingile pierdute 
ușor”, a mai declarat Alionescu.

Antrenorul gorjean speră ca publicul să fie cât 

Alionescu a prefațat partida cu Rapid: Trebuie 
să dăm 110% pentru a ne ridica la nivelul lor

mai numeros, mai ales că va urma o serie de depla-
sări pentru echipa sa.

,,Cu siguranță, publicul va fi un element decisiv 
pentru noi, ca de fiecare dată. Am lăsat o impresie 
nu foarte bună la ultimul meci cu Târgu Mureș și este 
normal ca lumea să fie dezamăgită, însă avem nevo-
ie de aportul publicului. Următorul meci acasă va fi 
peste o lună și ceva. Avem trei deplasări consecutive, 

plus pauza competițională pentru echipa națională. 
Cred eu că va fi un meci de calitate, cu două echipe 
care vor juca un baschet bun, astfel că facem apel și 
la public să ne susțină așa cum a făcut-o întotdeau-
na. Vom încerca să dăm totul pe teren”, a conchis 
Alionescu. CSM Târgu Jiu – Rapid București se joa-
că, duminică, de la ora 18.00.
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