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Coincidență?! Contestația Parchetului de pe Coincidență?! Contestația Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Gorj, la solicitarea polițistului lângă Tribunalul Gorj, la solicitarea polițistului 

Buligan, judecată de același complet la CA Craiova 

Ministrul Energiei, despre energia pe cărbune, Ministrul Energiei, despre energia pe cărbune, 
din 2026: ”Va fi  și cărbunele, dacă va intra din 2026: ”Va fi  și cărbunele, dacă va intra 
comercial, dacă nu, îl vom folosi în rezerva tehnică”comercial, dacă nu, îl vom folosi în rezerva tehnică”
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Vizita lui Virgil Popescu, Vizita lui Virgil Popescu, 

la Gorj, în ”Vinerea cea mai neagră!”la Gorj, în ”Vinerea cea mai neagră!”

Firma care Firma care 
reabilitează reabilitează 
blocul de blocul de 
locuințe locuințe 
sociale din sociale din 
Bumbești Jiu a lucrat și ea Bumbești Jiu a lucrat și ea 
la vila fi ului primarului Bobaru
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Gorjean condamnat în Belgia Gorjean condamnat în Belgia 
pentru agresiune sexuală. Va fi  pentru agresiune sexuală. Va fi  
adus în țară!adus în țară!

Un tânăr din comuna gorjeană 
Bolboși, condamnat în Belgia la 1.440 
de zile de închisoare, va fi adus în țară 
pentru executarea pedepsei în siste-
mul penitenciar românesc. Tânărul 
înfundă pușcăria de aproape doi ani, 
fiind acuzat de săvârșirea mai multor 
infracțiuni de agresiune sexuală. 

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

Locul 1 - 4 masaje,

Locul 2 - 2 masaje,

Locul 3 - 1 masaj.Locul 3 - 1 masaj.

LL 444Locu  11 - 44444 masaajjjjje,LLLocu - a a ec - 4 as jLL l 111 444 masaajjjje,LLLoculll 1111 - 44444 m

Bucătăria Bucătăria 
lui Fabi, lui Fabi, 

plină de premii!plină de premii!

Regulamentul de Regulamentul de 
participare participare 
în pag. în pag. »5»5
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Au vrut să incendieze doi soți! Au vrut să incendieze doi soți! 
Gorjean văduv, gelos la 73 de ani!Gorjean văduv, gelos la 73 de ani!

Un incident extrem de șocant a avut 
loc la începutul lunii iunie, când 
doi gorjeni au fost la un pas de a fi 
incendiați de vii, autoritățile compe-
tente în domeniu nefăcând publică 
vreo informație despre acest caz.
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farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9410  +0,0044
Dolarul SUA      5,0408 +0,0488 
Gramul de aur                     277,3997  +2,0817 
Francul elveţian                        5,1954  +0,0179  
100 Yeni japonezi                     3,5573 +0,0075
Lira sterlină      5,5513 +0,0722 
Leva bulgărească      2,5276  +0,0005 
Leul moldovenesc                     0,2631  +0,0025     
100 Forinţi maghiari     1,2118  -0,0031 

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

E-mail: prefect@prefecturagorj.roE-mail: prefect@prefecturagorj.ro

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

Tel: 0253-212273, 227300Tel: 0253-212273, 227300

Subprefect Subprefect   

Tel: 0253-212391, 213312; Tel: 0253-212391, 213312; 

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

Tel./fax: 0251/418.707Tel./fax: 0251/418.707

E-mail: postmaster@avpcraiova.roE-mail: postmaster@avpcraiova.ro

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, 

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Tăcerea nu-i ca mierea?!

Au vrut să incendieze doi soți! 
Gorjean văduv, gelos la 73 de ani!

Motto: „Tăcerea este cea mai 
puternică expresie a disprețului”.

George Bernard Shaw

Multe lucruri se petrec 
în brava noastră țară, 
greu încercată de o 

multitudine de crize: energetică, 
social-economică, sanitară, cli-
matică ori de altă natură. Cine 
crede că Guvernul Ciucă, for-
mat dintr-o alianță politică largă 
(PSD-PNL-UDMR), funcționează 
în armonie, se înșeală. Ce-i drept, 
unele frecușuri între social-
democrați și pretinșii liberali 
mai răzbat prin mass-media, fi-
ind negate de cele mai multe ori. 
Mai de fiecare dată, tăcerea este 
prezentă peste tot și în toate. E 
drept că, până la urmă, adevărul 
gol goluț tot iese precum uleiul la 
suprafață.

CREȘTEREA PENSIILOR, 
ÎN COADĂ DE PEȘTE! S-a tot 
vorbit despre majorarea pensii-
lor milioanelor de români care-și 
așteaptă sumele modeste lunar, 
deși traiul zilnic le dă mari bă-
tăi de cap de mai multe luni de 
zile. Au de cumpărat medica-
mente, de plătit facturi și din ce 
mai rămâne să trăiască de pe o 
zi pe alta. Și de această dată, mă 
refer la cazul pensiilor, celebrul 
George Bernard Shaw avea drep-
tate: „Tăcerea este cea mai puter-
nică expresie a disprețului”. La 
bugetari s-au găsit bani și lefu-
rile le-au sporit cu 25%. Social-
democrații, mai prudenți, au 
anunțat că pensiile vor crește cu 
10%, dar de la 1 ianuarie 2023, 
în vreme ce pretinșii liberali sări-
seră calul la 16%. Liberalii s-au 

răzgândit și au scăzut cifra la 11%. 
Când colo, ce să vezi? Pensiile vor 
crește în două etape: cu 5-6% de la 
1 ianuarie 2023 și cu diferența de 
până la 10% pe la mijlocul primă-
verii viitoare. În timp ce inflația a 
urcat la 20%, iar prețurile tot cresc 
uneori chiar de la o zi la alta. În 
principal la produsele alimentare, 
la cele industriale și, îndeosebi, la 
combustibili!

PARTIDUL SOCIAL DE-
MOCRAT LA CONGRESUL 
SOCIALIȘTILOR EUROPENI. 
Și nu oricum, ci cu recunoaștere 
deplină și chiar cu o funcție de 
vicepreședinte al PSE, obținută de 
europarlamentarul Victor Negres-
cu. Partidul Socialiștilor Europeni 
și-a ținut Congresul la Berlin, unde 
președinte a fost ales fostul premier 
suedez Stefan Lofven.

Șeful delegației PSD, Marcel Cio-
lacu, s-a întâlnit cu mai mulți prim-
miniștri europeni în funcție. În cadrul 
reuniunii de la Berlin, partidele soci-
al-democrate europene au aprobat o 
rezoluție pentru susținerea aderării 
României la spațiul Shengen, în cel 
mai scurt timp, care a fost prezenta-
tă în plenul Congresului PSE de către 
eurodeputatul Victor Negrescu, potri-
vit AGERPRES.

CONVORBIRI CIOLACU-SCHOLZ. 
După întâlnirea cu Olaf Scholz, Can-
celarul Germaniei, Marcel Ciolacu a 
declarat: „Am prezentat dorința PSD 
de a consolida prezența investitorilor 
germani pe piețele românești.”

Liderul social-democraților ro-
mâni, Marcel Ciolacu, a mai spus: 
„I-am mulțumit Cancelarului Ger-
maniei, domnul Olaf Scholz, pentru 
întregul sprijin acordat în accederea 
României la spațiul Schengen, me-

sajul recent de sprijin, transmis de 
la Praga, fiind practic o încununa-
re a celor 30 de ani de cooperare și 
parteneriat în Europa cu Germania. 
Totodată, am prezentat dorința de a 
consolida prezența investitorilor ger-
mani pe piețele românești, mai ales  
în sectoarele strategice, inclusiv prin 
relocarea în România a activităților 
companiilor germane care planifi-
că să își reevalueze activitățile de 
producție din Rusia și Belarus, 
manifestându-ne, în același timp, 
dorința de a contribui la dezvolta-
rea proiectului privind reconstrucția 
regiunii”, a scris sâmbătă, Marcel 
Ciolacu, președintele PSD, pe contul 
său de Facebook.

„Nu în ultimul rând, am salutat 
agenda socială ambițioasă a SPD, un 
model pentru PSD, și am susținut 
necesitatea intensificării colaboră-
rii cu Germania pentru a face față 
crizelor actuale, inclusiv pe zona de 
energie”, a conchis Marcel Ciolacu.

ION PREDOȘANU

Un incident extrem de șocant a avut loc la în-
ceputul lunii iunie, când doi gorjeni au fost 
la un pas de a fi incendiați de vii, autoritățile 
competente în domeniu nefăcând publică vreo 
informație despre acest caz.

Ilie și Gheorghița Barbu s-au căsătorit în urmă cu 
aproape 40 de ani, dar în ultima vreme relațiile din-
tre ei se răciseră complet, după ce femeia a decis să 
înceapă o relație de concubinaj cu Matei Buștean, un 
pensionar văduv de 73 de ani din Țicleni. Cei doi s-au 
cunoscut la spitalul din Turceni și, pentru o perioadă, 
femeia s-a mutat la acesta acasă, doar că, ulterior, a 
revenit la soțul său. La locuința celor doi soți a ajuns 

de câteva ori și Buștean, care a învățat destul de bine 
casa celor doi. După o astfel de vizită a convins-o pe fe-
meie să revină la el, iar mai târziu, aceasta s-a întors la 
soțul său, ceea ce a accentuat sentimentele de gelozie. 
În noaptea de 2 iunie, individul și-a convins un nepot 
de vreo 40 de ani să îl urmeze la locuința celor doi soți. 
Ilie Marin Pârvu a mirosit că ceva nu este în regulă, mai 
ales când a văzut că primește de la unchiul său un levier 
metalic, iar acesta avea cu el nu doar o bâtă, ci și o sticlă 
de 0,5 litri cu benzină, precum și o brichetă. Când au 
intrat în casa celor doi soți aceștia dormeau, iar agresorii 
i-au stropit cu benzină. Norocul victimelor a fost că bri-
cheta nu a generat foc, fiind defectă, și, astfel au putut 
să reacționeze și să se apere. În plus, într-o altă cameră 
din locuință se aflau alte două rude care  participaseră 
pe zi la o pomană și rămăseseră aici pentru a se odihni. 
Astfel au putut să intervină și acestea și să îi anihileze pe 
agresori, în cele din urmă Buștean și Pârvu alegându-se 
cu cătușe și, acum, cu o condamnare care îi va ține în 
spatele gratiilor câțiva ani. Primul a primit o condamna-
re de 6 ani de închisoare, în timp ce celălalt a fost con-
damnat la 5 ani și 2 luni de detenție, ambii find obligați 
să își despăgubească moral victimele. „ Obligă inculpaţii 
Buştean Matei şi Pârvu Marin Ilie, în solidar, la plata 
sumei de 18.000 lei daune morale (Buştean Matei, în 
cuantum de 12.000 lei şi Pârvu Marin Ilie în cuantum de 
6.000 lei) către partea civilă Barbu Ilie şi la plata sumei 
de 15.000 lei daune morale (Buştean Matei în cuantum 
de 10.000 lei şi Pârvu Marin Ilie în cuantum de 5.000 
lei), către partea civilă Barbu Gheorghiţa”, a stabilit Tri-
bunalul Gorj, sentința nefiind definitivă.

GELU IONESCU
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Pe data de 19 octombrie, mier-
curi, la Curtea de Apel Cra-
iova va avea loc judecarea 

contestației formulate de Parchetul 
Gorj împotriva soluției date de Tri-
bunalul Gorj pe data de 12.10.2022, 

Coincidență?! Contestația Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, 
la solicitarea polițistului Buligan, judecată de același complet la CA Craiova
Telenovela continuă în cazul mascaților de la SAS, cu un nou episod. 
Acesta se va juca, miercuri, la Curtea de Apel Craiova, aici unde a 
doua contestație în cazul măsurilor preventive, câștigată de Buligan 
la Tribunalul Gorj, săptămâna trecută, va ajunge iar pe masa judecă-
torilor din Bănie. Coincidență sau nu, și această contestație ajunge 
să fie judecată, peste două zile, tot de același complet care a decis 
ca Ionuț Alin Buligan să fie singurul dintre mascații SAS care să mai 
rămână 30 de zile după gratii, restul colegilor săi fiind puși în arest la 
domiciliu. Sentința, cu un magistrat care s-a autorecuzat și a revenit 
apoi, obligat, asupra deciziei, atârnă de un fir de ață, asta chiar dacă 
legea ar fi trebuit să fie aceeași pentru toți cei reținuți în cazul agre-
siunii lui Dodoi.

prin care instanța de fond a apreciat, 
în mod corect și egalitar, ca și lup-
tătorul Buligan Ionuț-Alin să fie pus 
în arest la domiciliu. Demonstrabil, 
justiția se face ,,pe genunchi", întru-
cât până la momentul punerii în arest 

la domiciliu a celor 3 mascați (Mi-
hălcescu Cătălin-Alexandru, Popes-
cu Alexandru-Constantin și Rovența 
Tudorel Vlăduț) însuși Parchetul Gorj 
cerea Curții de Apel să aplice princi-
piul egalității de tratament  în cadrul 
procesului penal. În mod surprinzător 
însă, tot Parchetul, același care fina-
lizează un rechizitoriu superficial în 
cazul Dodoi, arată apoi că își încalcă 
propriile principii, cerând în continu-
are arest preventiv pentru Buligan. 

Ce să mai înțelegem la acest punct.. 
că PT Gorj dorește cu orice preț să in-
dice, din această fază a masurilor pre-
ventive, deja o persoană vinovată în 
acest dosar?

Întrebări fără răspuns!

Ne întrebăm în mod firesc cum va 
judeca, în atare condiții, CA Craio-
va, dacă și aceasta contestație a lui 
Buligan ajunge, în mod miraculos, la 
același complet? Ne întrebăm, de fapt, 
și ce s-a întâmplat data trecută. 

La Curtea de Apel Craiova, atunci 
când o sentință a fost dată diferențiat 
doar pentru unul dintre mascații SAS?  
Ne mai întrebăm, în mod obiectiv, de 
ce s-a autorecuzat o judecătoare din 
complet? Nu voia oare să-și asume 
această nedreptate? Au fost nterese-
le mai mari decât dreptatea, pentru 
a scoate un țap ispășitor în acest do-
sar penal, cu conotații grave asupra 
imaginii unei instituții cum este IPJ? 
Vor să arate că acest caz Dodoi este 
unul izolat care s-a datorat unui sin-
gur mascat, deși, sunt indicii clare, că 

acesta nu este singurul care a partici-
pat la evenimentele de la Novaci!

În mod uimitor, în toate motivă-
rile anterioare ultimei decizii, Curtea 
de Apel Craiova constată că diferența 
între participarea celor 3 intimați, re-
spectiv Popescu Alexandru-Constan-
tin, Mihălcescu Cătălin-Alexandru 
și Rovența Tudorel-Vlăduț, și a lui 
Buligan este una artificială și nejus-
tificată, că aducerea la îndeplinire a 
infracțiunii nu se putea concepe fără 
contribuția tuturor membrilor echi-
pei de mascati dar și că participarea 
acestora e una esențială. Totodată CA 
apreciază corect că dispozițiile codu-
lui de procedura penală nu permit 
judecatorului de cameră preliminară, 
în această etapă a procesului penal, 
să facă o analiză detaliată a probelor 
pentru a putea stabili vinovăția sau 
nevinovăția inculpaților. 

Or, la ultima decizie a Curții de 
Apel, într-un total dezacord și contrar 
deciziilor anterioare, aceasta aplică o 
neegalitate de tratament, face o falsă 
analiză a situației de fapt și il sacrifică 
pe Buligan, menținându-l după gra-
tii, nefiindu-i reținute circumstanțele 
de ordin personal favorabile, asa cum 
s-a întâmplat în cazul colegilor lui.

Cat de dreaptă va fi, în stare 
condiții, dreptatea care va fi aplicată, 
miercuri, la Curtea de Apel Craiova, 
cu aceiași judecători care au conside-
rat că , fără a audia martori și fără a 
admite probe, stabilesc vinovați,  din 
faza de măsuri preventive, având la 
bază un rechizitoriu cu prea multe 
lacune?!

A.STOICAFragmente din încheierile Curții de Apel Craiova

Iată cum va arăta energia 
pe cărbune din anul viitor: 

Nu a existat nicio întreba-
re prea contondentă pentru 
ministrul Energiei, nimeni 

Vizita lui Virgil Popescu, la Gorj, în ,,Vinerea cea mai neagră!”
Virgil Popescu a venit în Gorj, la sărbătorirea a 50 de ani de la punerea în funcțiune 
a Termocentralei Rovinari. În discuțiile cu presa a ținut să … reitereze că energia 
pe cărbune ,,nu se închide”, ci rămâne pe ,,banca de rezervă”. Practic, rămâne cum 
a stabilit în ordonanța decarbonizării.

n-a mișcat în front, totul s-a 
petrecut într-o armonie per-
fectă. 

Iată cum povestește Florin 
Cimpoieru, vicepreședintele 

Sindicatușui Energia Termo 
Craiova II: ,,A fost doar un 
episod reusit al celebrei emi-
siuni ,,Teatru vesel de după 
amiază” , cu o regie si punere 
în scenă INEDITE.

Ministrul Popescu NU VE-
NEA(!!) în Gorj dacă nu avea 
TOTUL aranjat, în detaliu. 
Adică, în primul rând, până 
nu a avut GARANȚIA de la 
autoritățile locale și de la TOA-
TE sindicatele, că nu va fi hui-
duit, că nu vor exista proteste, 
întrebări incomode sau orice 
altceva nefavorabil ...lucruri 
de care este plin internetul, 
mai ales în Gorj. A fost, pro-

babil și un ,, preț” al acestor 
garanții.

După acea zi -Vinerea nea-
gră - în care, iarăși, cu acordul 
TUTUROR sindicatelor s-au 
oprit protestele, ajungându-
se la ticăloșia de a semna în 
acea Minută și reducerea sa-
lariilor compensatorii, în caz 
de disponibilizare, de la 16, la 
11 salarii, ziua de vineri 14 oc-

tombrie, 2022,  (iarăși vineri!) 
a devenit CEA MAI NEAGRĂ! 

Pactizarea TOTALĂ și ne-
conditionată a tuturor cu acest 
trădător de țară, distrugătorul 
CEO, ministrul Virgil Popescu. 
Vineri, 14 oct 2022 s-a pus ca-
pacul pe tronul CEO, în apla-
uzele TUTUROR celor implicați 
și/sau afectati. RIP !”

M.C.H.
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O nouă ediție, a șasea, 
de alergat pe munte 
pentru a ajunge în-

aintea telescaunului a avut 
loc la sfârșitul săptămânii 
trecute în Parâng. Organiza-
tor a fost parapantistul Toma 
Coconea, care a strâns la 
start aproape 200 de persoa-
ne, sportivi de performanță, 
dar și oameni simpli, dornici 
de mișcare, veniți din diverse 
colțuri ale țării, dar nu și din 
Gorj. Competiția s-a dovedit a 
fi destul de dificilă pentru cei 
care au considerat că vin la o 
„plimbare” un pic mai grea pe 
munte pentru că s-a dovedit 
că, la final, doar 8 băieți și 2 
fete au ajuns înaintea telesca-
unului la final de destinație. 
În vârful muntelui au ajuns 
toți concurenții, dar cei mai 

Competiție de alergat în Parâng contra telescaunului!Competiție de alergat în Parâng contra telescaunului!
mulți au rămas cu satisfacția 
participării. „Nu e niciun fel de 
problemă că nu am învins te-
lescaunul. Avem și anul viitor 
la dispoziție. Am fost și în anii 
trecuți, perseverăm. La cei 55 
de ani ai mei sunt fericit că pot 
să fac tot traseul și să ajung 
aici alături de cei mai tineri, 
cei care au și câștigat, de al-
tfel. Venim aici pentru că Toma 
Coconea ne inspiră și vrem să 
îi fim alături în ceea ce face el 
pentru a promovarea sportul și 
mișcarea în aer liber”, a spus 
unul dintre concurenți. 

Un altul a venit de la Târgu 
Mureș costumat în Batman. 
Asta nu l-a ajutat să câștige 
cursa. Din contră, el a fost 
în a doua jumătate a celor 
care au finalizat competiția, 
tânărul recunoscând că a 

venit pentru a-I mobiliza pe 
ceilalți concurenți, nu pentru 
a câștiga. „Anul acesta am zis 
să vin echipat un pic altfel și 
am pornit în cursă în ritmul 
meu, un pic mai lejer. Pe tra-
seu i-am încurajat pe ceialalți 
concurenți și le-am descrețit 
frunțile. Nu e o cursă ușoară, 
dar merită făcută, așa că voi 
mai reveni”, a menționat „Bat-
man”. Câștigătorul cursei 
a fost Viorel Palici, cel care 
de-a lungul existenței acestei 
competiții s-a mai impus de 
două ori în fața telescaunu-
lui din Parâng. El e bucuros 
că a câștigat pentru că a doua 
zi după competiție, duminică, 
urma să fie naș, așa că a avut 
ce povesti la nuntă. „M-am 
urcat în mașină dimineața la 
6.00, am venit aici direct la 
baza muntelui și eram decis să 
câștig. Am mai învins de două 
ori telescaunul și știam cum 
să abordez traseul. Mă bucur 
tare mult că am câștigat, mai 
ales că duminică voi fi naș și 
nu voi avea nicio clipă de re-
cuperare”, a spus campionul 
care a înlocuit ieri cursa pe 
munte cu sârbele și horele 
de mână. Pentru concurenți 
a venit sâmbătă și vestea că 
în anii următori competiția ar 
putea fi și mai dură pentru că 
autoritățile din Valea Jiului 
vor să modernizeze instalația 
de telescaun. Primarul din 
Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, 
a menționat că actualul teles-

caun, vechi de aproape o ju-
mătate de secol, va fi înlocuit 
în următorii ani cu o instalație 
modernă, care, cu siguranță, 
îi va duce pe turiști mai re-
pede și mai sigur în vârful 

muntelui. Asta îi va obliga pe 
sportivi să își îmbunătățească 
timpii dacă vor dori să mai fie 
învingători în cursa contra te-
lescaunului din Parâng.

 GELU IONESCU
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Gorjean condamnat în Belgia pentru agresiune Gorjean condamnat în Belgia pentru agresiune 
sexuală. Va fi  adus în țară!sexuală. Va fi  adus în țară!

Dacă vă puneți amprenta culinară pe un preparat pregă  t în Bucătăria lui Fabi, publicat de 
Gorjeanul sau pe pagina de Youtube Cooking Adventures in The Nature, este sufi cient ca să 
par  cipanți la noul concurs pe care îl lansăm,  mp de patru săptămâni, în paginile publicației 
dumneavoastră de sufl et.  Mai trebuie să puneți puțină sare și ceva piper, să ne trimiteți 
preparatul vostru fotografi at pe adresele de email: publicitate@gorjeanul.ro, alinfabian62@
gmail.com, dar și ingredientul folosit în plus față de rețeta originală și gata, sunteți un chef 
de top! Dumneavoastră dați tușa fi nală a preparatului iar Fabi, premiile, pe care le expunem 
mai jos.  Prac  c, puteți câș  ga 4 masaje, 2 masaje sau 1 masaj din lista alăturată! Va urăm 
succes! Premianții vor fi  declarați peste patru săptămâni, pe data 11 noiembrie.

Bucătăria lui Fabi, plină de premii!

abi, publicat de 
sufi cient ca să
le publicației 
ne trimiteți 

nfabian62@@
teți un chef 
e expunem 
ă! Va urăm 

Academia de masaj Crystal și PalmQ, împreună asigură masajele

Locul 1 - 4 masaje,
Locul 2 - 2 masaje,
Locul 3 - 1 masaj.

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

Un tânăr din comuna gorjeană Bolboși, con-
damnat în Belgia la 1.440 de zile de închisoa-
re, va fi adus în țară pentru executarea pedep-
sei în sistemul penitenciar românesc. Tânărul 
înfundă pușcăria de aproape doi ani, fiind 
acuzat de săvârșirea mai multor infracțiuni 
de agresiune sexuală. 

Magistrații Curții de Apel Craiova au fost 
de acord cu transferarea gorjeanului în-
tr-un penitenciar din țară. 

Potrivit autorităților belgiene, tânărul își urmă-
rea victimele. După ce femeile își parcau autoturis-
mele și intrau în imobilul unde aveau domiciliul, 
acestea erau abordate de către bărbat. „Pe una din-
tre ele a ținut-o cu brațul stâng în jurul taliei și cu 
mâna dreaptă i-a atins organele genitale, cu unicul 
scop al abordării victimelor ca pe o pradă, în vede-
rea satisfacerii propriilor interese sexuale”, potrivit 
documentelor trimise de autoritățile din Belgia.

Tânărul de 23 de ani a fost condamnat definitiv 
în vara anului trecut, aflându-se în prezent într-un 
penitenciar din Belgia. „Infracțiunile pentru care a 
fost condamnat - tentativă la ultraj contra bunelor 
moravuri cu violență sau amenințare asupra unui 
adult și încălcarea integrității sexuale, prevăzute de 
Codul penal belgian, au corespondent în legislația 
română în infracțiunile de tentativă la ultraj contra 
bunelor moravuri și agresiune sexuală. Din înscri-
surile transmise de autoritățile belgiene rezultă că 
persoana condamnată se află în prezent în stare 
de detenție, începând cu data de 27.11.2020, iar 
pedeapsa, conform dreptului intern al statului emi-
tent, ar trebui să fie executată la termen la data de 
05.11.2024”, potrivit documentelor de la instanță.

Transferat în țară

„Dispune transferarea persoanei condamnate 
în vederea executării pedepsei de 1.440 zile închi-
soare într-un penitenciar din România. Deduce 

din pedeapsă perioada 
executată de la data de 
27.11.2020 şi în con-
tinuare la zi. Dispune 
emiterea mandatului de 
executare a pedepsei în-
chisorii la data rămâne-
rii definitive a prezentei 
sentințe. Cheltuielile ju-
diciare rămân în sarcina 
statului, din care suma 
de 1046 lei reprezintă 
onorariu avocat oficiu, 
care va fi avansat din 
fondurile Ministerului 
Justiţiei. Cu drept de 
apel în termen de 10 
zile”, a decis, săptămâna 
trecută, Curtea de Apel 
Craiova. 

I.I.
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Ministrul Energiei 
le-a garantat lide-
rilor sindicali din 

Complexul Energetic Oltenia 
că nu vor avea loc disponi-
bilizări și nu se vor închide 
capacități pe cărbune, în pe-
rioada următoare. 

Acesta a fost răspunsul 
ministrului și la întrebările 
ziariștilor, pe tot parcursul 
zilei de vineri, la Rovinari 
și Târgu-Jiu și s-a ferit să 
menționeze termene exacte în 
legătură cu închiderea unor 
grupuri energetice și exploa-
tări miniere. ,,Asta scrie în Le-
gea decarbonării, doar legea a 
fost făcută împreună cu cole-
gul meu, Mihai Weber, tocmai 
pentru a nu închide capacități, 
pentru a le pune în conservare, 
dacă este cazul, și a le ține în 
rezervă tehnică. Vor funcționa 
atâta timp cât există posibili-

Ministrul Energiei, despre energia pe cărbune, din 2026: ,,Va fi  și cărbunele, Ministrul Energiei, despre energia pe cărbune, din 2026: ,,Va fi  și cărbunele, 
dacă va intra comercial, dacă nu, îl vom folosi în rezerva tehnică”dacă va intra comercial, dacă nu, îl vom folosi în rezerva tehnică”
Prezent la celebrarea a 50 de ani de la punerea în 
funcțiune a Termocentralei Rovinari, ministrul Energi-
ei, Virgil Popescu, a declarat că nici anul viitor nu vor 
avea loc disponibilizări la Complexul Energetic Oltenia, 
însă a ținut să precizeze că planul de restructurare a 
companiei va fi pus în aplicare. Întrebat de Legea de-
carbonării care nu oferă, totuși o perspectivă pe ter-
men lung a energiei pe cărbune, din contră, stabilește 
termene clare, cu două borne, 2026 și până în 2032, 
când va fi ,,phase out coal”, ministrul Energiei a afir-
mat că actul normativ nu a fost făcut pentru a închide 
capacități pe bază de cărbune până în 2026, ci pentru 
ca acestea să fie puse în conservare și menținute în 
rezervă tehnică. Virgil Popescu a fost însă evaziv cu 
privire la ce se va întâmpla cu angajații expoatărilor 
miniere, cât timp centralele termoelectrice se vor afla 
în rezervă tehnică.

tatea să funcționeze comerci-
al, adică să nu avem prețul la 
cărbune, și există, în perioada 
aceasta de criză, foarte mult 
front de funcționare a energi-
ei produsă pe bază de cărbu-
ne, și când nu vor mai putea 
funcționa, pentru că va fi foar-
te scumpă energia, dar vor-
bim de un orizont mai încolo 
de timp, vor fi în rezerva teh-
nică, așa scrie în lege. Avem 
un război la frontieră, avem 
o criză energetică și avem un 
Plan (de restructurare – n.r.) 
care înseamnă 2026. Nu că 
se închide, CEO va funcționa 
și după 2026, dar vrem să pu-
nem capacități, în total, 1.230 
MW, dacă nu mă înșel, pe gaz, 
care, evident, va funcționa 
mult mai flexibil. Va fi și căr-
bunele, dacă va intra, în 2026, 
comercial, va funcționa comer-
cial, dacă nu, îl vom folosi în 

rezerva tehnică”, a declara 
Virgil Popescu. 

Ministrul Energiei a spus că 
a discutat cu vicepreședintele 
Comisiei Europene despre 
Planul de restructurare a CEO 
și a dat asigurări că există 
voință ca producătorul ener-
getic să fie ținut în funcțiune.  
,,Nu vorbim de restructurări, 
în condițiile în care CEO a fă-
cut angajări. Tocmai la nivelul 
premierului s-a cerut CEO să 
facă angajări pentru a crește 
producția de cărbune. 

A crescut producția de căr-
bune, oamenii vor continua și 
anul viitor, deci nu vorbim de 
restructurări. 

Suntem într-o criză ener-
getică, lignitul produce, com-
plexul merge, cred că pentru 
prima data, la foc maxim, la 
front maxim, produce energie 
cât poate de mult și așa vom 
ține, atâta timp cât este nece-
sar și atâta timp cât este co-

mercial, pentru că este nevoie. 
În primul rând, trebuie să ne 
gândim la preț. 

Eu cred că, cărbunele 
are un orizont de timp sufici-
ent de lung ca să vorbim de 
funcționarea complexului pe 
bază de cărbune, pentru că pe 
bază de gaz, când vor fi puse 
în funcțiune, vor funcționa. În 
interiorul Planului de restruc-
turare, și asta scrie în lege, 
putem muta, și am discutat 
deja la Comisia Europeană, la 
competiție, cu vicepreședinta 
comisiei, doamna Vestager, și 
ni s-a spus: <<Da, atâta timp 
cât nu cereți bani>>. Nu uitați, 
Guvernul României a dat 
până acum Complexului Ener-
getic Oltenia peste 1 miliard 
de euro, am investit pentru a-l 
ține în funcțiune, iar în 2020, 
când am dat primii bani, nu 
vorbea nimeni de război sau 
de criză energetică. Deci, exis-
tă voință să-l ținem, nu înțeleg 

de unde atâta discuție aici pe 
tema complexului, pe care noi 
dorim să-l ținem în funcțiune 
și să meargă cât mai mult”, a 
adăugat ministrul. 

Virgil Popescu a răspuns 
destul de vag în legătură cu 
angajații și funcționalitatea 
carierelor de lignit, pe perioa-
da în care termocentralele vor 
fi în rezervă tehnică. ,,Evident, 
carierele vor putea funcționa, 
atâta timp cât vor putea arde 
cărbune, este logic. 

Dar noi vorbim de fronturi 
de cărbune de un orizont de 
3,4 de 5 ani de zile, până în 
2026 și acelea vor fi puse în 
conservare. (…) Există un ta-
rif pentru acea rezervă teh-
nică, care va permite CEO 
să funcționeze, să țină acei 
salariați la dispoziția operato-
rului de sistem. Nu stă nimeni 
acasă, vor sta acolo…”, a pre-
cizat ministrul Energiei.

CLAUDIU MATEI

Marius Budăi are veşti 
bune pe final de an. Angajato-
rii care încadrează în muncă, 
pe perioadă nedeterminată, 
şomeri în vârstă de peste 45 
ani, şomeri care sunt părinţi 
unici susţinători ai familiilor 
monoparentale sau şomeri de 
lungă durată primesc lunar, 
pe o perioadă de 
12 luni, pentru 
fiecare persoană 
angajată, o sumă 
în cuantum de 
2.250 lei.

A n g a j a t o r i i 
care încadrează în 
muncă, pe perioa-
dă nedeterminată, 
şomeri în vârstă 
de peste 45 ani, 
şomeri care sunt 
părinţi unici sus-
ţinători ai famili-
ilor monoparen-
tale sau şomeri 
de lungă durată 
primesc lunar, 
pe o perioadă de 
12 luni, pentru 

2.250 de lei de la stat
Firmele care angajează tineri și persoane peste 45 de 
ani vor primi bani de la Guvern, cu ajutorul Uniunii Eu-
ropene, potrivit ministrului Marius Budăi, care a postat 
anunțul pe pagina sa de socializare.

fiecare persoană angajată, o 
sumă în cuantum de 2.250 
lei, cu obligaţia menţinerii ra-
porturilor de muncă sau de 
serviciu cel puţin 18 luni, în 
condiţiile prevăzute de art.85 
din Legea 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modifică-
rile şi completările ulterioare.

De asemenea, statul sub-
venţionează cheltuielile cu 
forţa de muncă pentru înca-
drarea de persoane cu handi-
cap, pentru angajarea şome-
rilor care în termen de cinci 
ani de la angajare îndeplinesc 
condiţiile pentru a solicita 
pensie anticipată parţială sau 
limită de vârsta, dacă nu în-
deplinesc condiţiile de a soli-
cita pensie anticipată.

M.C.H.
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Deszăpezire de 450.000 de lei pentru Novaci Deszăpezire de 450.000 de lei pentru Novaci 
și stațiunea Râncași stațiunea Rânca

„Drumurile publice sunt afectate în 
perioada de iarnă de fenomene mete-
orologice diverse (ninsori, gheață, po-
lei etc.) ce pot determina înrăutățirea 
viabilității acestora, dificultăți în 
desfășurarea traficului sau chiar în-
chiderea traficului rutier. În vederea 
asigurării circulației rutiere pe aceste 
drumuri în condiții de siguranță în tim-
pul iernii, sunt necesare a fi prestate 
o serie de servicii care să conducă la 
prevenirea și combaterea lunecușului 
și a înzăpezirii acestora”, potrivit caie-
tului de sarcini. 

Pentru realizarea serviciilor de 
deszăpezire, se au în vedere presta-
rea următoarelor categorii de servi-
cii: curățirea mecanizată a zăpezii 

Autoritățile locale din Novaci caută o firmă care să deszăpe-
zească străzile din oraș, precum și drumurile din stațiunea 
montană Rânca. Contractul va fi încheiat pentru sezonul 
2022-2023, iar suma pusă la bătaie este de 450.000 de lei, 
fără TVA. Față de anul trecut, deszăpezirea este mai scum-
pă cu 100.000 de lei.

cu următoarele tipuri 
de utilaje: 2 autoîncăr-
cătoare cu lamă și cupă 
mai mare de 2,8 metri 
cubi, tracțiune integrală 
și plasă de lanț; o auto-
specială cu tracțiune in-
tegrală echipată cu lamă 
cu rotire stânga-dreapta 
și răspânditor; o auto-
specială cu tracțiune in-
tegrală (UNIMOG) echi-
pată cu lamă cu rotire stânga-dreapta 
și răspânditor; un buldoexcavator 
cu lamă cu rotire stânga-dreapta și 
cupă, tracțiune integrală și plasă de 
lanț; o autospecială echipată cu lamă 
cu rotire stânga-dreapta și răspândi-

tor; o freză zăpadă pentru trotuare și 
un tractoraș cu lamă pentru trotua-
re. O parte din utilaje vor fi puse la 
dispoziție de către primărie operato-
rului economic desemnat câștigător, 
prin închiriere.

Data limită pentru depunerea 
ofertelor este 28 octombrie. Bugetul 
alocat serviciilor de deszăpezire este 
450.000 lei, fătă TVA. Criteriul de 
atribuire este „prețul cel mai mic”.

I.I.

Preselecție pentru Festivalul Preselecție pentru Festivalul 
„Maria Lătărețu”„Maria Lătărețu”

Festivalul cântecului popular românesc „Ma-
ria Lătărețu” are loc la începutul lunii viitoare, la 
Târgu-Jiu, în perioada 8-11 noiembrie. În semn de 
omagiu adus marii interprete, anul acesta se va or-
ganiza cea de-a XXVII-a ediție a festivalului ce îi 
poartă numele. 

Organizatorii evenimentului sunt Consiliul 
Județean Gorj, Consiliul local și Primăria Munici-
piului Târgu-Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist 
,,Doina Gorjului’’, Centrul Județean pentru Con-
servarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, 
Școala Populară de Artă „Constantin Brâncuși” Târ-
gu-Jiu, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, 
Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” București. 

Marți, 25 octombrie, ora 12.00, va avea loc la se-
diul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gor-
jului” din Târgu Jiu, preselecția soliștilor vocali și 
instrumentiști care vor reprezenta județul Gorj la 
acest festival. 

„Festivalul se adresează soliștilor vocali și 
instrumentiști neprofesioniști (neangajați într-o 
instituție profesionistă de spectacole). Secțiunile din 
concurs sunt: soliști vocali și soliști instrumentiști. 
Pot participa soliști vocali și soliști instrumentiști 
(băieți/fete), cu vârsta cuprinsă între 16-35 ani. 

Fiecare concurent se prezintă cu două piese:– 
doină, baladă, cântec doinit sau cântec epic, 
fără acompaniament și o melodie ritmată, cu 
acompaniament orchestral. Laureații care au 
câștigat Marele Premiu și Premiul I la edițiile 
anterioare ale Festivalului nu pot participa în 
concurs”, anunță organizatorii.

Juriul concursului va fi alcătuit din 
personalități de seamă din domeniul cercetă-
rii și interpretării folclorului românesc (etno-
muzicologi, folcloriști, interpreți celebri, redac-
tori muzicali, profesori, dirijori), precum și din 
personalități locale.

Aceștia vor  aprecia calitățile interpretative, 
repertoriul, autenticitatea portului, prezența 
scenică, cu note de la 1 la 10, într-o fișă indi-
viduală, pe baza căreia, prin centralizare, se va 
decide punctajul fiecărui concurent.

Juriul are latitudinea de a redistribui premi-
ile și poate clasa doi concurenți pe același loc, 
în funcție de rezultatele din concurs. 

I.I.

Angajare la un liceu din Gorj
Liceul Tehnologic Stoina, din județul Gorj, or-

ganizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcției vacante de muncitor cu atribuții de fo-
chist. Postul este cu jumătate de normă, pe peri-
oadă nedeterminată.

Cei care vor să își depună dosarele de concurs 
trebuie să știe că singura condiție impusă la an-
gajare este cea legată de studii. Postul este desti-
nat persoanelor cu studii medii, nefiind nevoie de 
vechime în muncă.

Concursul are loc la începutul lunii noiembrie. 
Pe data de 3 noiembrie se organizează atât proba 
scrisă, cât și proba practică. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul liceului.

I.I.
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O camionetă cu numărul de înmatriculare 
GJ06FPM a fost văzută la începutul lunii 
ianuarie, 2022, în fața locuinței nefinali-

zate a lui Bogdan Bobaru, fiul primarului orașului 
Bumbești Jiu. Lucrătorii firmei, prezenți în șantier, 
au confirmat atunci pentru localnici că cel care îi 
trimisese să presteze la vila era un anume ,,domn 
Dragoș". S-a dovedit apoi că patronul care și-a tri-
mis echipa în acest șantier privat era tocmai Dragoș 
Talianu, cel care deține firma IPPSC SRL care, de-
loc întâmplător, câștigase o licitație cu primăria, pe 
14 decembrie 2021, pentru reabilitarea blocului de 
locuințe sociale de la fosta Jandarmerie din oraș. 

Firma care reabilitează blocul de Firma care reabilitează blocul de
Bumbești Jiu a lucrat și ea la vilaBumbești Jiu a lucrat și ea la vila
Nu numai SPRINTSCAN EXPLORER SRL este firma care a prestat în același timp pe bani 
publici pentru o lucrare în Bumbești Jiu și în paralel la vila odraslei primarului Bobaru ci, 
și SC IPPSC SRL, care prestează, acum, la blocul de locuințe sociale, investiție de 3,8 mili-
oane de lei. De altfel, mașina ultimei firme a fost văzută în data de 5 ianuarie la locuința din 
Curtișoara a lui Bogdan Bobaru, vilă aflată în construcție a carei proveniență banilor pentru 
investiție fiind cercetată, în prezent, de ANI. Ambele firme au două legături strânse între ele: 
primarul Bobaru dar și faptul că prestează pe bani publici atât la investițiile din Bumbești Jiu 
cât și la locuința privată a lui Bogdan Bobaru.

Mai exact, la două săptămâni de câștigarea licitație 
de 3,8 milioane de lei, bani publici, aceeași firmă 
privată ajunge să presteze la vila polițistului Boba-
ru, fiul conducătorului instituției private care este 
beneficiare lucrării efectuate în prezent de societa-
tea lui Talianu. 

De altfel, în această firmă, potrivit unui certificat 
constatator pe care vi-l publicăm mai jos, patronul 
este asociat în firma cu Anghelescu Ioana, cea care 
deținuse mașina galbenă văzută în șantierul vilei 
Bobaru, până pe data de 15 februarie 2022. 

La acea dată, după ce mașina galbenă apare în 
spațiul public, camioneta cu numărul de înmatri-
culare GJ06FPM ajunge să aibă numărul radiat iar 
autovehiculul ajunge în posesia IPPSC, sub numă-
rul de înmatriculare GJ08WTC. 

Polițistul Vezure de SICE încurcă ,,borcanele"!

Deși se vede de la o poștă cum se încearcă pierderea 
urmei mașinii respective, fapt sesizat la SICE, polițistul de 
caz, Vezure Ion Cristinel, se face că nu vede legătura din-

tre părți. Într-o adresa transmisă reclamanților, polițistul 
îi scrie greșit numele partenerei lui Talianu, de la IPPSC. 
Anghelescu Ioana. numind-o Angheloiu Ioana. 

Practic, fie din intenție, fie din nepricepere și neprofesi-
onalism, polițistul SICE nu vede cum mașina galbenă tre-
ce de la partenera de afaceri a lui Talianu la firma comună 
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de locuințe sociale din e locuințe sociale din 
ila fi ului primarului Bobarua fi ului primarului Bobaru

și, mai grav, ignoră faptul că nu doar SC SPRINT SCAN 
EXPLORER a lucrat la vila lui Bogdan Bobaru, polițist în 
cadrul IPJ Gorj, adică coleg cu Vezure, ci și IPPSC a făcut 
același lucru, ambele societăți primind anterior contracte 

cu bani publici de la primăria din Bumbești Jiu. Polițistul 
își poate corecta greșeala, urmare a celor demonstrate în 
acest articol, în caz contrar poate fi acuzat de rea credință 
și chiar de protejare a colegului din IPJ Gorj. 

IPPSC are pe țeavă încă un bloc de locuințe și 
ANL-ul din oraș

Semn că a prestat bine la casa fiului primarului 
PSD, firma lui Talianu ar urma să pună mâna pe 
încă două lucrări cu bani publici ce vor fi demarate 
în orașul condus de edilul Constantin Bobaru. Este 
vorba despre realizarea blocului ANL și despre rea-
lizarea unui alt imobil de locuințe în oraș.

Trebuie menționat că din firma IPPSC SRL fosta 
proprietară a mașinii galbene s-a retras în data de 
16 iunie 2021, ca societatea la care a prestat să 
intre în posesia autovehiculului abia șapte luni mai 
târziu.

Primarul Bobaru a uitat să menționeze 
a doua fi rmă anchetatorilor!

În fața anchetatorilor, legat de lucrările la vila fi-
ului său, primarul Constantin Bobaru a menționat 
că la aceasta a prestat doar firma SC SPRINT SCAN 
EXPLORER, care se ocupă acum de reabilitarea scolii 
gimnaziale din Bumbești Jiu, proiect de 3,1 miliar-
de lei vechi și care a realizat și reabilitarea la fosta 
școală Bumbești de 1,2 miliarde lei vechi, uitând, se 
pare, și de firma IPPSC SRL care reabilitează blocul 
de locuințe sociale, mașina firmei fiind surprinsă pe 
șantier.  Practic, Bobaru s-a dat de gol singur, legat de 
SPRINT SCAN EXPLORER, speriat că apăruse mașin 
galbena în șantier, fotografia rulând pe rețelele de so-
cializare, când de fapt mașina era a IPPSC, a doua 
firmă care, se dovedește, că a prestat aici în același 
timp cu lucrarea începută în oraș.

Vila lui Bobaru JR: trei dosare la parchete, trei la ANI

De când au apărut suspiciuni în spațiul public 
legat de felul în care a demarat construcția vilei 
din Curtișoara a fiului primarului Bobaru, pe lân-
gă anchetele media realizate de Gorjeanul, alte trei 
anchete se afla În lucru la unitățile de parchet din 
Gorj și alte trei la Agenția Națională de Integritate. 

A. STOICA
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,,Constantele evoluţiei noastre ca neam sunt pupincurismul ,,Constantele evoluţiei noastre ca neam sunt pupincurismul 
şi întoarcerea armelor. Desigur, ambele exercitate cu mult şi întoarcerea armelor. Desigur, ambele exercitate cu mult 
patos şi cu iubire de ţară”!patos şi cu iubire de ţară”!

Educaţia…şi Lecţia curajului!
Judecătoarea Adriana Stoicescu: ,,Pentru prima dată, am fost somată să tac”!

Continuăm să prezentăm segmente revela-
toare din reflecţie profunde ale Adrianei Sto-
icescu, un remarcabil magistrat în cadrul 

Tribunalului Județean Timiș, vicepreședintele aces-
tei instituții, devenită în ultimii ani foarte cunoscută 
publicului larg din România şi deosebit de respec-
tată şi apreciată datorită analizelor sale pertinente 
şi deosebit de profunde privitoare la:educație, cultu-
ră, asistenţă medicală, asistenţă juridică, minorități 
sexuale, o fire credincioasă şi cu un discurs creștin 
asumat şi plin de responsabilitate, dar, după cum se 
vede, şi incomodă pentru guvernanţii de azi, care nu 
ezită să fie realistă, prevăzătoare şi pornită cu forţa 
argumentelor logice împotriva imposturii şi a invidiei 
din societatea românească! În micimea lor de-a drep-
tul ridicolă, unii indivizi pe care ţi-e greu să-i numeşti 
oameni, ajung să-l invidieze până şi pe Dumnezeu, 
pe Mântuitorul Iisus Hristos, cu toate că oamenii 
obişnuiţi pe care îi numim «oameni de rând», adică, 
oameni smeriţi şi modeşti, sunt mult mai conştienţi 
de nevoia lor, au faţă de Iisus Domnul o atitudine 
mai deschisă decât conducătorii politici globalişti 
care se tem că Iisus Hristos va schimba starea exis-
tentă a lucrurilor şi că le va pune în pericol poziţiile 
lor privilegiate. Ei au de ce să se teamă de influenţa 
lui Iisus, întrucât învăţătura Sa e foarte diferită de a 
lor şi solia Sa e foarte atrăgătoare şi acroşantă, baza-
tă pe propovăduire! Însă, din nefericire, preocuparea 
lor de a-şi păstra puterea şi influenţa o întrece pe 
aceea de a cunoaşte şi a urma Adevărul, care este 
Însuşi Dumnezeu!

,,Mi se spune că fac rău sistemului şi 
magistraţilor oneşti care sunt mulţi”!

Şi pentru că mulţi indivizi plini de invidie şi apă-
saţi de sindromul imposturii se cred ei înşişi nişte 
dumnezei, la un moment dat judecătoarea Adriana 
Stoicescu a fost somată să tacă, printr-un mesaj ulu-
itor, fiind cunoscută pentru opiniile sale, ea însăşi 
mărturisind: „Astăzi, pentru prima dată, am fost so-
mată să tac. Cred că domnul care mi-a trimis mesa-
jul este magistrat. Mi se spune că fac rău sistemului 
şi magistraţilor oneşti care sunt mulţi! Iar, reacţiile 
pe care le provoc includ toţi magistraţii în aceeaşi 
oală.

Înţeleg că există temeri că voi candida pentru vii-
torul CSM sau că îmi doresc o altă funcţie. Liniştiţi-
vă! Nu îmi doresc funcţii şi nici onoruri! Dar, dacă un 
coleg apreciază că prin postările mele fac rău siste-
mului judiciar, este timpul să mă retrag!

Vă las vouă posibilitatea să vorbiţi despre justi-
ţie. În rest, să auzim de bine!” a menţionat Adriana 
Stoicescu, judecătoare la Tribunalul Timiș. Distinsa 
persoană şi ilustru magistrat face o radiografiere a 
sistemului judiciar, raportat la ceea ce se întâm-
plă la nivelul întregii țări, apreciind că „azi, asistăm 
neputincioși la talibanizarea justiției” (sic!!). Doamna 
Adriana Stoicescu spune cu subiect şi predicat că 
de aproape 15 ani, tot ceea ce înseamnă functie im-
portantă în parchete stă sub semnul politicului, iar 
judecătorii au fost și ei victimele abuzurilor. Judecă-
toarea transmite că ea are încredere în noua Sectie 
de investigare a infracţiunilor din justiţie. Redăm, 

astfel, mesajul judecătoarei, integral: ,,Constante-
le evoluţiei noastre ca neam sunt pupincurismul şi 
întoarcerea armelor. Desigur, ambele exercitate cu 
mult patos şi cu iubire de ţară! Toată istoria noastră 
am avut înfiptă în ceafă cate o încălţare: că a fost con-
durul turcesc, cizma germană sau bocancul sovietic, 
nu ne-am simţit bine fără stăpân! Nu suntem în sta-
re să facem nimic cum trebuie, de la început până 
la sfârşit; alergăm degrabă să primim confirmări şi 
mângâieri pe creştet, căci asta ne iese cel mai bine: 
să stăm cu capul plecat. Începem cu elan, în ovaţiile 
asistenţei şi sfârşim patetic, aruncând cu zoaie unul 
în celălalt, având o singură preocupare: să căutăm 
vinovaţii pentru eşecul inevitabil, de altfel indelung 
asteptat…”, precizează domnia sa, după care face o 
radiografiere necruţătoare, dar, pe deplin realistă a 
sistemului judiciar din România, dspre care vom vor-
bi cu altă ocazie! Am insistat asupra acestor aspecte 
menţionate în mesajul doamnei magistrat, pentru că 
ele se potrivesc de minune cu tot ceea ce se întâmplă 
astăzi în «România Educată», având la comandă se-
midocţii şi analfabeţii funcţionali ai statului eşuat! 

,,Toată istoria noastră am avut înfi ptă în ceafă 
cate o încălţare: că a fost condurul turcesc, 
cizma germană sau bocancul sovietic, nu ne-am 
simţit bine fără stăpân”!

Pentru că oamenii care au devenit plini de noble-
ţe şi cu anumite repere morale erau foarte buni și 
au fost aleși să conducă, având calități foarte bune, 
inteligență ridicată, înțelegere ridicată, înclinație că-
tre adevăr și bunătate, capacitate de a spori senti-
mentele, capacitate de compasiune, talente în multe 
domenii, cunoștințe speciale, sensibilitate și o inimă 
foarte bună, putem vedea mai bine ceea ce le lipseş-
te cu desăvârşire celor care ne conduc astăzi! Parti-
dul conducătorilor care iubesc dreptatea, credinţa şi 
adevărul vorbesc despre unirea oamenilor în spiri-
tul legii, adevărului, justiției, bunei credințe, bunei 
guvernări, deci, constante fără fluctuații de partid, 
fără cheltuieli inutile pentru campanie electora-
lă, fără risipă, în strânsă legătură cu oamenii care 
trebuie îmbunătățiți și ajutați având nevoie să se 
îmbunătățească ei înşişi! Luptăm pentru a recupera 
identitățile furate pentru că au vrut să ajungă în vârf 
veleitarii şi carieriştii însetaţi de îmbogăţire, condu-
când un popor în mare parte cinstit, dar, împins pe 
calea înșelăciunii, minciunii și crimei. Dar, alegem 
să-i iertăm pe toți cei care pledează pentru adevăr, 
pledează pentru lumină și sunt invitați să ni se ală-
ture, fiindcă este uman să faci greșeli, dar este inu-
man să nu le corectezi! Alegem ca să îndreptăm uma-
nitatea și să o punem pe o cale mai bună şi trebuie 
să facem dreptate în toate țările, pentru ca oamenii 
din toate țările să fie fericiți, să evite războaiele, să 
evităm conflictele, să construim și nu să distrugem, 
să evităm emigrarea inutilă, comerțul inutil, crimele, 
drogurile, am spune noi, împreună cu ceea ce spune 
d-na judecător Adriana Stoicescu! Pentru că domnia 
sa o spune direct că avem nevoie de o guvernanre co-
nectată între țări, regiuni și orașe pentru a se asigura 

transparența, dezvoltarea și buna funcționare a 
sistemului social, dar, nu prin minciună şi prin 
manipulare grosolană! Avem nevoie de oameni 
care aleg adevărul și lumina, care aleg să iu-
bească și care vor să prospere armonios într-o 
ţară prosperă şi într-o lume paşnică! Domnilor, 
care vreţi să-l maziliţi pe ministrul Vasile Dân-
cu, lumea nu aparține doar unora sau altora, ea 
aparține tuturor, dar pământurile pe care tră-
im trebuie iubite și respectate pentru a rezista 
și a fi sustenabile pentru oamenii care locuiesc 
în interiorul acestei ţări! Interesele voastre sunt 
subordonate intereselor străine, așa că elimi-
năm atacurile asupra națiunilor pentru că tre-
buie să fie oameni care să-și iubească țara, să-
și iubească națiunile, să-și iubească trecutul și 
viitorul, să le accepte realizările și eșecurile, să 
încerce să corecteze ceea ce nu a fost bine! Oa-
menii care doresc pacea şi dialogul sunt pozitivi 
și să ofere tuturor țărilor oportunitatea de a se 
dezvolta armonios, de a se conecta armonios și 

durabil, astfel încât totul să prospere și oamenii să 
călătorească animaţi de idei nobile și pozitive și să 
experimenteze dragostea și devotamentul în tot ceea 
ce facem. Eliminăm presupunerile rasiste pentru că 
nu există aşa cum sunt ele explicate de către apolo-
geţii teoriilor globaliste! Este normal să-ți placă mai 
mult oamenii care iubesc pacea, credinţa în Dum-
nezeu, care au aceeaşi cultură, acelaşi sânge, ace-
eaşi simţire, acelaşi mod de a iubi viaţa, cu care ai 
un trecut comun, o istorie comună şi multe lucruri 
care ne apropie, aceeaşi sensibilitate, acelaşi mod de 
a vedea lucrurile, dar dragostea între oameni diferiți 
nu este exclusă, pentru că practic, toți oamenii au 
aceeași biologie. Ceea ce unii ar putea numi rasism 
în termeni sociali este din punct de vedere științific 
o energie născută din falsitate şi intenţii perfide, iar, 
acest tip de furie față de cineva se naște adesea în-
tre oameni de același fel (între albi, între negri, între 
evrei, între chinezi, între români etc.). Împotriva cre-
dinţei noastre dreptmăritoare aceste fobii pleacă din 
tendinţa de a acapara teritorii şi putere în spatele 
religiei, de a avea totul, de a cuceri lumea. De aceea 
este foarte important să trăiești în adevăr pentru a 
elimina cât mai multe sentimente negative care pot 
duce la iritabilitate, la invidie, la ură şi la războaie! 
Emigrația ilegală sau chiar legală, invaziile au creat 
și ele frustrări, temeri și fobii în rândul oamenilor şi 
pentru aceasta, va trebui să evităm astfel de lucruri 
și să dezvoltăm oamenii și locurile în echilibru, prin-
tr-o cooperare transparentă, onestă și corectă între 
oameni și țări. Dacă vrem să creăm o lume mai bună, 
în adevăr și lumină, să creăm prietenii şi apropieri 
între toți oamenii, să creăm punți de legătură, nu să 
forţăm oamenii la izolare şi la distanţare socială, să 
alegem cele mai bune soluții, să ridicăm oamenii și 
să nu-i doborâm sau să-i îndobitocim! Să alegem să 
fim pozitivi, nu negativi, să ne îmbunătățim și să nu 
ne deteriorăm fizic şi spiritual! Alegem ca să constru-
im și nu să distrugem, să iubim și să nu să urâm! 
Să ştiţi, doamna judecător Adriana Stoicescu, că unii 
experți în științe cognitive afirmă că ,,explicațiile des-
pre mecanismele cerebrale care ar susține procesele 
psihice sunt greșite sau se bazează pe erori incon-
fundabile” şi cred că e un truism ieftin să constaţi că 
România actuală a fost contaminată de mitocănie, 
de prost gust şi de impostură, dar asta-i situaţia şi 
trebuie să ne mobilizăm exemplar, aşa cum facem 
cu toate necazurile care ne pică pe cap. Impostu-
ra e o boală grea care a atacat nenumăraţi indivizi, 
sănătoşi fizic, de la fruntea ţării, priministresa care 
se-ncurca în pronunţarea numeralelor şi citea căznit 
orice foaie i se da să citească, până la ultimul preşe-
dinte care nu deosebeşte România Educată de Ro-
mânia abandonului şcolar, ca şi de ultimul digei din 
Târgu-Jiu, care se autointitulează «hair-stylist», iar, 
dacă în viaţa publică şi în cea politică impostura este 
un sindrom periculos, care ne poate distruge din te-
melii, scoţându-ne definitiv din rîndul democraţiilor 
europene, pe tărîmul vieţii cotidiene ea se manifestă 
malefic, un fel de molimă care atinge toate muzele 
din repertoar şi le trimite în bena maşinilor de guno-
ieri ai istoriei! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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,,Se seamănă întru stricăciune, 
înviază întru nestricăciune”!

Biserica «Sf. Cuv. Parascheva» de la Strâmba-Jiu 
şi-a sărbătorit hramul în veşminte înnoite!

Vineri, 14 octombrie 2022, Bi-
serica «Sf. Cuv. Parascheva» 
de la Strâmba-Jiu şi sărbăto-

rit hramul în veşminte înnoite, în pre-
zenţa unui număr important de credin-
cioşi care au adus ofrande sufletelor 
celor dragi plecaţi la ceruri! Părintele 
Paroh Antonie FĂINIŞI a oficiat Sfânta 
Liturghie după care a făcut slujba de 
pomenire a celor răposaţi, subliniind 
faptul că întotdeauna credincioşii sunt 
pelerini care vin de acasă pentru a po-
meni sufletele celor care au plecat în 
Împărăţia cerurilor! Părintele paroh a 
pornit de la faptul că lumina lumânării 
face lumină în rai pentru cei dragi! Cu 
alte cuvinte în faţa lui Dumnezeu este 
utilă şi folositoare „mijlocirea”, iar, în 
acelaşi timp, pomenirea morţilor este 
un moment de reflecţie şi pentru cei 
care vin la biserică! De aceea, când 
se face pomenire sau parastas pentru 
astfel de morţi, când preotul pome-
neşte în taina pe toţi repausaţii, rugă-
ciunea pentru cei morți este expresia 
fundamentală a Bisericii ca iubire. Ne 
rugăm lui Dumnezeu să-i pomenească 
pe cei pe care noi îi pomenim și facem 
aceasta tocmai pentru că îi iubim. Ru-
gându-ne pentru ei, ne întâlnim cu ei 
în Hristos, Care este dragoste, înfrân-
ge moartea, care este ultima biruință 
asupra înstrăinării și lipsei de dragos-
te. În Hristos nu este diferență între 
cei vii și cei morți, pentru că El este 
Viața și această Viață este lumina 
omului! Printre credincioşii prezenţi la 
biserică au fost familia Sandu şi Nico-
leta Urezeanu, familia Nicolae şi Ioana 
Buşe, d-na Octaviana Popescu şi al-
ţii! De la dânşii am înţeles că a par-
ticipa la aceste slujbe cu pomelnic și 
prinoase pentru sufletul celor trecuți 
la Domnul se mai numește în popor și 
a purta sâmbetele, și este o faptă de 
milostenie sufletească. Şi pre¬cum în 
această viaţă, dacă cineva este prieten 
cu împăratul poate mijloci şi ajuta un 
vinovat, tot astfel şi cel care este pri-
eten cu Dumnezeu poate mijloci la El 
prin rugăciunea sa şi astfel să mute 
pe morţii vinovaţi dintr-o ,,temniţă” 
în alta mai bună, dintr-o ,,celulă” în 
alta mai bună. Aşa cum îi uşurăm pe 
cei întemniţaţi cu sucuri răcoritoare 
etc., pe care le ducem atunci când îi 
cercetăm, tot astfel şi pe morţi îi uşu-
răm prin rugăciu¬nile şi milosteniile 
pe care le facem pentru sufletele lor. 
Rugăciunile credincioşilor pentru cei 
adormiţi şi parastasele sunt ultima 
posibilitate pe care le-o dă Dumne-

zeu celor răposaţi pentru a fi ajutaţi 
înainte de a se face Judecata de Apoi. 
După ea nu vor mai putea fi ajutaţi 
cu nimic! Sunt, de exemplu, zone din 
țară unde este de neconceput ca de la 
parastas să lipsească coliva. Simbol al 
morții și al învierii prin exemplul bo-
bului de grâu care trebuie mai întâi 
să putrezească pentru a da rod și a se 
înmulți, coliva este binecuvântată de 
preot și oferită spre veșnică pomenire 
la parastas. Dar sunt și zone geografi-
ce, în Ardeal de exemplu, unde coliva 
este rar întâlnită. O posibilă explicație 
ar fi aceea că românii ortodocși au fost 
mult prigoniți de Imperiul Austro-Un-
gar, mergându-se până la impunerea 
catolicismului și greco-catolicismului 
în multe zone, iar ortodocșii nu au pu-
tut să înrădăcineze obiceiuri cunoscu-
te mai mult în Moldova și Muntenia. În 
prezent, în Ardeal, coliva este înlocuită 
cu un castronaș cu miez de nucă (in-
gredient de bază al colivei). “Grâul are 
semnifi¬caţia lui, căci spune Scriptura: 
,,Se seamănă întru stricăciune, înviază 
întru nestricăciune”. În lume sunt unii 
care se îngreuiază să fiarbă puţin grâu 
şi duc la biserică stafide, covrigi, co-
laci, ca să facă preoţii paras¬tas. Dar 
în Sfântul Munte vezi nişte bătrânei, 
sărmanii, care la fiecare Sfântă Litur-
ghie fac colivă pentru morţi şi pentru 
Sfântul pe care îl prăznuiesc pentru 
a primi binecuvântarea lui! Părinte-
le paroh, Antonie Făinişi a îndemnat 
credincioşii să vedem în pomană cu 
adevărat șansa de a oferi ceva de folos 
unor suflete chinuite și sărmane, nu 
de etalare a posibilităților noastre fi-
nanciare. Să chemăm la masa parasta-
sului mai întâi pe cei flămânzi, singuri 
și bolnavi, să nu îi uităm pe afară până 
când sfârșesc oaspeții de seamă. Bise-
rica este deseori judecată că investește 
în construcția de noi lăcașuri de cult 
în timp ce ar putea cheltui mai mult 
pentru săraci și bolnavi. Dar noi, când 
ne vine rândul să facem o faptă bună, 
ce alegem mai întâi? Pe cel sărac căru-
ia să îi facem cu adevărat bucurie, sau 
ținerea unui obicei local de a cumpă-
ra zeci și sute de vase (cratițe, farfu-
rii, pahare, tacâmuri) pe care le oferim 
unor persoane care oricum nu au ne-
voie de ele? Rânduielile bisericești nu 
prevăd nimic în privința numărului și 
cantității prinoaselor și fiecare poate 
da cât crede de cuviință. Trebuie păs-
trată însă măsura în tot ceea ce între-
prindem, preocupându-ne mai mult 
de rugăciunea pentru sufletul celui 

decedat, decât de mese îmbelșugate. 
Să dăm de pomană orfanilor, văduve-
lor, bătrânilor singuri și bolnavi, per-
soanelor cu handicap și dizabilități, 
străinilor, celor care într-adevăr au 
nevoie și vor primi cu recunoștință 
darul. Familia celui răposat trebuie 
să se îngrijească să fie o atmosferă 
duhovnicească și meditativă la masa 
parastasului. Nu se va exagera cu ser-
virea vinului, nu se va vorbi tare și nu 
îi va fi nimănui îngăduit să bea peste 
măsură. Un obicei greșit este și cel de 
a vărsa o picătură de vin din pahar în 
amintirea celui decedat. Tot familiei îi 
revine responsabilitatea de a se infor-
ma asupra perioadei liturgice în care 

se află Biserica la săvârșirea parasta-
sului, a spus în încheiere Preacucerni-
cul Părinte Antonie Făinişi!

RADU FĂINIŞI, 
Licenţiat Teologie, drd. sociologie
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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 încadrat 
consilier. 

Se oferă salariu atractiv și 
bonuri de masă. 

CV-urile (în format Euro-
pass) 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.

 Închiriez spațiu co-
mercial, în suprafață de 26 
m², în Mun. Tg-Jiu, str. 1 De-
cembrie 1918, zonă Colegiul 
Național ,,Spiru Haret”. Tel.: 
0726337950.

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 

 Vând garsonieră în 
Rovinari la et. 4, cu 65000 
lei, ușă metalică, geam ter-
mopan, convector, gaze, 
apă, hidroizolație nouă. Tel.: 
0774434479.

 SOCIETATEA 
CARPAȚI-COM angajează 
muncitori necalificați, sudori, 
lăcătuși mecanici, izolatori, ti-
nichigii și schelari pentru lu-
crări la Complexul Energetic 
- Rovinari. Tel.: 0761831682, 
0733446221.

BURU ANA-MARIA-STANCA anunță dezbaterea publi-

că a planului și a Raportului de mediu pentru AMENAJA-

MENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVA-

TĂ APARȚINÂND PERSOANEI FIZICE BURU ANA MARIA 

STANCA, din comuna Urdari, extravilan, județul Gorj, ce va 

avea loc în data de 07.12.2022 ora 14.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Comu-

nei Urdari, din comuna Urdari, sat Urdari, județul Gorj.

Documentele pot fi consultate la sediul Agenției de 

Protecție a Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76 și pe site-ul 

APM Gorj http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/documen-

te-procedura-sea-si-ea.

La dezbaterea publică vor participa autoritățile implicate 

în implementarea planului, precum și publicul interesat.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 

propuneri privind documentele menționate până la data de 

07.12.2022, la sediul Agenției de Protecție a Mediului Gorj 

sau prin e-mail la adresa: office@apmgj.anpm.ro și, de ase-

menea, poate participa la ședința de dezbatere publică.

Școală Meserii autorizate Gorj 
desfășoară cursuri orice meserie, minim 
450 lei, rate, diplome recunoscute, spri-
jin angajare. Căutăm colaboratori, 2000 
lei /clasa. Telefon: 0751855929; 

secretariatsnm@yahoo.com
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Un gorjean a primit 
o condamnare pe-
nală într-un dosar 

de consum ilicit de droguri 
după ce un incendiu izbucnit 
la locuința sa a scos la ivea-
lă o mică cultură de canabis 
pe care acesta și-o amenaja-
se într-un loc în care credea 
că autoritățile nu vor ajunge 
vreodată. Ciprian Drumen 
a recunoscut încă de la în-
ceput faptele de care a fost 
acuzat și a primit o pedeapsă 
cu suspendare pentru faptele 
sale, după cum a decis Tri-
bunalul Gorj. „Condamnă in-

Condamnat pentru consum de droguri. Condamnat pentru consum de droguri. 
Dat de gol de un incendiu!Dat de gol de un incendiu!

culpatul Drumen Ciprian, fără 
ocupație, studii superioare, 
cu antecedente penale, la pe-
deapsa de 6 luni închisoare, 
pentru săvârșirea infracțiunii 
de deținere de droguri de risc 
pentru consum propriu, fără 
drept.(…) Suspendă execu-
tarea pedepsei sub supra-
veghere şi stabileşte termen 
de încercare de 2 ani”, a de-
cis instanța, care l-a obligat 
pe inculpat să presteze 80 
de zile de muncă în folosul 
comunității la Primăria Târ-
gu Jiu sau la DGASPC Gorj. 
El trebuie să achite statului 

suma de 4500 de lei cheltuieli 
judiciare, sentința nefiind de-
finitivă. Drogurile pentru care 
are probleme au fost desco-
perite de autoritățile judicia-
re în urma unui incendiu la 
o locuință în interiorul căreia 
inculpatul amenajase o mică 
seră pentru a cultiva canabis. 
Plantele strânse de ancheta-
tori au dus la descoperirea a 
peste o jumătate de kilogram 
de canabis despre care incul-
patul a declarat la instanță 
că erau pentru consumul 
propriu. El a precizat că nu 
a putut depăși despărțirea 

de iubita sa în perioada în 
care a lucrat în Anglia, iar 
apoi, la revenirea în țară, și-a 
amenajat cultura de cabanis 

cu toate instalațiile aferente 
creșterii plantelor în perioada 
sezonului rece.

 GELU IONESCU

Cu Jean Cănăvoiu

Nu știu alții ce și cum simt,  dar 
eu, când retrăiesc amintiri cu cole-
gul și amicul Jean Cănăvoiu, încerc 
și acum, la senectute, gânduri și sen-
timente de tristețe, melancolie și re-
gret, deși amândoi  ne înțelegeam și 
dialogam, adeseori, cu jovialitate, cu 
umor și ironie, uneori, cu...autoiro-
nie, niciodată cu sarcasme improbe și 
impulsive. 

După câteva întâlniri și discuții la 
seratele literare ale Cenaclului Colum-
na, din iarna anului 1979, cu prelun-
giri reconfortante, alteori bahice, am 
ajuns să abordăm, cu nostalgie, fapte 
și întâmplări, experiențe, inclusiv lite-
rare, din anii de liceu și de facultate. 

Odată, i-am evocat o împrejurare 
nostimă în care m-am aflat ca elev al 
vestitului profesor Stelian Sterescu, 
recunoscut pentru competența didac-
tică, dar și pentru talentul literar și 
muzical. La începutul unei lecții de 
literatură română, m-a invitat în fața 
colegilor mei, m-a felicitat, entuzias-
mat, pentru o interminabilă pastișă  
în versuri epigonic-eminesciene. 

După aproape trei decenii de la 
absolvirea liceului/școlii medii de 
băieți Tudor Vladimirescu,  am accep-
tat amândoi opinia că dragul nostru 
profesor, Bică Stelescu, a fost generos 
cu mine dându-mi nota maximă...5, 
plictisit, probabil, de programe și ma-
nuale școlare unice, aglomerate de 
maculatura scriitorilor prolecturiști 
și realist-socialiști, obedienți față de 
regimul comunist. 

În felul acesta, profesorul nos-
tru îndrăgit a promovat imitația mea 

Dubla intenţie a amintirii
după celebrele Scrisori eminesciene.  

De la colegul și prietenul meu, 
Jean Cănăvoiu, am aflat că debutul 
lui publicistic s-a împlinit spre limita 
avansată a adolescenței, la opspre-
zece ani, publicând în ziarul gorjean 
Steagul nostru câteva epigrame, fabu-
le și poezii. 

Prin acele creații în versuri ado-
lescentine și juvenile, Jean Cănăvo-
iu contura simultan, două preferințe 
și direcții ale creației lui în versuri: 
fabula și epigrama, deloc desuete, 
ca specii literare neoclasiciste, reac-
tualizate, și poezia neomodernă, cu 
probabile afinități și ecouri ale liri-
cii labișiene și preșaizeciste. În anul 
1958, la două zeci de ani, Ion Cănă-
voiu era lansat într-o interesantă an-
tologie cu titlul Oltenia literară, care 
poate fi considerată drept un debut 
editorial, individual şi colectiv, pentru 
acest poet gorjean. 

Cam prin aceiași ani, 1957-1958, 
Jean Cănăvoiu debuta decisiv, pu-
blicistic și editorial, iar eu încercam 
prin corespondență să public niște 
poezii peisagiste și erotice în revista 
bucureșteană Contemporanul, încura-
jat cu ironie ludică la Poșta redacției, 
de poetul Miron Radu Paraschivescu, 
autorul capodoperelor din volumul 
Cântece țigănești. 

De la regretatul scriitor și jurist, 
Al. Doru Șerban, autor al volumului 
Gorjul cultural 1990-2005, apărut la 
Editura Ager din Târgu-Jiu, am aflat 
informații complementare despre ac-
tivitatea poetului Ion Cănăvoiu. Prin 
anii 1959, 1960 și 1961, înainte de 
a deveni student clujean, Jean Că-
năvoiu a publicat versuri în paginile 

importantei reviste bucureștene Lu-
ceafărul, încât în numărul 4 din 15 fe-
bruarie 1961,  Niculae Stoian, redac-
torul șef al acestei reviste întâmpina 
aproape elogios colaborarea tânăru-
lui poet gorjean, afirmând: Ion Cănă-
voiu semnează poezii care se disting 
prin simplitate, prin abordarea directă 
și cu claritate a unor idei poetice noi, 
printr-un vers cursiv melodios. Regret 
şi acum, ca octogenar, că nu l-am 
întâlnit pe Jean Cănăvoiu, din acei 
ani îndepărtaţi, 1959, 1960 şi 1961, 
la redacţia revistei Luceafărul, secţia 
de poezie, unde făceam practică, în al 
treilea an universitar. 

Ce frumoasă şi surprinzătoare ar fi 
fost întâlnirea noastră! Într-o zi obiş-
nuită de practică, am avut bucuria şi 
surpriza de a fi vizitat, la redacţie de 
regretatul poet Adrian Păunescu. Ve-
nise la Luceafărul pentru a-i citi lui 
Niculae Stoian câteva poezii create în 
ultima clasă de liceu. Am avut noro-
cul ca adolescentul Adrian Păunescu 
să-mi citească ori să-mi recite din po-
eziile lui, în absenţa redactorului şef 
Niculae Stoian. 

L-am ascultat cu atenţie şi am im-
provizat câteva observaţii optimiste, în 
sensul devenirii lui ca scriitor. Fiind 
destul de sceptic şi indecis în privin-
ţa destinului meu de critic literar, am 
încercat să-l orientez pe Adrian Pău-
nescu spre Facultatea de Construcţii, 
a doua lui opţiune, văzându-l bine 
clădit. Mai tîrziu, mi-am dat seama, 
după ce s-a impus cu talent printre 
poeţii şaizecişti, că sfatul meu nu a 
fost de bun augur.      

În cartea Gorjul cultural, Al. Doru 

Șerban îl prezintă primul pe Ion Că-
năvoiu, ca personalitate din cultura 
gorjeană, o personalitate reprezenta-
tivă pentru tranziția dintre secole și 
milenii remarcându-i cele patru volu-
me ale creației sale în versuri: unul 
antum, Soare cu dinți, cuprinzând fa-
bule, din 1991, iar celelalte trei, edi-
tate postum, cu titlurile Poezii, 1993, 
Cobra regală, epigrame 1994, și Sone-
tele vinului, 1996.

Cele trei volume editate postum 
dovedesc promptitudinea și probita-
tea exemplare, de restituire, cu care 
se poate mândri posteritatea gorjea-
nă, omagiind personalitatea și opera 
scriitorului, Ion Cănăvoiu. 

Publicația Hazul și Festivalul de-
dicat acestui scriitor au menirea de 
a  perpetua acest omagiu binemeri-
tat de cel care s-a născut sub zodia 
Fecioarei, de Sfânta Maria Mică, la 8 
septembrie 1938, și a murit înainte 
de Sfântul Dumitru, la 22 octombrie 
1992. Revista Hazul și Festivalul ce-i 
poartă numele, emblematic, marchea-
ză două evenimente, unul aniversar și 
celălalt comemorativ, ambele consa-
crate personalității și creaţiei literare 
a unui scriitor gorjean, remarcabil la 
nivel naţional. 

O eventuală istorie literară gor-
jeană va clasiciza, probabil, adevărul 
după care Ion Cănăvoiu a fost, ca elev 
de liceu şi ca student, un adolescent 
şi un tânăr nomad sau boem, iar re-
stul vieţii sale scurte, un incurabil 
insurgent prin cele patru cărţi lăsate 
posterităţii.

                              ION TRANCĂU
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CLASAMENT

Loc Echipa     M V E I Gol   +/- Pct
1. ACSO Filiaşi     8 6 1 1 14-10    4 19
2. CSM Deva      8 5 3 0 19-2  17 18
3. CS Gilortul Tg Cărbuneşti    8 5 1 2 13-9    4 16
4. AFC Voinţa Lupac     8 4 2 2 14-9    5 14
5. ACS Viitorul Şimian    8 4 1 3 17-16    1 13
6. CSM Jiul Petroşani     8 3 3 2 12-6    6 12
7. ACS Viitorul Târgu Jiu 2    8 2 2 4 11-18   -7   8
8. CSO Retezatul Hațeg    8 1 2 5 7-14   -7    5
9. ACS Progresul Ezeriş    8 1 1 6 7-18 -11   4
10. CS Armata Aurul Brad    8 0 2 6 10-22 -12   2

Liga 3 (Seria 7) Meciurile Etapei 8
CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 1 - 1 CSM Jiul Petroşani

CS Armata Aurul Brad 1 - 1 ACS Progresul Ezeriş

AFC Voinţa Lupac 0 - 0 CSM Deva

          CSO Retezatul Hațeg 3 - 1 ACS Viitorul Târgu Jiu 2  

ACS Viitorul Şimian 2 - 4 ACSO Filiaşi

Gilortul Târgu Cărbunești 
se menține pe podium după 
ultima etapă din Seria 7 a Li-
gii a treia. 

Trupa condusă de Mario 
Găman a remizat pe teren 
propriu cu Jiul Petroșani, 
scor 1-1. 

Vizitatorii au condus la pa-
uză prin golul lui Remus San-
du (`32), dar Bogdan Dănări-

Egal și înfrângere pentru reprezentantele Gorjului din Liga 3
cu a adus egalarea în repriza 
secundă (`65).  A fost prima 
remiză pentru gorjeni în actu-
ala ediție de campionat. 

Cealaltă reprezentantă a 
județului, Viitorul 2, a fost 
învinsă la Hațeg. 

Satelitul formației de ligă 
secundă a fost egala hunedo-
renilor în primul mitan, dar a 
încasat două goluri după pa-

uză. 
Răzvan Vespe a deschis 

scorul pentru oaspeți, în mi-
nutul 15, dar Ovidiu Popesc 
(`29), Pușcă (`66) și Robert 
Popa (`75 – penalty) au întors 
rezultatul. 

Trupa lui Costel Andriu-
că este pe locul 7 după acest 
eșec.

CĂTĂLIN PASĂRE

Plecarea lui Florin St-
îngă nu a echivalat 
cu un succes pentru 

Viitorul Târgu Jiu. Gorjenii 
s-au îndepărtat și mai mult 
de play-off după înfrângerea 
cu Unirea Dej, scor 1-2. După 
scenariul binecunoscut, gaz-
dele au încasat goluri destul 
de ușor, dar nu au mai fost la 
fel de inspirate la finalizare, 
iar pragmatica trupă condusă 
de Dragoș Militaru a profitat 
din plin. Ardelenii au încercat 
să-și impună jocul în primele 
minute, dar au arătat că au 
destule slăbiciuni în defensi-
vă. Totuși, eforturile lui Dulca 
și Răsdan, din debutul con-
fruntării, nu au fost suficien-
te pentru a deschide scorul. 
Meciul s-a animat pe finalul 
reprizei. Angelo Cocian (`36) a 
punctat din careu, profitând 
de lipsa marcajului, dar Denis 
Brînzan (`40) a egalat după 
o lovitură de colț. Entuzias-
mul reușitei a fost știrbit de 
un ,,golazo” al lui Florin Blaj, 
a cărui ,,torpilă” de la 25 de 
metri a lovit bara, apoi a po-
posit în plasa lui Opric. Vii-

Au uitat să mai câștige! Viitorul, la al patrulea Au uitat să mai câștige! Viitorul, la al patrulea 
eșec consecutiveșec consecutiv

Viitorul Târgu Jiu – Unirea Dej 1-2 (1-2)

Viitorul: Raul Opric - Robert Dănescu ('69 Alexandru 
Sîrbu), Alexandru Core, Radu Rogac, Adelin Pîrcălabu ('84 
Andrei Istrate) - Denis Brînzan, Florin Răsdan, Alexandru 
Dulca ('72 Alin Țegle), Vlad Toma - Gabriel Dodoi, Claudiu 
Dragu. Antrenor: Bogdan Chiriac.

Unirea: Chindriș - Maftei, Daniel Pop, Burdeț, Buta 
- Chira, Kereki, Adrian Pop ('69 Greu) , Blaj ('69 Fulga) - 
Alexandru Pop ('80 Alexandru Gîț) , Cocian ('84 Denis Roș). 
Antrenor: Dragoș Militaru

torul a pornit mult mai bine 
în repriza secundă. Răsdan a 
șutat sub bară, dar mingea a 
fost scoasă de Chindrș (`46), 
iar Dodoi nu a imprimat ba-
lonului suficient efect ca să 
găsească spațiul porții (`63). 
Denis Brînzan și-a încercat 
și el norocul cu un șut de la 
distanță, dar portarul advers 
a reținut în doi timpi. Dejul 
putea marca dintr-o fază fixă, 
însă elevii lui Militaru au fost 
foarte fericiți și cu succesul la 
un singur gol. La final, Unirea 
a sărbătorit victoria cu micuța 
galerie venită din Ardeal. Pe 
stadion s-a auzit ,,Cine e pe 
primul loc!”, iar ardelenii au 
toate motivele să fie mândri de 
parcursul lor.

Chiriac: Greșelile personale 
ne costă din nou

Eșecul a fost unul extrem 
de frustrant pentru Bogdan 
Chiriac, care a considerat re-
zultatul nedrept. Tânărul an-
trenor a blamat din nou ero-
rile individuale, care atârnă 

greu în economia clasamentu-
lui. Viitorul are patru succese 
și șase eșecuri.

,,Din păcate, greșelile per-
sonale ne costă din nou. Este 
al nu știu câtelea meci în care 
jucăm un fotbal bun, de calita-
te, dar greșelile personale ne 
privează de cele trei puncte, pe 
care consider eu că, din punct 
de vedere al jocului, trebuia să 
le avem în cont astăzi. Unirea 
Dej este o echipă care joacă un 
fotbal modern, face pressing, 
dar nu ne-a surprins cu nimic.  
Din punctul meu de vedere, 
atâta timp cât mai sunt șanse 
matematice, trebuie să luptăm, 
dar în primul rând trebuie să 
eliminăm aceste greșeli per-
sonale. Reușim să marcăm 
un gol, primim două! Marcăm 
două goluri, primim trei! Sunt 
foarte supărat, pentru că meri-
tam cele trei puncte. Conduce-
rea decide dacă mai rămân în 
staff, dacă vine altcineva, chiar 
nu știu. Sunt super dezamăgit 
după acest joc. Au intrat o data 
în careu și au dat două goluri”, 
a spus Chiriac după meci.

Nu a fost o victorie speci-

ală pentru Dragoș Militaru, 
dar succesul a fost, desigur, 
binevenit. Antrenorul gorjean 
a declarat că s-a inspirat de 
la Dan Petrescu pentru a con-
serva avantajul dejenilor. ,,Am 
câștigat în orașul natal, pen-
tru mine e o victorie ca orica-
re alta. Noi ne bucurăm la fel 
pentru fiecare succes. Muncă 
multă, dorință, suferință, în-
credere, tinerețe, elan, aces-
te sunt secretele de la Unirea 
Dej, alături de entuziasmul pe 
care îl au băieții și sper ca toa-
te aceste lucruri să le păstrăm 
cât mai mult timp. Noi avem un 
obiectiv al vestiarului, pe care 
numai noi îl știm, dar obiecti-
vul clubului este rămânerea 

în liga a doua. A fost o victo-
rie frumoasă, iar aceste trei 
puncte ne țin acolo, în primele 
șase locuri și sunt foarte fericit. 
Diferența s-a făcut la execuțiile 
din prima repriză, iar în repri-
za a doua am știut să suferim. 
Le-am zis băieților că vreau să 
jucăm, în partea a doua, cum 
a jucat CFR Cluj cu Slavia Pra-
ga. Mai sunt nouă meciuri din 
sezonul regular, 27 de puncte. 
Eu mă gândesc să facem cât 
mai multe, să rămânem în liga 
a doua”, a precizat principalul 
ardelenilor. Viitorul merge la 
Chiajna în etapa următoare, 
iar Dejul primește acasă pe 
FC Brașov.
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Universitatea Craiova a fost aproape de un nou 
pas greșit, sâmbătă, pe teren propriu, dar 
s-a impus în minutele de prelungire împo-

triva Petrolului. Juveții au trecut cu 2-1 de ploieșteni, 
după ce Cîmpanu (`76) și Rivaldinho (`90+1) au anulat 
efortul lui Irobiso, (`58). Ante Roguljic a fost esențial 
la ambele faze. Un eșec ar fi scos-o pe Ştiința din 
primele șase locuri. Craiova suferă, în continuare, la 
capitolul eficiență, iar mijlocașii nu produc suficient. 
Finalul meciului l-a găsit pe antrenorul Mirel Rădoi 
mulțumit și nu prea. „A fost o ușurare pentru că am 
luat cele trei puncte, dar ca să-mi treacă supărarea 
trebuia să câștigăm fără să primim gol. Mă bucur că 
nu am cedat posesia în repriza a doua, chiar dacă su-
porterii au strigat ‘Jucați fotbal’. Cred că toți jucătorii 
care au intrat au jucat bine, au avut atitudine, chiar 
și Marko (n.r. Jovan Markovic) a încercat să se bată. 
Nu neapărat antrenamentele au fost mai lungi, ele au 
fost mai intense. Reacția lor a fost una senzațională, 
au înțeles că trebuie să găsim mai multe soluții pentru 
că adversarul a început să ne cunoască”, a declarat 
principalul din Bănie. Fundașul Bogdan Mitrea a re-
cunoscut că echipa are dificultăți să desfacă apără-
rile aglomerate. ,,O victorie muncită, e mai dulce pen-
tru că a venit pe final. Sper să ne revenim, sper să 
avem constanță, dar mă bucur că ne-am revenit. Nu 
e neapărat o teamă, încercăm să controlăm jocul, dar 
jucăm mereu cu echipe bune. Speram până la ultima 
fază (n.r. să se marcheze golul victoriei). Așteptam să 
vină pentru că am suferit în ultimul timp. Adversarul 
deliberează intenționat terenul, sunt convins că dacă 
dădeam primii gol, câștigam altfel. Sunt momente în 
care un asemenea gol îți dă impuls și încredere, sper 
să fie așa și la noi. A fost o săptămână lungă, foarte 
grea la început pentru că a fost greu să trecem peste 
eșecul de la Argeș”, a declarat apărătorul.

Rivaldinho o ține pe Craiova Rivaldinho o ține pe Craiova 
în play-offîn play-off

Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești: 2-1 (0-0)

Universitatea: Giedrius Arlauskis – Vladimir Screciu, Raul Da Silva, Bogdan Mitrea – Sergiu Hanca 
(’60, Jovan Markovic), Alex Crețu (’70, Bogdan Vătăjelu), Mihai Căpățînă (’90+3, Valerică Găman), 
Nicușor Bancu – George Cîmpanu, Andrei Ivan (’60, Rivaldinho), Ștefan Baiaram (’70, Ante Roguljic). 
Antrenor: Mirel Rădoi.

Petrolul: Octavian Vîlceanu – Lima Santos, Bart Meijers, Marian Huja – Georgi Pashov, Lucian 
Dumitru, Takayuki Seto, Tavares Silva (’85, Gicu Grozav), Mihai Velisar (’75, Valentin Velisar) – Christian 
Irobiso (’75, Mirko Ivanovski), George Bratu (’64, Cosmin Tucaliuc). Antrenor: Nae Constantin.

Eroul meciului, brazilianul Rivaldinho speră să 
marcheze cât mai multe goluri în perioada următoare 
și să devină un jucător de bază la Craiova. ,,Senzația 
e foarte plăcută. Am lucrat mult pentru acest moment. 
Ultima lună a fost foarte grea, cu accidentarea, dar 

m-am antrenat bine și sunt fericit că am putut ajuta 
echipa cu un gol. E foarte greu pentru că știm că toate 
echipele vor să ne bată. Suntem una dintre cele mai 
bune echipe din țară. Petrolul e o echipă care se apără. 
Eu sunt atacant. Asta îmi place să fac, sunt obișnuit să 
mă demarc. Și mister ne cere foarte mult să atacăm pri-
ma bară. Am încercat să atac spațiile și bineînțeles a 
venit și golul și asta contează, că am luat 3 puncte azi. 
Eu personal, vreau să câștig fiecare meci. Am presiune 
pe mine la fiecare meci, la fiecare antrenament, vreau 
să fiu cel mai bun. Am mentalitatea asta de acasă”, a 
declarat vârful alb-albaștrilor. Miercuri, Craiova joacă 
în Cupa României, la FC Hermannstadt.
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