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Noaptea min. 500CC

Pedeapsa primită de un Pedeapsa primită de un 
șofer prins băut în drum șofer prins băut în drum 

spre înmormântarea unei rudespre înmormântarea unei rude

CEO anunță că va face CEO anunță că va face 
grupul pe gaz de la Ișalnița, grupul pe gaz de la Ișalnița, 
în mai puțin de patru ani

Ziua max. 20Ziua max. 2000CC
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Primarul Robert Filip Primarul Robert Filip 

l-a premiat pe sportivul Andrei Musteț l-a premiat pe sportivul Andrei Musteț 

Membru în Membru în 
Directoratul Directoratul 
CEO, bun de CEO, bun de 
plată pentru plată pentru 
o executare o executare 
silită silită 
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Răsfăț culinar la Festivalul Răsfăț culinar la Festivalul 
Piftiilor!Piftiilor!

Ziua frumoasă de duminică a scos 
din case mii de gorjeni care au por-
nit spre Peștișani la Festivalul Piftii-
lor organizat pentru prima dată după 
pandemie. 

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

INVESTIGAȚII/ PAG. 3INVESTIGAȚII/ PAG. 3

Peste 300 de enoriași din Peste 300 de enoriași din 
Motru au primit pachete de Motru au primit pachete de 
Sfânta ParaschevaSfânta Parascheva

Primăria Municipiului Motru și Paro-
hia Motru II au oferit peste 300 de pa-
chete enoriașilor prezenți la slujbă de 
Sfânta Parascheva. 
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Creştin ortodox

Romano catolic

† SF. LUCA, ev.† SF. LUCA, ev.

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

†) Sf. Apostol şi †) Sf. Apostol şi 
Evanghelist Luca; Evanghelist Luca; 
Sf. Mc. Marin cel Sf. Mc. Marin cel 
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Val de proteste anti-sărăcie!

Festival-concurs la 
Scoarța. Este prima ediție

Motto: „V-am lăsat săraci și 
proști, v-am găsit și mai săraci și 
mai proști.”

  Constantin Brâncuși

În vreme ce protstele și mi-
tingurile anti-sărăcie din 
România au și început, 

opiniile referitoare la presupusul 
aforism trist al Titanului de la 
Hobița, Constantin Brâncuși, ci-
tat în motto-ul acestor simple note 
sunt contradictorii. De-o fi ade-
vărată sau nu constatarea mare-
lui creator al sculpturii moderne 
universale rămâne pe mai depar-
te în seama brâncușologilor. 

Un lucru este cert, Brâncuși a 
lăsat moștenire Gorjului și Târ-
gu Jiului un Ansamblu sculptu-
ral nepereche, iar vorbele de mai 
sus ar fi putut fi o opinie spusă la 
supărare, la adresa autorităților 
anilor 1937-1938 ale Gorjului 
veșnic nerecunoscător față de 
marile valori pe care le-au dat 
aceste meleaguri.

PROTESTELE AU ÎNCEPUT 
LA ZALĂU ȘI BACĂU. Revenind 
la subiectul acestor însemnări, au 
început ample proteste anti-sără-
cie în toată țara. Manifestanții cer 
creșterea veniturilor românilor 
pentru a face față scumpirilor.

Cum federația sindicală Car-
tel Alfa a anunțat proteste în 
perioada 17-21 octombrie 2022 
pentru a determina autoritățile 
să ia măsuri serioase de oprire a 

creșterii costurilor vieții și sporirea 
veniturilor populației. Două cara-
vane au plecat din cele două zone 
ale țării – Transilvania și Moldova 
– spre București, iar protestele se 
vor desfășura în localitățile unde 
riscul de blocarea activităților de 
producție și pierderea locurilor de 
muncă este ridicat. Caravanele se 
unesc la București, pe 20 octom-
brie, printr-un miting în fața se-
diului Guvernului, din Piața Victo-
riei și în Piața Revoluției.

PROTESTE ÎMPOTRIVA SĂ-
RĂCIEI CONTINUE. „Caravanele 
sunt construite pentru a antrena, 
pe deoparte, marile orașe afecta-
te de criza energetică și a gazului 
metan, în sensul în care sunt între-
prinderi unde, într-o formă su alta, 
au început să reducă numărul de 
salariați, unele chiar au închis afa-
cerea, sperând ca prin acest lucru să 
atragem atenția decidenților politici 
asupra necesității de a nu mai sărăci 
populația la ora actuală. Scopul aces-
tui miting este să atragem atenția că 
măsurile sau lipsa măsurilor guver-
namentale, dar și a Parlamentului fac 
să sărăcească continuu 

populația țării. Ori pe lucrători, 
ori pe pensionari care sunt direct 
afectați” spunea Președintele Cartel 
Alfa, la Antena 3 CNN.

CRIZĂ SOCIALĂ, CRIZĂ ECONO-
MICĂ. În orașele Zalău și Bacău au 
început manifestațiile. Protestatarii 
vor majorarea salariilor și pensiilor, 
precum și măsuri din partea Guver-

Consiliul Județean Gorj, Pri-
măria și Consiliul Local Scoarța, 
Centrul Județean pentru Con-
servarea și Promovarea Cultu-
rii Tradiționale Gorj și Căminul 
Cultural „Pompiliu Marcea” din 
Scoarța organizează în data de 
27 octombrie, începând cu ora 
12.30, prima ediție a Festivalu-
lui-concurs „Tineri interpreți de 
muzică populară Scoarța”.

Cu dorința de a deveni o 
tradiție pentru județul nostru, 
festivalul se adresează tinerilor 
concurenți, interpreți ai cânte-
cului popular gorjenesc. Pentru 
soliști vocali, vârsta de participa-
re este între 8 și 18 ani. Aceștia 
vor interpreta două piese, din 
care una - doină sau baladă - 

fără acompaniament.
Pentru fiecare localitate din Gorj, 

numărul concurenților este de doi 
interpreți.

Sunt trei categorii de vârstă: 8-10 
ani, 11-14 ani și 15-18 ani.

Trofeul Festivalului, în valoare 
de 600 lei, este acordat de  Centrul 
Județean Pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiționale Gorj. 
Premiul I este în valoare de 300 lei, 
premiul II va fi de 200 lei, premiul III 
de 100 lei și mențiune  - 50 lei. Aces-
tea sunt oferite de Consiliul Local și 
Primăria comunei  Scoarța.

Tuturor participanților li se înmâ-
nează diploma de participare. Juriul 
își rezervă dreptul de redistribuire 
a premiilor, în funcție de valoarea 
concurenților.

I.I.

nului Ciucă pentru a stopa scumpi-
rile record.

Președintele Cartel Alfa mai atra-
ge atenția că circa 9.000 de fabrici 
au fost deja închise ca urmare a cri-
zei energetice. „Deci practic, pe lân-
gă criză socială, din cauza inflației, 
se va dubla cu o criză economică 
prin care o mare parte din cetățeni 
își vor pierde resursele financiare, 
pierzându-și locurile de muncă re-
spective”, a explicat Bogdan Hossu.

ION PREDOȘANU
  
P.S. Blândul prim-ministru Nico-

lae Ciucă s-a întâlnit cu parodia de 
ministru al Apărării, demagogul Vasi-
le Dâncu, și l-a mângâiat părintește. 
E clar, singurul care-l poate demite 
pe Dâncu este Președintele Klaus 
Werner Iohannis! (Ion Predoșanu)

PE PLAIUL DOINELOR DE DOR
Cu drag de prin toată țara
Noi urcăm la Mărioara,
Să gustăm din nou tocanu’
Sus la Stâna din Ştefanu !
Vrem să încercăm la prânz
Azi cel mai renumit bulz,
Cu meșteșug preparat
Ce trebuie degustat.
Cârnăciori, brânză pe alese,
Smântână, delicatese, 
Şi-alte soiuri preparate
Pentru gusturile toate,
Sunt bucate minunate
Cu iubire amestecate,
Preparate tradiționale
Ce atrag pe fiecare,
Sus în vârful munților
Ne va rechema cu dor,
Tot cu drag să revenim
Stâna să n-o ocolim
Bine noi să ne simțim,
A noastră băciță rară
Prea frumoasa Marioară !
Azi la zi de sărbătoare
Venim toți cu o urare,
Sănătoși să vă găsim
Tot mereu când poposim
Viață lungă şi mulți bani
La anu’ și la mulți ani,

Primitoare mereu, cu zâmbetul pe buze 
vreau să te știu, BĂCIȚĂ DRAGĂ A 
MUNȚILOR, TEZAUR UMAN VIU!

DOREL DOBRE DELAGORJ
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Suma o reprezintă 
cheltuielile făcut de 
UAT cu executarea 

silită, bani achitați de primărie 
pentru UATAA Motru. Pentru 
neplata la timp a subvenției, 
UATAA a executat silit primă-
ria, bani pe care trebuie să îi 
achite din buzunar chiar pri-
marul de la aceea vreme, adi-
că Gigel Jianu. Liberalul, se 
știe, că nu a făcut plata către 
UATAA cu rea credință deoa-
rece la acea vreme directorul 

Membru în Directoratul CEO, bun de plată Membru în Directoratul CEO, bun de plată 
pentru o executare silităpentru o executare silită
Fostul primar al municipiului Motru, Gigel Jianu, în 
prezent membru în Directoratul CE Oltenia, are de 
achitat 23.799 de lei către primăria din localitate. 

uzinei era Eugen Corcoață, de 
la PSD.

Prejudiciu și rea-credință!

Instanța de fond a Tribu-
nalului Gorj a considerat că 
suma reprezintă un prejudi-
ciu adus bugetului local de 
primarul de atunci al munici-
piului Motru, Gigel Jianu. Cel 
din urmă a fost găsit vinovat 
pentru neluarea măsurilor 
ce se impuneau, în calitatea 

sa de ordonator de credite 
pentru plata de bunăvoie a 
sentinței penale din 2017, 
evitând astfel cheltuielile de 
executare. Este vorba despre 
sentința din 18 noiembrie 
2017, pe care Jianu a igno-
rat-o obligând UATAA sa ape-
leze la executarea silită. 

Dar, cum roata se invarte, 
banii în cauză vor restituiți de 
cel considerat vinovat. 

Sentința nu este definitivă 
și poate fi atacată cu apel. 

Jianu este membru în Di-
rectoratul CEO și poate achita 
acest debit din salariul uriaș 
pe care îl obține în companie.

A.S.

Primăria Municipiului Mo-
tru și Parohia Motru II au 
oferit peste 300 de pachete 
enoriașilor prezenți la slujbă 
de Sfânta Parascheva. 

300 de pachete au ajuns 
astfel, vineri, la enoriașii 

Peste 300 de enoriași din Motru au primit Peste 300 de enoriași din Motru au primit 
pachete de Sfânta Paraschevapachete de Sfânta Parascheva

participanți la slujbă dar și la 
persoanele nevoiașe dinn lo-
calitate.

Primarul municipiului 
dar și lăcașul de cult au gri-
jă, anual, de enoriași și de 
nevoiașii din Motru, cu ocazia 

acestei sărbători, iar benefi-
ciarii acestor pachete cu ali-
mente care se oferă la astfel 
de sărbători au fost mai mult 
decât mulțumiți de cadoul 
primit.

A.S.
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Totul s-a desfășurat în 
curtea liceului din lo-
calitate, spațiul dove-

dindu-se mult prea mic la cât 
de multă lume a fost pe par-
cursul zilei. Expozanții au fost 
și ei luați prin surprindere de 
numărul mare de participanți, 
iar cei care au venit să deguste 
nu au mai așteptat produsele 
oferite gratuit ci s-au așezat la 
coadă pentru a cumpăra sar-
male și, dacă au găsit, și pif-
tii. „Miroase totul atât de bine 
că nu ai cum să reziști arome-
lor de aici. Stăm la coadă, dar 
merge treaba repede. Acasă 

Răsfăț culinar la Festivalul Piftiilor!Răsfăț culinar la Festivalul Piftiilor!
Ziua frumoasă de duminică a scos din case mii de gorjeni 
care au pornit spre Peștișani la Festivalul Piftiilor orga-
nizat pentru prima dată după pandemie. În jurul prân-
zului, când a început manifestarea, oalele cu sarmale 
abureau pe mese, iar piftiile tremurau în străchini, sub 
privirile curioșilor care de abia așteptau să le deguste.

piftiile le facem mai rar, iar 
sarmale acum nu avem pen-
tru că varza la putină încă nu 
este murată. Spre Crăciun vom 
avea cele necesare ca să facem 
la noi acasă”, a spus unul din-
tre gorjenii așezați la coadă. La 
mesele la care pensiunile din 
zonă au expus cele mai diver-
se preparate puteau fi văzute 
rețete dintre cele mai diversifi-
cate, pe care nu toată lumea se 
încumetă să le pregătească în 
bucătăria proprie. „Anul aces-
ta s-au făcut ciupercile și am 
zis să încercăm și o rețetă cu 
așa ceva și a ieșit o piftie foarte 

bună. Avem și de curcan și de 
porc. Sunt și sarmale făcute cu 
carne de curcan și de porc, sunt 
sarmale făcute în foi de viță, 
dar și cu frunze de dragavei. 
Am încercat rețete inedite și a 
ieșit ceva foarte bun. Avem aici 
toate bunătățurile de pe lume 
pe care ni le oferă toamna”, 
a spus una dintre expozan-
te. La festival au participat și 
bunicuțele din Peștișani, care 
în cadrul comunității pe care 
o formează au avut propriul 
stand de prezentare, după 
cum a menționat reprezen-
tanta acestora, Delia Diaco-
nescu. „Ne-am pregătit cu sar-
male tradiționale pregătite de 
bunicuțele noastre. Am venit și 
cu cozonaci pe lângă sărmăluțe 
și piftii. Sunt rețete diferite și 
foarte gustoase. Le-am asezo-
nat cu castane fierte și sperăm 
la premiul cel mare cu care să 
răsplătim munca bunicuțelor”, 
a spus aceasta. Dintre stră-
chinile de piftii nu a lipsit și 
cea care a avut ingredientul 
de bază caracatița, rețetă care 
acum trei ani a fost desemna-
tă câștigătoare în cadrul festi-
valului. „Acum trei ani am fost 
pentru prima dată la acest fes-
tival și atunci am participat cu 
piftia de caracatiță, ceva nou. 
Am făcut și anul acesta piftie 
din caracatiță, dar am creat și 
o alternativă pentru oamenii 
care nu mănâncă carne. E o 
piftie vegetariană, din legume. 
E cu boabe de linte și roșie, 
sunt făcute prin tehnica pre-

parării caviarului. Eu mă simt 
deja câștigător pentru că am 
văzut că e interes mare pentru 
aceste produse”, a menționat 
Raul Ungureanu, bucătar la 
una din pensiunile din zonă. 
Aici a ajuns și Constantin Pă-
nescu, cu piftii aduse din vâr-
ful muntelui. „Ne-am făcut da-
toria și am venit de la Rânca la 
acest festival, mai ales că este 
și Ziua Mondială a Mâncăruri-
lor, iar acest festival este dedi-
cat unui fost coleg de-al meu, 
dl Radu Ciobanu, cel care a 
inițiat cu ani în urmă această 
manifestare. Sunt piftii făcute 
la Rânca, unde la cota 1700 e 
o altă umiditate, o altă presiu-
ne a aerului. S-au prins foarte 
bine piftiile, care sunt făcute în 
cursul nopții, la fel ca și piftiile. 
Am venit aici pentru că acest 
festival păstrează tradițiile 
gorjenești, de piftie rece cu 
sarmale fierbinți, cu turtă și o 
pălincuță de prună sau gutui. 
E un obicei unic să se mănânce 
piftia rece cu sarmaua caldă în 
același timp. Festivalul acesta 
este legat de cel al Tocanului 

de la Novaci – Rânca – Transal-
pina. Noi căutăm astfel să păs-
trăm mâncărurile tradiționale 
de aici din zonă”, a spus Pă-
nescu. Despre tradiții a vorbit 
și președintele juriului, artis-
tul Tavi Colen, care a susținut 
și un concert pe scenă. El a 
dat rețeta pentru piftia ideală. 
„Cea mai mare bucurie a mea 
e să mănânc carnea de pe os. 
Eu sunt și medic veterinar și vă 
spun că cea mai bună carne e 
cea legată de os. Ne-au dat niște 
nemți carne cu ciolan și când 
am venit acasă ai noștrii, mai 
deștepți un pic decât nemții, au 
dezosat ciolanul. I-am întrebat 
ce au făcut și au zis că au dat 
osul la o parte. Îmi pare rău, 
ciolanul are os. Când faceți pif-
tie nu scoateți oasele din piftie. 
Punct. Să fie clar. Piftia e mai 
bună când are os. Gelatina o 
leagă foarte bine, se pune un 
iz de usturoi și foarte puțină 
sare. Dacă aruncați niște pă-
trunjel deasupra obțineți ceva 
delicios. Acesta e tot secretul”, 
a menționat artistul.

 GELU IONESCU
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Pedeapsa primită de un șofer prins băut în drum Pedeapsa primită de un șofer prins băut în drum 
spre înmormântarea unei rudespre înmormântarea unei rude

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 să 
par  cipați 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 de 11 noiembrie.

Bucătăria lui Fabi, plină de premii!

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

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

Academia de masaj Crystal și PalmQ, împreună asigură masajele

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

După doi ani de cercetări, 
un șofer din Gorj a scăpat 
cu un simplu avertisment, 

după ce a fost prins băut în trafic. 
Fapta a avut loc în prima zi a lu-

nii august a anului 2020. „S-a reținut 
că la data de 01.08.2020, în jurul orei 
18:05, organele de poliţie din cadrul 
Poliției orașului Novaci, aflându-se în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu pe 
DC21, comuna Bengești-Ciocadia, au 
efectuat semnalul regulamentar de 
oprire conducătorului autoturismu-
lui marca Dacia Solenza care circula 
din direcția DN67 – Albeni (...), iar în 
urma testării a rezultat o valoare de 
0,49 mg/L alcool pur în aerul expi-
rat”, potrivit rechizitoriului.

Târgujianul a fost dus la Spitalul 
Novaci, unde i s-au recoltat probe de 
sânge în vederea stabilirii concentra-
ţiei de alcool în sânge. „Din concluziile 
buletinelor de analiză toxicologică (al-
coolemie), emise de către SML Gorj, a 
rezultat faptul că inculpatul a avut o 
îmbibaţie alcoolică în sânge de 0, 93 

g.‰ (prima probă) şi 0,72 g.‰ (a doua 
probă)”, susțin anchetatorii.

La audieri, bărbatul a recunoscut 
fapta. A spus că, în jurul prânzului, 
a consumat, acasă, aproximativ 0,5 l 
bere și 250 ml coniac și nu a mâncat. 
Apoi a plecat din Târgu-Jiu, pentru a 
merge la înmormântarea unei rude. 
Pe drum, a fost oprit de poliție.

Instanța a constatat că infracțiunea 
prezintă o gravitate redusă, alcoole-
mia depășind cu puțin limita legală, 
de 0,80g%. „Totodată, inculpatul a 
condus seara, pe un drum comunal, 
în condiții de trafic redus și nu a fost 
implicat în niciun eveniment rutier. În 
ceea ce privește periculozitatea incul-
patului, instanța constată că aceasta 
se află la primul contact cu legea pe-
nală și că este o persoană integrată 
social. De asemenea, în cursul pro-
cesului penal, inculpatul a adoptat 
o atitudine corectă și cooperantă. Pe 
parcursul cercetărilor penale, care au 
durat mai mult de 2 ani, inculpatul a 
respectat interdicția de a conduce au-

tovehicule, ceea ce denotă că acesta 
a înțeles gravitatea faptei săvârșite și 
necesitatea de a se conforma regulilor 
de conduită socială”, a decis instanța, 
care a renunţat la aplicarea pedep-
sei.

Bărbatul de 48 de ani, angajat la 

Energo Montaj Rovinari, s-a ales doar 
cu un avertisment și la plata sumei de 
1.000 de lei, cheltuieli judiciare.

Sentința Judecătoriei Novaci nu 
este definitivă.

I.I.

Achiziție de medicamente Achiziție de medicamente 
la CE Olteniala CE Oltenia

Complexul Energetic Oltenia cumpără medi-
camente și materiale medicale. Achiziția este una 
directă, cu etapă de negociere, anunță compania. 
Bugetul alocat este de aproape 20.000 de lei, fără 
TVA.

Medicamentele și materialele sanitare sunt ne-

cesare pentru dotarea cabinete-
lor medicale de la termocentrale-
le Turceni și  Ișalnița.

„Produsele sunt utilizate pen-
tru asigurarea asistenței medica-
le de urgență și prim ajutor pen-
tru lucrători, la locul de muncă. 
Asigurarea materialelor sanitare 
de prim ajutor contribuie la re-
ducerea numărului de zile de in-
capacitate temporară de muncă 
și chiar la salvarea de vieți”, se 
arată în caietul de sarcini.

Astfel, compania cumpără câ-
teva zeci de cutii de algocalmin, 
aspirină, paracetamol sau nuro-
fen. 

CE Oltenia mai achiziționează 
teste de glicemie, săpun antibac-
terian, seringi și ace, alcool sa-

nitar, pansamente și 20 de truse mici de chirurgie 
de unică folosință. În total sunt 118 de produse pe 
lista de achiziții a companiei energetice.

Termenul de livrare este de maximum 30 de zile 
de la înregistrarea contractului. 

I.I.

Angajare la clubul Angajare la clubul 
sportiv din Turcenisportiv din Turceni

Clubul Sportiv Orășenesc Turceni, județul 
Gorj, organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției 
contractuale, de execuție, vacante, de inspector 
de specialitate debutant.

Se cer doar studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul științe economice. Nu se solicită vechi-
me în specialitatea studiilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 
28 octombrie 2022, ora 15.00.

Proba scrisă are loc pe 9 noiembrie, iar intervi-
ul a fost stabilit pentru data de 15 noiembrie.

Concursul se desfășoară la Casa de cultură a 
orașului Turceni.

I.I.
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In memoriam

Eroii de la Rasovița (III)
VICTORIA DELA JIU - RASOVIȚA

Episod din lupta dela Rasoviţa-Gorj (14 Octom-
vrie 1916)

....Când  se dete ordinul de echipare pentru un   
marş lung, între soldaţi avură loc  cele   dintâiu   
schimburi   de   priviri   mute, încărcate de o mâh-
nire a cărei desnădejde nu-i cu putinţă de redat…

Abia trecuseră câteva zile din Octomvrie şi iarna 
se vestea prin vântul aspru dela Nord, desfoind fagii 
pădurilor... Trebuia, ca părăsind Orşova, să ajun-
gem în două zile la Jiu. Din graba care se punea în 
plecarea noastră, fu lesne de înţeles că zvonurile cu 
retragerea frontului până la Vălari-Dobriţa şi Tur-
cineşti, erau adevărate.

În seara aceea, ultima noastră seară liniştită, al-
bastrul cerului se întunecase. Abia trecusem podul 
Cernii spre Alion, şi dintre stâncile munţilor sâr-
beşti, reflectorul inamic îşi împrăştie pânza largă 
de lumină peste mesteacănii nemişcaţi, peste Du-
nărea strejuită de plopi înalţi, deasupra pajiştilor 
întinse pe cari nimeni nu le mai cosise. Eşirăm însă 
din zona luminoasă, pătrunzând spre poalele mun-
telui, prin tufişurile adâncite într'o umbră   deasă.

Drumul ce luarăm ocolea satele cât mai mult. 
Nu trecurăm - nici dealul Matorăţilor şi timpul de-
veni amarnic. Soldaţii se obişnuiră cu noua stare şi 
cu firea lor îngăduitoare şi bună, urcau coastele fle-
cărind. Când ajungeam în marginea pădurilor, se 
simţeau mai liberi de orice gând, părând mulţumiţi 
să se adâncească sub frunzişurile adăpostitoare pe 
care le vedeau acum risipindu-se în toate părţile.

Pădurile prin care treceam răspândeau împreju-
rul nostru singurătate, pace şi tăcere......

Drumul devenise greu. Furgoanele companiilor   
se   înfundau adânc în pământul plouat. Zadarnic 
loveau bicele; caii obosiţi şi slabi îşi scoteau coas-
tele în opinteli....

Aproape de Baia de Aramă, găsirăm pomii plini 
de chiciură, iar amurgul ce se lăsa în pânze cenuşii 
deasupra întinderilor întunecoase mărea cu um-
brele lui neliniştea sufletească a trupei.... A doua 
zi spre seară, se umbri chiar cerul şi zăpada căzu 
uşor.... O fulguială măruntă şi deasă umplu văzdu-
hul nedesluşit al nopţii, iar spre dimineaţă frunzele 
arămii şi încă tari ale stejarilor erau acoperite de un 
strat des şi alb....

După două zile şi două nopţi, de marş neîntre-
rupt, pe drumuri grele şi prin vânt, plini de noroi şi 
fără popasuri, drumul începuse să fie şi pentru cei 
mai tari începutul necunoscutului plin de suferin-
ţe. Trupa mergea totuşi căutând puteri noui; dar 
mergea cu părere de rău.

În seara zilei de 13 Oct. ni se spuse că vom dor-
mi. Se vede că ajunsesem. Cantonamentul se făcu 
în Brădiceni, prin casele oamenilor.

Fiind udaţi însă şi neavând loc în case, rămăse-
răm prin tinda lor. Noaptea era rece şi întunecoasă. 
Se dete ordin să se stingă toate focurile. Curând 
după aceea o tăcere supărătoare, umplu din nou 
întunecoasa noapte. Pe prispa pe care stăm cu ca-
pul răzimat de-o raniţă, nu mai deosebeam nici for-
ma abia desluşită a camaradului  meu.

Soldaţii cari mai tăinuiseră cu oamenii, căutând 
să afle vești, acum când noaptea se lăsase cu de-
săvârşire peste sat, îşi spuneau cu părere de rău 
,,bună seara" şi fiecare se ducea cu sufletul plin de 
grije la locul lui.

Îi simţiam prin întuneric pe cei din apropiere 
cum mai fiecare îşi scotea baioneta și, aşezându-
şi carnea rece pe bucata de pâine, o tăia în bucăţi 
mici, pe care le mestecau încet, fără a  scoate grai.

Târziu, într'un pătul, se deschise o uşe prin care 
eşi soldatul Frânculescu, cu un altul. Cel dintâiu, 
al cărui glas îl recunoscui, grăi: „S'auzim de bine 
oameni buni şi mii   de   mulţumiri pentru prietenia 
ce ne-aţi arătat. Vă vom îndatora la rândul nostru, 
de ne va fi dat să scăpăm şi să venim îndărăt!” Şi 
se depărtară.

În pragul pătulului, o femeie rămase rezimată, 
fără a spune o vorbă; numai cu dosul mânii îşi şter-
se de două   ori   ochii.....

Târziu, oboseala îmi învinse gândurile. Adormii, 
dar subt pleoape rămăsese încă amintirea Orşovii, 
cu plopii cari îşi prelungeau umbrele pe şoseaua 
din marginea Dunării, plopi a căror tremurare auri-
tă o urmărisem cu atâta drag în nopţile cu lună pe 

suprafaţa liniştită a fluviului.
Satul Gureni în care se întărise inamicul în tim-

pul nopţii numără vreo sută cincizeci de vetre. Des-
părţit de satele din împrejurimi prin păduri, el vine 
aşezat la gura unui defileu şi se înfundă pe amân-
două părţile râului Bistriţa, subt muntele protector 
ce-1 cuprinde din trei părţi într'un cerc de povârni-
şuri păduroase.

Nici nu se împlini ora 1 din noapte, când pri-
mii ordinul să plec cu oamenii mei în recunoaştere, 
spre Gureni.

Dimineaţa ne prinse înaintea avantposturilor in-
amice. Un cioban care isbutise să se strecoare spre 
Peştişani ne arată nucii unde era instalat, după 
cum văzuse el, un post.

Ne luarăm măsurile şi aşteptarea nu ne fu za-
darnică. Din ascunzişul nostru, observarăm pregă-
tirile de marş ale unei mari coloane inamice. Cerul 
devenise limpede în urma ploii ce căzuse. Norii dis-
păruseră, iar de pe întinderea pământului gol ie-
şea un abur cald, străveziu, prin care trunchiurile 
arborilor şi cocenii de porumb păreau că tremură 
într'o mlădiere liniştită.

După măsurile de marş, înţeleserăm că inami-
cul nu ştia încă de trupele sosite dela Orşova. Totul 
arăta că el îşi pregătea drumul spre Târgu-Jiu, la  
19 km.  depărtare.

Bine ascunşi în marginea  apei, urmărirăm cum 
avant-garda străbătu vatra satului, bine luminată 
şi se opri acolo unde drumul intra în umbra deasă 
a pădurii de nuci.

Ofiţerii se deosebeau bine, îmbrăcaţi în pelerine 
cu glugi, li se vedeau siluetele negre desprinzându-
se în perspectivă, pe pietrişul alb al drumului ce 
scoborau.

Ne retrăsesem fără a fi zăriţi şi raportul nostru 
fu binevenit.... Fură date ordine în grabă şi dispo-
ziţia trupelor se făcu pe locuri cunoscute doar de 
noi.... Comanda o luă Colonelul Dejoianu.

Peste două ore timpul pare că se înţelesese cu 
furia noastră pentru a turbura  inamicul.

Compania 5-a din Reg. 17 Mehedinţi, sub co-
manda căpitanului Puiu Lepry, care din primele 
lupte câştigase încrederea generalului Dragalina, 
primi ordinul să stea în rezervă pe culmea pădurii 
Arcani.

Soldaţii păstrau tăcere. Seninul zilei era pe sfâr-
şite. Un întunerec rece şi pătrunzător se lâsă'n um-
bre mohorâte deasupra pădurii bătrâne.

Ploaia cădea'n ropote, pătrunzându-ne până la 
trup. Aşteptam, în timp ce, departe, lupta începuse 
de mult, spre Dobriţa...

Trăgeam cu urechea într'acolo. În liniştea adân-
că din jurul nostru ploaia făcea sunetele încete şi 
fugătoare ca o muzică în surdină, ce dispărea slă-
bind mereu. Aveam părerea că sgomotul artileriei 
şi al focurilor de armă se pierd încet, spre munţi, în 
depărtare şi liniştea cuprinde iar ţinutul....

Văzduhul se întunecase acum tot mai mult şi 
numai, într'un timp, o dungă de lumină trecătoare 
acoperi toată întinderea luptei....

Dar iată că vântul începe să bată dela Apus şi 
să plouă în plin îngheţ. In jurul nostru, copacii des-
băraţi de frunze se ridicau negri pe fundul albu-
riu al solului păduros şi nici ramurile noduroase şi 
tari ale stejarilor, nici numeroasele crăci atârnânde 
ale trunchiurilor netede de fagi, nu ne puteau feri 
contra ploii furioase care ne izbeşte, în faţă, fără 
milă....

Suit într'un păr sălbatic, observatorul ne dete 
vestea că lupta se apropie de noi....

Peste câteva minute, patrulele de cercetare ra-
portară că o coloană inamică s'a strecurat prin 
Rasoviţa şi se îndreaptă în direcţia în care ne gă-
seam....

Compania primi ordine să treacă râul Sohodolul 
şi să aştepte, răspândită în trăgători, ivirea inami-
cului.

Întinderea mlăştinoasă pe care o aveam în faţă 
şi pe care trebuia s'o ocupăm era nespus de tris-
tă. Fundurile noroioase colorau în tonuri greoaie 
şi plumburii bălţile de apă stătătoare în mijlocul 
cărora se ridicau numeroşii anini, ale căror rădă-
cini roşcate sângerau în apa negricioasă.... In acest 
loc, pe care vara orăcăesc coruri de broaşte în nă-
molurile pe jumătate svântate şi în plina lumină a 
soarelui, unda de apă adormită da acestui colţ de 

pământ o umezeală nesănătoasă şi supărătoare....
Abia îndrăsnirăm să ne mişcăm într'acolo şi to-

tul se umplu de o linişte periculoasă. Fiecare miş-
care atrăgea pârâitul întretăiat al mitralierelor, pe 
care fără ştirea noastră inamicul ni le aşezase în 
faţă.

Vântul aducea de data aceasta până la noi sgo-
motul surd al luptei care se apropia din ce în ce mai 
însufleţită.

Vuetul întinderii ne pătrundea sufletul c'o ageri-
me dureroasă. Neliniştea care răsare tot mai vădită 
și mai adâncă în suflete, această primă neplăcere 
a luptei, o vedeam din expresia camarazilor mei, 
pe figura cărora severitatea sprâncenelor se accen-
tuase, iar trăsăturile se contractau până la aspri-
me. Aşteptau ordine cu ochii încruntaţi, cu buzele 
strânse....

În faţa trupei, căpitanul Lepry, senin, strălucind 
de tinereţe şi energie, cu buzele întredeschise de 
un zâmbet de sfidare, cu nările svâcninde şi ochii 
strălucitori....   îşi   fuma   liniştit   ţigarea, privind 
în zare....

Răspândită în trăgători, prin salturi repezi, sub   
focul viu inamicului, compania noastră trecu podul 
şi luă poziţie de luptă...

Cu degetele strângând arma, cu ochiul îndreptat 
către linia inamică, de unde porneau spre fruntea 
noastră snopii de gloanţe.... aşteptam !

Cinci ore dură chinul, silindu-ne să tremurăm 
sub ploaia deasă şi îngheţată, vârâţi aproape în în-
tregime în pământul ud al ţarinei în care ne săpam 
adăpostul capului, c'o încetineală plină de grije.

Nu se auziau decât comenzile scurte, trecute din 
om în om, odată cu sgomotul sguduitor al obuzelor 
ce răscoleau pământul, înmormântându-ne aproa-
pe.... Iar în văzduh, o pânză ucigătoare de gloanţe, 
ţesută necontenit de mitralierele inamice, aşezate 
la două sute de metri înainte, cânta de zor a moar-
te, pătrunzându-ne ca şi frigul,  până-n măduva 
oaselor.....

Nemişcaţi în adăposturile făcute în pripă, tă-
ceam cu toţi, înţelegând că a mişca în mască în-
semna a primi moartea. Şi totuşi, ştiam că îndată 
va trebui să eşim şi să mergem înainte....

Dar măştile nu apără pe toţi.... Unul câte unul, 
camarazii Cojocaru, Bâzoi, fără a scoate un suspin, 
loviţi în creer, îşi lasă capul moale pe braţul încre-
menit pe armă şi sfârşesc...Îi privim cu durere şi ni 
se pare că ne simţim noi înşine murind.....

„Puneţi baioneta!” Comanda isbeşte auzul tutu-
ror! Un sunet prelung de oţel lovit scapără mii de 
luciri repezi şi vii... Pumnii strâng ţeava şi patul 
armei, iar sufletul se ridică c'o energie oarbă contra 
nehotărârei de mai înainte...

„Salt înainte!” se aude răspicat ordinul. Nervii 
prea întinşi tresăriră! O dorinţă de-a sfărâma ne-
putinţa trupului ne cuprinse. Ne ridicăm brusc, 
dar mulţi cad gemând... Am vrea să ne plecăm, să-i 
ajutăm, dar nu e timp!

Înainte!  ţipăm cu toţi şi pornim pe cât ne ţin   
puterile.....

Câte unul, alături, se svârle dintr'o dată la pă-
mânt şi cu un gest mut îşi întoarce spre camarazi 
ochii mari şi speriaţi, în timp ce un val de sânge-i 
umple gura.... Ceilalţi nu iau în seamă....

Aleargă ca nişte halucinaţi în rând cu căpitanul, 
care strigă mereu  „înainte".

Şi iată că i-am ajuns. În faţa mea soldatul Oprea 
vine repezindu-şi baioneta într'un bavarez care a 
isprăvit de tras ultimul cartuş al încărcătorului, 
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îl văd pe blondul teuton cuprins de o desnădejde 
dureroasă şi lacrimile scăldându-i ochii. „Iartă-1" 
strig eu, dar n'are cine să mă asculte.....

Nu simţi decât puternicul miros al sângelui cald 
şi în ochi căldură....

Ofiţerii germani dau comenzile cu vocea tună-
toare, îndreptându-şi arma contra subalternilor cu-
prinşi de groază şi dezordine.... iar noi ne repezim 
pe ei ca o mulţime de nebuni, ca un roi de albine 
întărâtate de fum, cu strigăte disperate şi pătrun-
zătoare și ne izbim, căzând, lunecând pe pământul 
cleios, ca apoi iar să ne ridicăm cu furie şi grabă, 
dorind parcă să scoatem din noi ultima putere....

Nu se mai aud decât scurte comenzi rostite în 
nemţeşte acoperite de sunetul cărnii străpunse de 
baionete, oase sfărâmate scurt, strigăte înfundate 
şi suprema înjurătură a celui care se rostogoleşte, 
blestemându-şi duşmanul. Deşi cuprins de groază, 
inamicul nu vrea să se predea, cu toate că nu poate 
ţine piept pornirii prin care ai noştri'şi  varsă ura   
grămădită'n   suflet.....

....Sergentul Chiriţescu zări dintr'o dată pe căpi-
tan clătinându-se, cu pieptul sângerat şi îngălbeni. 
Dintr'o săritură fu alături de cel căzut. Se plecă, 
îi sfâşie mai mult hainele; iar când apăru pieptul 
alb, pe care dâre roşii de sânge arătau urmele unde 
pătrunseseră gloanţele, ca doi dinţi ascuţiţi, într'o 
pornire sălbatică de nebun, se amestecă printre 
germani, de unde nu mai văzurăm decât un pat de 
armă ridicându-se în învârtituri repezi. 

-„Domnule căpitan, nu ne lăsa”! se ruga plân-
gând gornistul Moacă. Buzele-i palide se redeschi-
seră încet: -„Nu vă fie teamă copii” murmură el. Dar 
prin cele două răni, curgea sângele lui, curgea viaţa 
cea mai scumpă nouă.

Caporalul Drăghia puse alături steagul luat din 
satul Bâlta, ale cărui culori ca umilite, păreau că 
ne cheamă în ajutor.

....Şi iată că ridicându-se, căpitanul întinse bra-
ţele spre drapelul peste care corpul lui se abătu 
părând că vrea să-1 apere, iar o mână voi să-i ri-
dice capul, ştergând după chipu-i frumos cu ochii 
albaştri figura visătoare, dâra de sânge ce şiruia 
fără încetare. Rănitul păru că'şi revine ; duse mâna 
stângă la piept, cu dreapta ţinând strâns drapelul 
pe care nu-l părăsise. Ceva păru atunci că se sfă-
râmă în piept, îndurerându-1 şi umplându-i gura 
cu sânge.

Privirea-i turbure rămase acum aţintită pe cele 
trei culori şi se lumină, devenind o privire de iubire 
fără margini. Dar lipsit de puteri, se întinse lăsân-
du-şi uşor capul pe pânza steagului de care buza 
lui sângerată se lipi într'o sărutare.

Când îi întorserăm faţa spre cer, privirea ochilor 
albaştri rămăsese curată şi visătoare, ca în extaz. 
S'ar fi zis două bucăţi mici rupte din cerul limpede, 
în adâncul cărora rămăsese pentru totdeauna un 
vis frumos.

Înaintând în locul cel mai primejdios, plutoni-
erul-major Mica Ion se năpusti cu primul salt de 
trăgători asupra Bavarezilor cu atâta îndârjire, în-
cât zdrobi cu patul armei, spre spaima teutonilor, 
capul îndrăsneţului ofiţer duşman ce-i sta în cale. 
Bun ochitor, doborâ din mers peste zece inamici, 
ţintindu-i în frunte; căzu însă lovit în pântece de un 
glonţ explosibil. În clipa agoniei, se smulse totuşi 
morţei printr'o supremă sforţare, izbutind să strige 
camarazilor care se repezeau să-1 ajute cu un glas, 
al cărui sunet stins, părea dintr'altă lume:

- „La locul vostru şi trageţi mai mult şi mai 
bine”!.

Într'o ultimă privire, în care puse tot ce-i mai 
rămăsese, dragoste ca şi simţire, învălui pentru tot-
deauna pe căpitanul mort şi, sforţându-se să sa-
lute, căzu pe spate, schiţând cu gestul şovăitor al 
braţului înaintarea...

Lupta   ajunge   astfel, în faţa   bisericei, în mij-
locul  câmpiei.

Acolo, un grup se sfâşie cu dinţii.. Nu s'au decla-
rat nici învinşii nici învingătorii, când un şuer stră-
bătu ascuţit văzduhul, spărgându-se cu o ploaie de 
schije şi obuze asupra lor. Isbit în piept, sergentul 
Coman fu svârlit pe treptele bisericii unde închise 
ochii... Răniţii urlă, pământul fumegă, în timp ce 
bunul sergent adoarme cu braţele cruce, gest prin 
care pare că vrea să apere contra duşmanului, casa 
Domnului....

....Iar pe figura lui, un aer de blândeţă tristă, pe 
care-l întregeşte gestul braţelor larg deschise, ges-
tul prin care din înălţimea Crucii, Isus din Nazaret 
a învăţat omenirea să ierte.

George Lungulescu
Povestire din Almanahul Gorjanul-1924

Prof. GR. PUPĂZĂ

Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Înfi ințarea culturilor Înfi ințarea culturilor 
de toamnăde toamnă

Rămâne la latitudinea dumneavoastră să 
cultivați unul sau altul dintre aceste soiuri, pe cele 
care răspund cel mai bine pretențiilor dumnea-
voastră și condițiilor agrotehnice pe care le puteți 
asigura. Ca de obicei, eu vă recomand pe cele 
românești, căci ele ne știu mai bine pretențiile, 
dar și posibilitățile.

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

consultați cartea mea  
  

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

Telefon: 0765 622 623 – luni - vineri 
între orele 08.30 – 16.00, 

         sau - 0764 471 206 - permanent  
 
Stimați fermieri, posesori sau nu de fa-

milii de albine, vă rog să respectăm cu toții, 
chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste 
gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani 
pe pământ - deci cu mult mai vechi decât noi, 
oamenii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi 
pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, 
craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu 
siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt 
vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un aver-
tisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit 
să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoa-
ne în care mi se aduce la cunoștință despre 
masacrarea familiilor de albine de către po-
sesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi 
care fac tratamente chimice „după ureche” și 
în momente total nepotrivite, mai ales în tim-
pul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii 
de acesta. Legea 383/2013, cu modificările 
ulterioare a apiculturii prevede pedepse as-
pre pentru astfel de nereguli. Așadar, înainte 
de a efectua un tratament chimic la pomi, 
vii sau legume în câmp, anunțați primăria de 
acest lucru, comunicând ziua tratamentului 
și produsele ce le veți folosi. 

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

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

Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă 
lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI

3 - Cele mai bune soiuri de orz

Pentru rezultate bune, din toate punctele de 
vedere, în culturile de câmp, ca și în celelalte ra-
muri ale agriculturii, cam o treime din reușită sau 
eșec se datorează rasei, în cazul nostru soiurilor 
de orz.

Soiul Ametist – a fost omologat în anul 2012 
de către INCDA Fundulea, are spic lax, cu șase 
rânduri de boabe (hexastih), rezistent la frângere 
și scuturare. Boabele lui conțin 10 – 13 % proteină 
și produce frecvent 7 – 9 to/ha. Se pretează a fi 
cultivat în toată țara.

Soiul Cardinal – produs tot de INCDA 
Fundulea, este un soi cu talie mică-mijlocie, deci 
rezistent la cădere, cu spic hexstih (cu șase rân-
duri) și conținut de proteină de peste 9 %, masa a 
1.000 de boabe mai mare de 40 de grame și masa 
hectolitrică de peste 60 kg. 

Este rezistent la factorii negativi de mediu și 
tehnologie, la majoritatea bolilor specifice, dar 
sensibil la pătarea reticulară. Poate fi cultivat în 
toată țara și dă producții ridicate.

Hibridul Hyvido – este o noutate pe piața 
seminței de orz, el cultivându-se doar de câțiva 
ani în vestul țării. Are o extraordinară putere de 
înfrățire, ceea ce face ca la semănat să fie necesare 
doar 70 – 85 kg de sămânță pe hectar. A realizat 
producții de peste 10 to/ha.

A nota în cap, și nu pe hârtie, 
e întotdeauna un privilegiu pentru uituci.       

Ion VELICAN

Soiul Laverda – este un soi semitimpuriu, cu 
spic cu șase rânduri, rezistent la ger, secetă și 
multe boli criptogamice specifice acestei culturi. 
De asemenea este foarte productiv și se pretează a 
fi cultivat în toată țara. Are masa a 1.000 de boabe 
de 47 – 51 gr, greutatea hectolitrică de 64 – 66 kg 
și un conținut de 13 – 14 % de proteină. În condiții 
de agrotehnică corectă produce 7 – 10 to de boa-
be pe hectar.

Soiul Smarald – omologat în anul 2013 de 
către INCDA Fundulea are spic mijlociu și bună 
rezistență la condițiile vitrege de mediu și bolile 
specifice orzului. Poate da ușor producții de peste 
9 to/ha.

Soiul Su Ellen – este un soi extratimpuriu de 
orz furajer cu talie mică și rezistență deosebită la 
cădere. La recoltare prezintă 650  – 700 spice/mp, 
lungi de 10 – 12 cm, cu 50 – 55 boabe în ele. Boa-
bele conțin 12 – 14 % proteină, au 47 – 51 gr mmb 
și 65 kg masa hectolitrică. Este pretabil a fi culti-
vat mai ales în zonele favorabile acestei culturi.

Soiul Wendy – este un soi timpuriu, productiv, 
rezistent la boli și condiții vitrege de mediu și se 
recomandă a fi cultivat la densități de 300 – 330 
boabe germinabile pe metru pătrat căci are o bună 
capacitate de înfrățire.
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Un bătrân a murit în fl ăcările Un bătrân a murit în fl ăcările 
care i-au cuprins casacare i-au cuprins casa

* Vecinii au încercat să stingă incendiul dar 
n-au reușit

O casă din satul Cîrligei și proprietarul ei au ars 
ieri, într-un incendiu violent. Proprietarul avea 74 
de ani și era bolnav. Locuia singur și, din când în 
când, era vizitat de fiul său. 

Cauzele exacte ale izbucnirii incendiului nu se cu-
nosc deocamdată, dar flăcările puternice care au mistuit 
casa și pe bătrânul aflat singur, au fost generate și de 
explozia unei butelii.  

Pompierii au comunicat ieri că în jurul orei 09:30, 
ISU Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea 
unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna 
Bumbesti Pitic, sat Cirligei. La fața locului s-au depla-
sat echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului de 
Pompieri Târgu-Jiu, cu 3 autospeciale și o ambulanta 
SAJ GORJ. Ei au mai comunicat că incendiul se ma-
nifesta violent, cu pericol de propagare la vecinătăți și, 
astfel, tragedia nu a putut fi evitată.

La scurt timp, ISU a comunicat presei că în casa care 
a ars a fost găsit și trupul carbonizat al bătrânului de 
74 de ani.

,,Din păcate, într-una din încăperile casei din satul Cîr-
ligei – Bumbești Poițic, pompierii au găsit un bărbat dece-
dat. Este vorba despre proprietarul casei”, au transmis 
aceștia. 

Vecinii au încercat să stingă focul înainte de veni-
rea echipajelor, însă, din păcate, n-au reușit. Cea care a 
chemat pompierii a fost sora victimei, care locuiește în 
imediata vecinătate.

M.C.H.

CE Oltenia va participa în proiectul construirii 
centralei electrice pe gaze de la Ișalnița cu o cotă 
deținută din capitalul social de 59,9%, anunță CEO 
într-un comunicat de presă.

Cota CE Oltenia deținută din capitalul social de 
59,9% reprezintă o contribuție de 65 de milioane 
de euro. Investitorul selectat, Alro SA, va partici-

pa cu o cotă deținută din capitalul social de 40,1%, repre-

CEO anunță căCEO anunță că
în mai puțin dîn mai puțin d
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 că va face grupul pe gaz de la Ișalnița, ă va face grupul pe gaz de la Ișalnița, 
 de patru anide patru ani

zentând o contribuție de peste 43,5 milioane de euro.
,,Valoarea totală a proiectului este estimată la 506 mili-

oane de euro. Proiectul a primit finanțare și din Fondul de 
Modernizare, iar noua societate mixtă (SPV) va beneficia 
de o finanțare nerambursabilă de 50% din proiect. Guver-
nul României urmează să plătească aceste sume direct 
către noul SPV, în calitate de beneficiar final al Fondului 
de Modernizare, pe baza contractului de finanțare care va 
fi încheiat între SPV și Ministerul Energiei. De asemenea, 
proiectul va beneficia de o finanțare bancară pentru care 
CE Oltenia a mandatat, în august 2022, o bancă comerci-
ală importantă să acționeze în rol de aranjor al sindicali-
zării.

Termenul de punere în funcțiune a centralei electrice pe 
gaze de la Ișalnița este anul 2026. Va înlocui unitățile 7 și 
8, ambele pe cărbune, cu o capacitate de 315 MW.

ALRO – unul dintre cei mai mari producători de alumi-
niu integrați vertical, după capacitate, din Europa – a fost 
selectat în urma unui proces angajant de selecție organi-
zat de CE Oltenia pentru a construi împreună centrala pe 
gaze de la Ișalnița, cu o capacitate de 850 MW. Asocierea 
urmează să fie aprobată de organele corporative ale celor 
două companii. Proiectul Ișalnița face parte din Planul de 
Restructurare a CE Oltenia, care a fost aprobat de Comisia 
Europeană în ianuarie 2022 și care prevede, printre altele, 

construirea a 2 centrale pe gaze și a 8 parcuri foto-
voltaice în vederea diversificării mixului energetic și 
a tranziției la surse de energie mai puțin poluante, 

precum și restabilirea viabilității companiei”, mai 
arată CEO în comunicatul de presă.

M.C.H.

Tânărul pugilist Andrei Musteț, medaliat 
internațional la campionatele de box, a fost pre-
miat de autoritatea locală din Rovinari. Primarul 
a făcut cunoscute meritele tânărului, pe pagina sa 
de Facebook. 

Primarul Robert Filip l-a premiat pe sportivul Andrei MustețPrimarul Robert Filip l-a premiat pe sportivul Andrei Musteț
,,Deși anul nu s-a încheiat, pot spune, fără rezer-

ve, că 2022 a fost un an de excepție pentru sporti-
vii secției de box ai Clubului Sportiv ,,Jiul Rovinari 
2016”. 

Nu a fost competiție, anul acesta, la care sportivii 
legitimați la clubul rovinărean să nu obțină rezultate 
care să ne facă mândri. 

Printre sportivii care s-au remarcat în mod de-
osebit s-a numărat Andrei Musteț, care a obținut 
mai multe medalii de aur la campionate interne și 
internaționale.

Ultima competiție câștigată de Andrei a fost Cen-
tura Moldovei, competiție care a avut loc în luna au-
gust și la care au participat sportivi din 7 țări, cei 
mai mulți dintre ei foști medaliați europeni. 

De asemenea, dintre sportivii României, la seni-
ori, care au participat, Andrei Musteț a fost singurul 
medaliat al acestui turneu international.

Andrei mi-a fost oaspete, astăzi, la Primăria 
orașului Rovinari, ocazie cu care am încercat să 
adăugăm în vitrina cu trofee și ultima cupă. Nu 
mai era loc, iar asta spune totul despre nivelul de 

performanță la care au ajuns sportivii noștri.
Tot astăzi, am avut onoarea să-i înmânez și un 

premiu în valoare de 12.000 de lei pentru medalia 
de bronz obținută la Campionatul European de Ti-
neret. 

Dar, după cum spuneam, anul nu s-a încheiat și 
mai urmează două competiții importante. Cupa Ro-
mâniei Under 22 și Campionatul Național de Seniori 
de la Târgu-Jiu. 

Sunt sigur că cele două competiții vor fi încununa-
te de succes și nu vor fi decât o încălzire pentru cele 
3 competiții importante ce vor avea loc în 2023. Cam-
pionatul European Under 22, Campionatul European 
de Seniori și Campionatul Mondial de Seniori.

Succes, băieții!
Sunt alături de voi!
 Cu admirație și respect,
Primar,
Robert – Dorin Filip”, a scris acesta pe pagina de 

socializare a orașului.
M.C.H.
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,,Credința adevărată crede incredibilul, vede invizibilul ,,Credința adevărată crede incredibilul, vede invizibilul 
și poate imposibilul”!și poate imposibilul”!

Ortodoxia salvează România

Credinţa, aşa cum reiese din numeroase 
locuri ale Sfintei Scripturi şi din exegezele 
principalilor ei comentatori, ni se prezin-

tă ca un mister şi un paradox, iar, ca un mister şi 
ca un paradox ne este înfăţişat actul de credinţă – 
mai acut şi mai tainic decât oriunde altundeva – la 
Marcu 9, 24, căci, răspunsul Tatălui la mustrarea 
Domnului (i s-a atras atenţia că acelui ce crede toa-
te îi sunt cu putinţă): „Cred, Doamne! Ajută necre-
dinţei mele” şi nu pare mai puţin contradictoriu şi 
indescifrabil decât problema încuietoare, cunoscu-
tă în logică drept paradoxul cretanului. Toţi creta-
nii sunt mincinoşi este premisa de la care se por-
neşte şi o afirmă un cretan. Dar, de vreme ce este 
cretan, înseamnă că şi el minte şi că – prin urmare 
– afirmaţia sa nu este adevărată, altfel spus, nu toţi 
cretanii sunt mincinoşi! Dacă, însă, cretanul căruia 
i se pune întrebarea: cu adevărat sunt toţi cretanii 
mincinoşi, dă un răspuns negativ, ce deducem? Că, 
fiind şi el mincinos ca toţi cretanii, răspunsul lui 
negativ înseamnă că, de fapt, cretanii toţi rostesc 
neapărat neadevăruri, ceea ce e o mare dilemă! Pa-
radoxul acesta logic a dat mult de furcă filosofilor 
de-a lungul veacurilor. Chestiunea e pe larg expusă 
de logicianul român Anton Dumitriu într-un studiu 
din anul 1965, reprodus în volumul Ştiinţă şi Cu-
noaştere (1984), dar, nu vom intra în amănunte şi 
nici nu vom arăta cum ajung specialiştii contempo-
rani să afle o soluţie a problemei prin teoria zisă a 
nivelelor de vorbire logică. 

„Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele”!

Reţinem, doar,  că în versetul al 24-lea din capi-
tolul 9 al Evangheliei Sfântului Marcu nu este şi ea 
decât un teribil paradox înzestrat cu toate aparen-
ţele insolubilităţii. Căci din două una: ori ,,crezi”- 
şi atunci la ce bun să mai ceri să ţi se dăruiască 
credinţă, ori nu crezi – şi atunci cum de îndrăzneşti 
să zici fără pic de ruşine „cred”! Ce fel de credinţă 
este aceasta care este şi nu este, care se afirmă dar 
se şi recunoaşte nevoită a cere ajutor? Ce joc mult 
prea subtil ori din cale afară de făţarnic se desfă-
şoară aici? Nu cumva răspunsul tatălui întăreşte 
argumentarea filosofului ateist Jean Paul Sartre 
care-i învinovăţeşte pe credincioşi a fi de rea cre-
dinţă fiindcă textul de la Marcu 9, 24 aceasta chiar 
vădeşte: incertitudinea, şubrezenia, duplicitatea 
lăuntrică a pretinsului act de neclintită credinţă? 
Pentru Sartre şi existenţialiştii din şcoala sa, cre-
dinţa nu poate fi decât un limbaj confuz, autoa-
măgire (autosugestie), vorbă lipsită de acoperire (în 
sensul în care aurul din depozitul băncilor de Stat 
acoperă, garantează moneda de hârtie) sau, pur şi 
simplu, neadevăr (inconştient ori, mai adeseori, de 

rea credinţă). Textul evanghelic 
ne aminteşte însă nu numai de 
acuza lui Sartre, ci şi de o altă ce-
lebră spusă a filosofului, francez 
şi el, Blaise Pascal. Acesta, pre-
cursor al existenţialismului, nu 
ateu, ci profund creştin, pune în 
gura Mântuitorului care se adre-
sează necredinciosului dornic 
să creadă, însă neizbutind să-şi 
împlinească dorinţa, şi necute-
zând a face pasul hotărâtor, un 
răspuns cu totul neaşteptat: Nu 
M-ai căuta dacă nu M-ai fi găsit! 
Răspuns şi el teribil, paradoxal, 
tainic şi ameţitor. Să cauţi ceea 
ce ai şi găsit! Să însemne căuta-
rea ta, strădania ta, angoasa ta 
nimic altceva decât dovada inu-
tilităţii întregii tale frământări – 
ba şi a orbirii tale – de vreme ce 
L-ai găsit pe Cel căutat! (Dar şi 
ce bucurie: drahma era în buzu-
nar, oaia zisă pierdută nu fusese 
decât o greşeală de numărătoa-
re!). Răspuns teribil, paradoxal 
şi tainic, totuşi deopotrivă lămuritor şi definitiv, 
punând pentru totdeauna capăt validităţii ispitelor 
unei logici a dilemelor stringente. Ni se cere numai 
curajul de a constata că omul frământat, chinuit, 
obsedat de vocaţia credinţei a devenit prin însăşi 
starea sa căutătoare, un credincios. Cine porneşte 
spre Hristos – şi cât de lungă, de întortocheată, de 
nesigură i se arată a fi calea – L-a şi întâlnit! Oare 
încă departe fiind el, nu l-a văzut şi, alergând, nu 
i-a căzut pe grumaz, sărutându-l? Sartre, de altfel, 
recunoaşte că acel care merge să ceară sfatul unui 
ofiţer dacă să urmeze ori ba cariera militară, a şi 
luat în sinea sa hotărârea. Tot aşa omul care-şi ex-
pune îndoielile cu privire la vocaţia sa ecleziastică 
unui preot, el a şi ales: nu ar solicita avizul unui 
slujitor al lui Hristos dacă nu L-ar fi aflat pe Acesta. 
Un caz recent şi edificator este al ilustrului nostru 
compatriot, Eugen Ionescu, scriitor de limbă româ-
nă şi franceză, trăit de peste 40 de ani în Franţa, 
membru al Academiei Franceze. A fost o bună parte 
a vieţii sale cu totul străin de preocupări religioase. 
Cu timpul însă problema existenţei (folosesc sub-
stantivul acesta deoarece este de uz curent; mult 
mai corect ar fi să spunem: fiinţării) lui Dumnezeu 
i s-a impus din ce în ce mai stăruitor, mai aprig, 
parcă şi mai impacient. Citirea atentă a Sfinţilor 
Părinţi şi misterul fenomenului care i se părea cel 
mai ciudat din câte sunt în univers – lumina – l-au 
apropiat (cu încetul, anevoie, şi nu fără paşi înapoi, 

rezistenţe, icniri ale deznădejdii şi 
intervale în care biruinţa se arăta 
a fi de partea deprimării) de râvni-
ta credinţă în Dumnezeu. Iată, că 
arderea punţilor lăsate în urmă de 
oastea care nu mai vrea să ştie de 
verbul a da înapoi. „S-a declarat”, 
cum îi plăcea lui Jean Giraudoux 
să spună, în recenta sa carte La 
quete intermittente (cuvîntul que-
te l-aş tălmăci print-un complex 
de termeni româneşti: investigaţie, 
cercetare, cale, căutare, pelerinaj), 
apărută la sfârşitul anului trecut, 
după ce expune, cum mai deschis 
nici că se poate lunga-i călătorie 
către Hristos, încheie afirmându-
şi, credinţa, nuanţând-o totuşi cu 
verbul a nădăjdui. În cine cred? 
– zice. Şi-şi formulează, ca mare 
dramaturg ce este, o replică scurtă 
axată pe una din virtuţile teologa-
le: în Iisus Hristos, sper! Acum că 

autorul a dat lucrurile pe faţă, îmi este îngăduit, 
cred, să divulg şi eu că pentru el ca Dumnezeu să-i 
dăruiască harul credinţei. 

În volumul pe care l-am citat se mai întreabă 
încă, plin de îngrijorare şi potrivit exigenţei corec-
titudinii care-l caracterizează: oare nu cumva cred 
doar că eu cred? Nu cumva credinţa mea e o păre-
re, o iluzie, o făurire a minţii mele obosite, ceea ce 
englezii numesc wishful thinking, adică o certitu-
dine ce-şi află temeiul într-o năzuinţă a spiritului, 
în voinţa insului, într-un soi de visare a sa, într-o 
irealitate luată drept realitate? Mi-am îngăduit să-i 
scriu lui Eugen Ionescu şi să-i spun că formula „dar 
poate că doar cred că eu cred” este varianta frazei 
pascaliene şi a textului de la Marcu 9, 24. „Poate 
că doar cred că eu cred” este totuna cu: „Nu M-ai 
căuta dacă nu M-ai fi găsit” şi cu: „Cred, Doamne! 
Ajută necredinţei mele”. De ce se teme sau ruşi-
na, Eugen Ionescu nu are, se alătură câtorva mari 
artişti şi gânditori biruiţi de Hristos: Dostoievski, 
Claudel, J. K. Huysmans, Bergson, Peguy, Werfel, 
Papini, Chesterton. Dar cripticului fundamental 
verset 24 trebuie să-i mai dăm un răspuns, se cu-
vine să-l decodăm şi din punct de vedere practic.
Cum depăşim punctul critic, incertitudinea, acuza 
de rea credinţă, cum efectuăm saltul de la necre-
dinţă, orbecăială şi tumult interior la credinţă, li-
nişte şi fermitate? Drumul ni-l dă (în sensul vechi 
al sintagmei, cel preferat de Constantin Noica: ni-l 
arată) acelaşi verset 24: „Şi îndată strigând tatăl 
copilului, a zis cu lacrimi.” 

Iată cheia, iată cifrul, iată dezlegarea. Insăşi 
inferioritatea condiţiei noastre omeneşti decăzute 
supune chiar şi credinţa incertitudinii, fluctuaţii-
lor, acediei, trecerii prin conuri de umbră. Suntem 
fiinţe osârduitoare dar şi slabe, oricând predipuse a 
ne poticni, de nu şi a pica. Fer. Filip Nerri n-a grăit 
oare: Ţine-mă Doamne de urechi că altfel te vând 
ca Iuda! Dar dacă strigăm, ca tatăl copilului demo-
nizat, dacă într-adevăr ne rugăm cu lacrimi, altfel 
spus din străfundurile fiinţei noastre, dacă reali-
zăm că nu suntem decât trestii firave şi biete feştile 
fumegânde, ieşim din capcana trufiei, din chinuri-
le incertitudinii şi din labirintul paradoxelor. Stri-
gătul însoţit de lacrimi al tatălui e mai înainte de 
toate un act de smerenie: el recunoaşte şi mărturi-
seşte ticăloşia condiţiei sale omeneşti; îngâmfarea 
nu-l mai opreşte să ceară ajutorul interlocutorului 
său. Prin smerenie, lacrimi şi rugă, el (şi o dată cu 
el tot omul) trece de la starea complexă (dubioasă, 
apăsătoare) de credinţă – necredinţa la starea sta-
bilă de credinţă!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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ANUNŢ
publicare în data de 18.10.2022 pentru aprobarea închirierii unui spaţiu-

lui comercial în suprafaţă de 38 mp situat în imobilul cu numărul cadastral 
36823-C2 pentru destinaţia comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al 

materialelor de construcţii si echipamentelor sanitare.

1.Informaţii generale privind închirierea: denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: UAT Co-
muna Prigoria, cu sediul in comuna Prigoria, sat Prigoria, str. Principala, 
nr.69, judeţul Gorj, telefon 0374013444, fax 0374091625 ;email- primaria-
prigoria@yahoo.com, cod fiscal 4718985.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spaţiul co-
mercial în suprafaţă de 38 mp situat în imobilul cu numărul cadastral 
36823-C2 situat in comuna Prigoria, sat Prigoria, strada Principala, nr. 71, 
aparţine domeniului privat al comunei Prigoria pentru destinaţia comerţ 
cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcţii si 
echipamentelor sanitare, conform HCL Prigoria nr.57 din 29.09.2022 şi 
O.U.G. nr.57/2019

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul 
de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solici-
tare scrisa de la sediul UAT Comuna Prigoria.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimen-
tul secretariat din cadrul UAT Comuna Prigoria, cu sediul in Comuna Prigo-
ria, sat Prigoria, strada Principala, nr.69, judeţul Gorj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 
Documentaţia de atribuire în sumă de 50 lei/exemplar, care se pot achita 
numerar la casieria unităţii.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.10.2022, ora 
16.00

4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 08.11.2022, ora 14,00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la Re-

gistratura UAT Comuna Prigoria, din Comuna Prigoria, sat Prigoria, strada 
Principală, nr.69, judeţul Gorj.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofer-
ta se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate-unul exterior 
şi unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: data 09.11.2022, ora 11,00, la sediul UAT Comuna Prigoria, sat 
Prigoria, starada Principala, nr.69, judeţul Gorj.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi ter-
menele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Gorj, str. Tudor Vladimires-
cu, nr.45, Tg-Jiujudetul Gorj, e-mail: tr-gori@iust.ro fax: 0253 218 147, tei. 
secretariat: 0253 212 536.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării, este 17.10.2022.

Duminică , 11 decembrie 2022, ora 10:00, la sediul Obștei Peștișani din 
comuna  Peştişani, strada Principală nr. 2, va avea loc ADUNAREA GE-
NERALĂ EXTRAORDINARĂ a membrilor Obştii Peştişani, cu următoarea 
ordine de zi:

- raportul  comisiei de verificare  a candidaturilor pentru funcţiile de pre-
şedinte, membri ai Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori cu privire 
la validarea dosarelor depuse;

- alegerea  organelor de conducere  ale Obștii Peștișani (președinte ,con-
siliu director, comisia de cenzori).

- alegerea   comisiei de supraveghere și validare a alegerilor formată din 
3 membri;

- diverse;
- prezentarea proiectului de hotărâre al Adunării Generale;
- alegeri pentru funcţiile de preşedinte, membri ai Consiliului Director şi 

ai Comisiei de Cenzori.

Notă:   Condiţiile de participare la alegeri pentru funcţia de preşedinte, 
membru al Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori se găsesc afișate  la 
sediul Obştei Peștișani și pe site-ul Obștii Peștișani wwwobsteapestisani.
ro. 

Termen de depunere a dosarelor este începând cu 02.11.2022 până la  
17.11.2022, ora 16:00 la secretariatul Obștei Peștișani . Informaţii supli-
mentare  sunt afișate la  avizierul Obștii, sau se pot obține la telefonul 
0253277053.

Dacă la Adunarea Generală Extraordinară din data de 11 decembrie 
2022, nu se întruneşte majoritatea simplă a membrilor, Adunarea Generală 
Extraordinară se va ţine în data de 18 decembrie 2022, ora 10:00 până la 
ora 18 :00 la sediul Obștei  Peștișani.

Avocatul Fumureanu, candidatul Avocatul Fumureanu, candidatul 
PER Gorj, solicită idei și sfaturi PER Gorj, solicită idei și sfaturi 
de la cetățenii municipiuluide la cetățenii municipiului

,,În calitate de candidat al Partidu-
lui Ecologist Român Filiala Gorj, pen-
tru funcția de primar al Municipiului 
Târgu-Jiu, doresc să interacționez cu 
concetățenii mei, pentru identificarea 
problemelor care există în diferite 
zone și găsirea de soluții pentru rezol-
varea acestora. În programul ,,Pentru 
Târgu- Jiu, Pentru cetățeni “ doresc să 
vin cu soluții pentru majoritatea pro-
blemelor cu care se confruntă munici-
piul”, anunță prim-vicepreședintele 

Avocatul Gelu Fumureanu, primul candidat anunțat oficial de un 
partid politic pentru alegerile locale din 2024, s-a pus la dispoziția 
cetățenilor municipiului Târgu-Jiu. Acesta așteaptă doleanțele 
cetățenilor orașului dar și sugestii pentru îmbunătățirea confortu-
lui urban.

PER Gorj.
,,Pentru ca acest program, să se 

plieze pe viața noastră cotidiană și 
să acopere cât mai multe domenii ale 
sale, am nevoie de ajutorul dumnea-
voastră pentru găsi cele mai bune va-
riante de rezolvare a neajunsurilor și 
de a îmbunătăți viața de zi cu zi lo-
cuitorilor acestui oraș”, a completat 
Fumureanu.

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

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

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

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

Telefon: 0761645595. 

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

Telefon 0721.242667.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

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

Telefon: 0772902003.

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

Telefon: 0766.535351.

Închiriez apartament 3 
camere (transformat din 4 ca-
mere), mobilat și utilat, cen-
tral, str. Traian, 330 euro/
lună. 

Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în str. 
Victoriei în clădirea fostului 
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 
centrul municipiului Motru. 
Pretabil activități comerciale, 
cabinete 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 2 vițele Angus, 
vârstă 5 – 9 luni, preț 6500 
lei ambele. 

Telefon: 0722814556.

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

 Gicu, 76 ani, pensio-
nar din minerit caut doamnă 
fără vicii, obligații, de vârstă 
apropiată, domn din Gorj, vă-
duv cu locuință la curte fără 
obligații și vicii, să locuim la 
mine. 

Telefon: 0768861199.

PierderiPierderi
 S.C. X DEV & SECU-

RITY SOLUTION S.R.L., CUI 
38765124, J18/88/2018 
declară pierdut Certificat 
de înregistrare seria B, nr. 
3453730 emis de Oficiul Re-
gistrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Gorj.

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE SILITĂ A BUNULUI IMOBIL 
LA LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU TERMEN I 

întocmită în data de 10.10.2022

Vânzarea la licitație publică a imobilului compus 
din TEREN INTRAVILAN în suprafață de 512 mp situat 

în Localitatea Șiacu, Județul Gorj, imobilul fiind înscris în 
Cartea funciară nr. 36948 a localității Slivilești, Județul 
Gorj și identificat prin numărul cadastral/topografic nr. 
36948, Tarla 2B, Parcelă 53 și CONSTRUCȚIILE edi-

ficate pe terenul intravilan indicat anterior, respectiv: C1 
– suprafață construită la sol de 75 mp, construită în anul 

1991 din cărămidă pe fundație de beton, acoperită cu țiglă; 

C2 – suprafață construită la sol de 24 mp construită în anul 

1991 și o fântână.

Prețul de începere al licitației publice pentru Terme-
nul I este de 40.887 lei.
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În memoria profesoarei mele de istorie

Parcă o văd aievea și acum, 
admirându-i frumusețea spi-
rituală și fizică.Era potrivi-

tă de statură și bine proproționată, 
o doamnă ,,din plin”, cum aveam să 
aud mai târziu vorbindu-se de dânsa. 
Avea ochii căprui,  și obrajii rotunji, 
îmbujorați ca zorile când se simte de 
ziuă. Călca apăsat, legănându-se lin 
ca o lebădă pe ape, după trecerea dân-
sei în urmă rămânănd mireasma unei 
măzăriche de vară adusă de vântul 
bătând leneș înspre miezul zilei. Spre 
deosebire de alți dascăli ai timpului, 
nu era iute-foc la mânie, dojeneala 
dânsei la supărare era dulce. Întot-
deauna era dreaptă la judecată și cu 
multă compasiune pentru omul ne-
căjit.Toată suflarea clasei îi ascultam 
vorbele cu respect, urmându-i sfatul 
fără ezitare, în povețele dânsei nu pu-
teai avea decât încredere.

Voie bună și râs împărțea tuturor 
cu risipă, ca o lămâiță care înmires-
mează grădina cu aroma-i plăcută.

Cât privește învățătura dânsei, 
pentru mine, cel venit de pe valea 
Jilțurilor, cu doar o mică brumă de 
cunoaștere, parcă era toată lumina 
lumii pusă în dânsa. Iar revărsarea 
acesteia era asemenea unui torent, cu 
cât se revărsa mai mult, cu atât mai 
mult începeau asperitățile sufletului 
să se rispiească și un alt om se dez-
volta în mine. Învățătura parcă o picta 
pe încrețăturile creierului, în căsuțele 
inimii, cu culorile cele mai desăvârșite, 
atât de trainice și atât de deschise.

Revărsând spre noi cunoaștere nu 
uita să ne spună că dincolo de fieca-
re pală de lumină este un foc încins, 
dacă ajungem să-l cunoaștem deve-
nind și noi parte din el. Despre eroi 
și marile personalități când ne vorbea, 
se entuziasma, se aprindea toată, ca 
un meteor, de credeai că sunt însăși 
scânteile țâșnite din lancea lui Ahile 
în luptă sau Vergilius cântând nemu-
rirea timpului strălucitor în care trăia 
și crea. Ca o adevărată cloșcă, ne-a 
strâns roată împrejurul dânsei pe toți 
elevii, nu avea preferințe, eram toți 
puii ei, și întocmai ca un părinte bun, 
ne cuprindea pe toți cu privirea, cu 
grija, cu iubirea, ce atât de des ne-a 
arătat-o.

Întâlnind-o prima dată, orice muri-
tor nu putea  să nu remarce privirea 
senină și pură ca și albastrul infinit al 
cerului. În fața ochilor doamnei mele 
profesoare de istorie nu puteai decât 
să-ți deschizi sufletul căci ei revărsau 
lumină, încredere, compasiune, aju-
tor, înțelegere. De-atâtea ori, în primul 
an din liceu, când mi-a deschis dru-
mul spre Parnas, i-am văzut lacrimile 
mijind sub pleoape și-am înțeles ce iz-
vor de sensibilitate sălășuia în adânc.  

Erau mai întâi lacrimile bucuriei când 
observa că noi, elevii  veniți din toa-
te colțurile țării,  înțelegeam povestea 
lui Isis și Osiris,  resorturile prieteniei 
dintre Ghilgameș și Enkidu, răbdarea 
cu care Fidias însuflețea statuile și 
frizele de pe Partenon sau dragostea 
regelui indian pentru Sacuntala. Nu 
era entuziasmată când reproduceam  
o bătălie, dar se aprindea toată când 
vedea că suntem interesați de como-
rile spiritul uman, lăsate moștenire 
generațiilor viitoare. De la doamna Ma-
ria Popescu, căci despre dânsa vreau 
să tăinuim,  am învățat să sfrede-
lesc acolo unde simt că în adânc este 
un diamant, să-l aduc la vedere, iar 
această mare învățătură mi-a fost de 
mare folos când și eu, la rându-mi, a 
trebuit să descopăr diamantul existent 
în adâncul fiecărui suflet ce mă privea 
din bancă, să văd dicolo de ce era atât 
de evident. Apoi erau lacrimile care se 
zăreau atunci când, cu delicatețe, îi 
asculta pe cei aflați în dificultate. Și 
această latură atât de umană, dar atât 
de dificil de acceptat uneori, mi-a fost 
tot de dânsa imprimată temperamen-
tului meu în formare, era evident că 
ascultarea este o calitate supremă a 
sufletului uman, dar și atât de rară. La 
dânsa am întâlnit-o din belșug și am 
cules-o și am pus-o în cununa mea de 
valori. Sentimentul înțelegerii celuilalt 
dă caracter omului, iar dânsa știa să 
înțeleagă, seninul ochilor revarsând 
candoare și prospețime. Am cules și 
eu odată fructul acesta atât de dulce, 
când inima mi se zbătea, sărmana, de 
teamă, de neputință, de durere. Lip-
sind câteva săptămâni de la școală din 
pricina unei probleme de sănătate, am 
rămas desigur în urmă cu învățarea 
lecțiilor, recuperarea era imposibil 
de realizat în timpul pe care-l aveam 
până la lucrarea de control anunțată. 
Acel copil sosit de prin coclaurile văii 
Jilțului, plin de viață, dar timid, reve-
nit la școală după o covalescență, tre-
buia să găsească o barcă de salvare, o 
notă mică la istorie, disciplina care-i 
era vioara sufletului, ar fi fost o rană 
greu de vindecat. Așa, că într-o pau-
ză, am prins curaj și am așteptat-o pe 
doamna mea profesoară și, fâstâcindu-
mă tot, i-am spus păsul meu, căutând 
în ochii dânsei ajutor. Iar dânsa s-a 
oprit, m-a privit îngăduitor, a ascultat 
toate cuvintele mele mai mult sau mai 
puțin articulate, dar din suflet spuse. 
Era primul confident adult, după tata, 
care mi-a înțeles arsul interior, când 
sufletul meu era atât de abătut. Acum, 
când sufletul dumneavoastră, doam-
na mea profesoară, călătorește într-o 
altă lume, cu îngerii, vă mărturisesc 
din suflet că atunci am simțit pentru 
prima dată la un om adânca pudoa-

re când rostește ceva tămăduitor. Iar 
rostirea dumneavostră a fost sinceri-
tatea întruchipată! Am simțit cât de 
gingaș este sentimentul înțelegerii su-
fletului celuilalt. Rostind de câteva ori 
cuvintele ,,Bine, măi băiete”, doamna 
mea profesoară și-a continuat drumul 
spre cancelarie, eu rămânând într-o 
mare încurcătură, acum adunându-
se în mine și temerile că aș fi putut 
să supăr pe dascălul atât de îndrăgit 
de toți elevii liceului. Relatându-i des-
tul de stângaci oful, observasem că 
sub sprâncenele dânsei stufoase, fru-
mos arcuite, ochii revărsau lumină, 
iar lumina se întreținea din umezea-
la acestora. Era în ei o revărsare de 
poezie, desigur asta am înțeles mult 
mai târziu, când treptat muzele au re-
văsat și spre mine harul lor, la rân-
du-mi devenind dascăl de istorie, un 
an chiar făcându-mi datoria alături de 
marele meu înaintaș. Acel dascăl mi-
nunat era un mare suflet, era spirit, 
simțire și înțelegere. Această blândețe 
sufletească era un dar natural, în ea 
sălășuia izvorul lacrimilor dânsei când 
întâlnea în jur, la semeni, deznădej-
dea, neputința, inocența, durerea. La 
prima oră de istorie, distinsul dascăl  
a făcut o recapitulare ,,la sânge” cum 
spuneam noi elevii, după ce s-a epu-
izat demersul dânsei de cunoaștere 
ne-a felicitat pe toți și apoi a anunțat 
că asta a fost lucrarea de control și 
merităm toți nota 10. O fericire gene-
rală cuprinsese pe toți colegii. Iar eu 
încercam cu privirea să-i mulțumesc 
acelui OM .Eram sigur că fusese darul 
de suflet al dânsei pentru mine, copi-
lul timid, dar plin de bucuria vieții. Și 
cum puteam mai bine să-i mulțumesc 
decât ca, de atunci, să fac din istorie 
cel mai drag obiect de studiu din acei 
ani de liceu, alături de literatură, lim-
ba latină,  filozofie  și muzică și ,nu 
în ultimul rând, ,,să-i calc pe urme”. 
Iar dânsa mi-a devenit nu numai mo-
del, ci și un prieten de nădejde, un su-
flet mare spre care am alergat ori de 
câte ori am avut nevoie de limpezire a  
minții și a inimii.

Tot de la Maria Popescu am desco-
perit esența cuvântului PATRIE. Rela-
tându-ne un episod din drumul Romei 
către stăpânirea Italiei, care-l avea ca 
erou pe Mucius Scaevola(,,Stângaciul”), 
minunatul dascăl, valorizând aspectul 
formativ al lecției ce tocmai o preda-
se, ne-a spus:,,Priviți orizontul înde-
părtat. Ceea ce vedeți, și dincolo de 
acesta, este PATRIA.Iubiț-o, prețuiț-o, 
slujiț-o!”. 

Mai avea ceva dragul meu dascăl-
motivația. Dacă știi să motivezi pe ci-
neva, vei alunga perdeaua care-l face 
pe semen  să nu vadă lumina adevă-
rată.  A motiva pe cineva să continue 
e ca și cum i-ai da și aripile tale, și 
ochii tăi și inima ta. Așa am perce-
put-o ulterior pe doamna Maria Po-

pescu, așa a rămas reprezentată în 
gândul și în sufletul meu. Dânsa mi-a 
dat primele aripi să zbor, cum tot 
dânsa mi-a dat ochii ca să văd ceea 
ce până atunci mi se părea încețoșat. 
Așa l-am descoperit în mine pe Gold-
mund, pe tânărul pornit să cunoască 
înțelepciunea lumii, trăind experiență 
după experiență. Iar eu,  la rându-mi, 
păstrând în mine pe acel Goldmund 
am pornit pe calea descoperirii aces-
tuia și-n sufletele celor care au venit 
spre mine, când și eu devenisem un 
dascăl  iubitor de cunoaștere și de oa-
meni ca și doamna mea dăscăliță de 
istorie. Și au fost nenumărate suflete 
luând aripile lui Goldmund și zburând 
spre zarea lumii. Primii au fost elevii 
școlii din Damianul de Dolj, Gena și 
Paul Bîrsanu, Cati Ozun, Mița Ostro-
veanu, Eugen Safta, Emil Cristache, 
Nela Anghel, dacă ar fi să menționez 
doar pe câțiva dintre ei, dar, în anii 
care au curs, au venit  o mulțime ne-
definită, ca spicele dintr-un snop, pe 
toți i-am îndrăgit, tuturor le-am dat o 
fărâmă din sufletul meu, așa cum și 
doamna mea dăscăliță de istorie mi-a 
dăruit din marele ei suflet, pe când 
eram un adolescent ca și ei, descope-
rindu-l pe Goldmund.

Și azi, când aștern aceste gânduri, 
la rându-mi devenind memorie pentru 
foștii mei elevi, unii dintre aceștia îmi 
tot trimit imaginile acelui timp primă-
văratic, iar eu, la rându-mi, în nopți 
cu insomnii, și nu numai, mă tot în-
treb cum or fi înfruntat viața cei cărora 
le-am dăruit părți din aripile mele, fior 
din inima mea și lumină din ochii mei 
mereu înseninați. Pentru unii dintre 
ei, întâlniți în primul an de brăzdare 
a ogorului luminii, la Damian, am su-
ferit și încă lăcrimez, când mi-au spus 
și am aflat ce lovituri primiseră și cum 
înfruntaseră furtunile abătute asupra 
lor în cursul vieții. Una dintre aceste 
ființe mi-a spus, eram în ultimii an de 
apostolat, să-i învăț pe elevi că în lume 
există nu numai iubire, ci și multă ură 
și nepăsare și să aibă arme de apăra-
re. I-am mulțumit pentru sinceritate 
și deschidere, am înțeles încă o dată 
că, acolo, în Damian, am învățat să 
sufăr revărsând lumina, am aprins 
alte lumini spre viitor, am învățat o 
altă culoare minunată a iubirii, am 
deprins alte resorturi ale zborului și 
suferința asumată, tot acolo învățând 
să-mi port singur sufletul; eram o pa-
săre care-și purta singură colivia așa 
cum a fost și profesoara mea de istorie 
din primul an de liceu.

Sunt sigur, de la dumneavoastră, 
doamna mea dăscăliță de istorie,  am 
învățat ceea ce Eleanor Roosevelt a 
spus:,,Nimeni nu te poate face să su-
feri fără permisiunea ta!”.Iar aceas-
tă suferință m-a făcut fericit și vă 
mulțumesc, dragul meu dascăl din 
anii de liceu!

DUMITRU CAUC
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Acum
din carnea ta cuvintele 
se decojesc ușor
ca fructele zemoase
își împrăștie aroma

și aștepți
după fiecare literă
să tremur ca o frunză
pe aleile din parcul central
pe unde ne plimbăm
în visele noastre

acum
nu mai poți da înapoi
fiecare poezie
are gustul
zborului întreg
și eu tremur
și tu ajungi
într-o parte de lume
unde
au călcat
numai 
cei aleși

acum
din carnea ta
primesc lumina

ANY DRĂGOIANU, 
Țânțăreni, județul Gorj
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Succes 
în deplasare 
pentru UCB

Handbaliștii gorjeni de la CS UCB Târgu Jiu s-au întors 
cu toate punctele din Banat. Oaspeții s-au impus în Sala 
,,Constantin Jude" din Timișoara în fața formației CSU 
Politehnica Timișoara, scor 28-34. 

Meciul a contat pentru etapa a șasea a Diviziei A. Victoria 
a venit în repriza secundă, după ce trupa lui Adrian Gorun a 
fost condusă la pauză, 15-14. 

,,După o primă repriză terminată cu avantajul minim al 
gazdelor, în repriza secundă, handbaliștii noștri au practicat 
un handbal demn de o echipă care are drept obiectiv pentru 
acest sezon ocuparea unuia dintre primele trei locuri. 

Îmbucurător, și de această dată, este faptul că numai puțin 
de 10 jucători și-au trecut numele pe lista marcatorilor, precum 
și evoluția excelentă a portarilor noștri, de această dată fiind 
vorba de Bogdan Motoi”, a declarat directorul clubului, Virgil 
Popovici. 

Trei jucători au terminat meciul  cu  câte  6 goluri: A. 
Manole, V.Bondoc și G.Constantinescu. Au mai marcat 
A.Druga (5), D.Ghișe (4), V.Mladin (3), I.Mazilu (1), A.Lăcătușu 
(1), F.Stali (1) și A.Maranca (1).

În runda următoare, UCB Târgu Jiu va întâlni, acasă, 
formația Unirea Sânnicolau mare. 

Gorjenii au trei succese și două înfrângeri după cinci 
partide disputate.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 4, Etapa 6
AS Jupânești a stat

AS Minerul II Mătăsari 2 – 1 CS Unirea Țînțăreni 
FC Petrolul Țicleni 2 – 1 AS Petrolul Stoina 

CS Minerul Motru 2008 0 – 1 CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 
CS Vulturii Fărcășești 1 – 2 CSO Turceni 

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 1 – 2 CS Jiul Rovinari 2016 
AS Viitorul Negomir 0 – 3 CS Internațional Bălești 

CLASAMENT LIGA 4
# Echipa    M V E I GM GP  P
1. CS Jiul Rovinari 2016  6 6 0 0  35   6 18p
2. CSO Turceni   6 6 0 0  26   2 18p
3. CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 5 5 0 0  19   6 15p
4. CS Unirea Țînțăreni  6 4 0 2    9   6 12p
5. CS Vulturii Fărcășești  5 3 0 2  15   8   9p
6. AS Petrolul Stoina   6 3 0 3  12 10   9p
7. FC Petrolul Țicleni   5 2 1 2    8 11   7p
8. CS Internațional Bălești  5 2 0 3  13 11   6p
9. AS Minerul II Mătăsari  6 2 0 4    6 16   6p
10. CS Minerul Motru 2008  6 1 1 4    6 10   4p
11.CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 5 1 0 4    8 17   3p
12. AS Viitorul Negomir  6 0 0 6    7 30   0p
13. AS Jupânești   5 0 0 5    1 32   0p

Liga 5, Seria 1, Etapa 5
AS Energetica Tismana a stat

AS Unirea Dragotești 4 – 2 AS Foresta Văgiulești 
AS Știința Godinești 9 – 1 AS Unirea Bolboși 

AS Viitorul Brănești 3 – 2 AS Viitorul Plopșoru 
AS Triumful Borăscu 8 – 1 AS Pandurii Padeș 2019 

CS Dumbrava Câlnic 4 – 2 AS Viitorul Cătunele 

CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 1
# Echipa    M V E I GM GP  P
1. AS Știința Godinești  5 5 0 0  31   5 15p
2. AS Unirea Bolboși   5 3 1 1  13 14 10p
3. AS Triumful Borăscu  5 2 2 1  20 13   8p
4. AS Energetica Tismana  4 2 1 1    8   5   7p
5. AS Viitorul Cătunele  5 2 1 2  14 17   7p
6. AS Viitorul Brănești  5 2 1 2    9 13   7p
7. CS Dumbrava Câlnic  4 2 0 2  13 10   6p
8. AS Pandurii Padeș 2019  4 1 1 2    9 16   4p
9. AS Unirea Dragotești  4 1 1 2    7 15   4p
10. AS Viitorul Plopșoru  4 0 1 3    8 15   1p
11. AS Foresta Văgiulești  5 0 1 4  12 21   1p

Liga 5, Seria 2, Etapa 5
AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia a stat

AS Scoarța 2 – 1 AS Viitorul Logrești 
AS Prigoria 1 – 4 AS Gilortul Bengești 

AS Dinamo Inter Stănești 0 – 2 CS Știința Drăguțești 
AS Bradul Polovragi 2 – 1 AS Știința Popmond Plopșoru 

AS 7 Noiembrie Costești 3 – 6 CSC Dănești 

CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 2
# Echipa    M V E       I      GM     GP     P
1. AS Viitorul Logrești   5 4 0       1       28      11    12p
2. CSC Dănești   5 4 0       1       16        5    12p
3. AS Gilortul Bengești  5 4  0       1       11        4    12p
4. Fl. Roșia de Amaradia  4 3 0       1       14        8      9p
5. CS Știința Drăguțești  4 3 0       1         6        4      9p
6. AS Scoarța    4 2 0       2         8        8      6p
7. AS Bradul Polovragi  5 2 0       3         9      11      6p
8. AS 7 Noiembrie Costești  4 1 0       3       13      18      3p
9. AS Șt. Popmond Plopșoru  4 1 0       3         5      11      3p
10. AS Dinamo Inter Stănești  5 1 0       4         5      17      3p
11. AS Prigoria   5 0 0       5         7       25      0p

Victorii pe linie pentru Jiul, Turceni și PanduriiVictorii pe linie pentru Jiul, Turceni și Pandurii
Etapa a șasea a Ligii 

4 a adus noi dueluri 
tari în Gorj. Campi-

oana CSO Turceni a obținut 
o victorie mare pe terenul 
formației din Fărcășești. 
Trupa lui Viorel Cojocaru a 
câștigat la limită duelul cu 
Vulturii, după ce a jucat 25 
de minute în superioritate 
numerică. Pandurii Târgu 
Jiu nu a mai dat recital ca în 
etapele precedente, dar are în 
continuare un parcurs per-
fect după succesul de la Mo-
tru. Tinerii lui Florin Bejinaru 
s-au impus ,,italienește” pe 
stadionul pe care au evoluat 

și în liga secundă. Lider la go-
laveraj este Jiul Rovinari. Şi 
formația lui Ion Lițoiu s-a im-
pus la diferență de un singur 
gol, împotriva ,,satelitului” 
celor de la Gilortul. Ştiința 

Godinești este singura echipă 
neînvinsă din Liga 5. Liderul 
Seriei 1 a făcut scor în ulti-
ma etapă, 9-1 cu echipa din 
Bolboși.

CĂTĂLIN PASĂRE
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CSM Târgu Jiu nu a putut produce sur-
priza, duminică, împotriva Rapidului, 
deși a avut momente când s-a ridicat la 

înălțimea oponentului din capitală. Oaspeții s-au 
impus cu 85-64, asta deși au avut o cădere în sfer-
tul trei, de care gorjenii nu au profitat până la ca-
păt. A fost și singura perioadă de joc adjudecată 
de elevii lui Claudiu Alionescu. Pe sferturi scorul a 
fost: 13-24, 16-24, 23-12, 12-25. 

Octavian Ilie a lipsit din lotul gazdelor, dar un 
alt gorjean s-a remarcat: Camil Berculescu. Cel din 
urmă a terminat în double-double, cu 13 puncte 
și 11 recuperări. Sportivul nostru avea să fie și cel 
mai eficient jucător al amfitrionilor, cu un indice 
de 22.

,,Prestația a fost bună, din păcate nu am obținut 
rezultatul dorit. Scorul nu spune realitatea, am fost 
acolo, am luptat, din păcate am avut din nou niște 
fluctuații pe care o să le reglăm. 

Se simte că avem o chimie din ce în ce mai bună 
și sperăm să vină victoriile binemeritate. Să sperăm 
că o să mergem pe o pantă ascendentă. Îmi propun 
să fiu constant, chiar dacă este un lucru greu de re-
alizat. Vreau să-mi ajut echipa, să dau tot ce am mai 
bun”, a declarat Camil după joc.

Antrenorul Claudiu Alionescu a admis că echipa 
sa a avut o seară foarte slabă din afara semicer-
cului, iar acest lucru s-a dovedit a fi decisiv. De 
asemenea, apărarea a dat chix, mai ales în prima 
repriză.

,,A fost un joc cu două părți total opuse. În prima 
parte nu ne-a ieșit mai nimic, am suferit în special 
din punct de vedere defensiv. Am primit coșuri foarte 
ușoare pe niște situații pe care le-am tot lucrat, dar, 
din păcate, nu am reușit să le punem în practică așa 
cum ne doream. 

Am început partea a doua cu un sfert foarte bun, 
am venit la 6 puncte la un moment dat și meciul era 
acolo. 

Din păcate, în ultimul sfert s-au dus la o diferență 
destul de mare și cred eu că nu aceasta a fost reali-

N-au putut ține ritmul! CSM a oferit 
doar sclipiri în meciul cu Rapid

tatea din teren. În același timp, cu 64 de puncte mar-
cate este greu să emiți pretenții să câștigi un meci. 
Am avut un procentaj dezastruos la 3 puncte, 2 din 
18, în condițiile în care avem niște aruncători destul 
de buni în echipă și acolo s-a făcut un pic diferența. 

Până la urmă, am întâlnit Rapidul, o echipă cu 
pretenții în acest sezon. 

Noi trebuie să ne vedem de drumul nostru și să 
încercăm să obținem acea victorie care cred eu că va 
detensiona atmosfera și, de acolo, lucrurile vor mer-
ge pe un făgaș ascendent”, a precizat principalul 
gorjenilor.

CSM va sta pe drumuri în următoarea perioadă. 
Pentru alb-albaștri urmează trei deplasări conse-
cutive în LNBM, la Miercurea Ciuc, Ploiești și Cluj 
Napoca.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan, Alexandru 
Berca, Porter Troupe 8p, Shamiel Stevenson 18p, 
Dylan Frye 8p, Bogdan Penciu, Xavier Cannefax 4p, 
Camil Berculescu 13p, Andriy Agafonov 2p, Andrei 
Gheorghe 2p, Tyler Creammer 9p, Alexandru Mitu. 
Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor 
secund: Alexandru Gliga.

CĂTĂLIN PASĂRE


