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Noaptea min. 50C

A obținut în instanță pensia A obținut în instanță pensia 
specială de parlamentar. specială de parlamentar. 
Primește banii din urmă!Primește banii din urmă!

Faliment decis Faliment decis 
de judecători de judecători 
pentru Pandurii!pentru Pandurii!

Ziua max. 22Ziua max. 2200CC
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Specialist în cancerul Specialist în cancerul 

la sân, în fi ecare lună la Târgu-Jiu! la sân, în fi ecare lună la Târgu-Jiu! 

Fostul primar Fostul primar 
de la Jupânești, de la Jupânești, 
judecat pentru judecat pentru 
ucidere din culpă, ucidere din culpă, 
în cazul bărbatului în cazul bărbatului 
electrocutat pe stâlp! 

PULSUL ZILEI/ PAG. 5PULSUL ZILEI/ PAG. 5

Nouăzeci de controale și o Nouăzeci de controale și o 
singură amendăsingură amendă

Inspectorii Direcției Sanitar Vete-
rinare și pentru Siguranța Alimen-
telor Gorj au efectuat, săptămâna 
trecută, 90 de verificări în unități și 
obiective situate în Aninoasa, Baia de 
Fier, Bălești, Brăneşti, Bumbești-Jiu, 
Bumbeşti-Piţic, Crasna, Dănești.

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.
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Bucătăria Bucătăria 
lui Fabi, lui Fabi, 

plină de premii!plină de premii!

Regulamentul de Regulamentul de 
participare participare 
în pag. în pag. »5»5
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Proteste anti-sărăcie, Proteste anti-sărăcie, 
la Târgu-Jiula Târgu-Jiu

Protestele anti-sărăcie organizate de 
CNS Cartel Alfa au continuat și ieri, 
în țară, la Târgu-Jiu și Huneadoara. 
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,,Cele mai importante două momente în viaţă sunt cel în care te naști și cel în care afl i de ce te-ai născut. "– Mark Twain,,Cele mai importante două momente în viaţă sunt cel în care te naști și cel în care afl i de ce te-ai născut. "– Mark Twain
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Paul al Crucii, pr. 
*; Ioan de Brébeuf, pr. şi 
îns., m. *; Ioel, profet

pr.pr.
pr. şii pr. şiiiiiiii 
fetfet

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. Proroc Ioil; †) Sf. Proroc Ioil; 
Sf. Mc. Uar, Felix şi Sf. Mc. Uar, Felix şi 
Eusebiu; Sf. Cleopatra; Eusebiu; Sf. Cleopatra; 
Sf. Cuv. Ioan de RilaSf. Cuv. Ioan de Rila
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Crize și amante!

Într-o casă veche, tristă 

Motto: „Cel mai întunecat loc 
din iad este rezervat pentru cei 
care își mențin neutratlitatea în 
timpul crizelor morale.”

Dante Alighieri

Drulă-ul latră nu doar 
la Lună, ci și în Par-
lamentul României. 

După ce că USR-ul, pe care acum 
îl conduce la pierzanie Cătălin 
Drulă, un politician de doi bani, 
și-a demonstrat cu prisosință 
incompetența și incapacitatea de 
a guverna, cel denumit Drulăul 
și-a arătat ieri „mitocănia” și în 
Parlamentul României. Unde l-a 
atacat fără probe, pe ministrul 
Transporturilor Sorin Grindea-
nu aruncându-i vorbe de oca-
ră și acuzându-l că și-a pus în 
funcții de conducere și în Consi-
lii de Administrație cunoscuții și 
amantele de pe la Timișoara.

„MITOCĂNIA DRULĂULUI”.
Niște fetișcane, trei la număr, 
jurnaliste la Antena 3 CNN, i-au 
cerut în direct probele pe care nu 
le are, cerându-i măcar câteva 
nume de amante. Inițial, el a în-
chis telefonul curajoaselor amin-
tite și, la reluarea legăturii a tot 
dat-o cotită din lipsă crasă de ar-
gumente și de moralitate.

CRIZA LEMNELOR DE FOC 
duce la scumpiri în lanț și la 
creșterea defrișărilor ilegale. 
Prețurile lemnelor s-au dublat față 
de anul trecut. După cum se știe, 
orice dezechilibru al unei piețe cre-
ează o serie de probleme pe termen 
lung, iar măsurile luate pe mo-
ment pot face mai mult rău decât 
bine, afectând major multe sectoa-
re economice și chiar societatea în 
ansamblu. 

Criza lemnelor de foc, 
declanșată ca o consecință a celei 
energetice poate duce la o creștere 
a infracționalității în acest sector 
de activitate, nu doar la scumpiri 
în lanț, necontrolabile pe termen 
lung. Plafonarea prețului pentru lem-
nele de foc nu rezolvă problemele, cât 
timp exporturile nu sunt și ele regle-
mentate. Chiar dacă prețul lemnului 
nu va putea crește, pentru încălzirea 
populației, această măsură nu ga-
rantează că se va găsi suficient com-
bustibil, Mulți vor prefera să-l vândă 
la export, mai scump. Așa de pildă, 
într-o dimineață, bându-mi cafeaua 
pe terasa barului „La Purec”, am aflat 
cum un ditamai camionul încărcat cu 
lemne de fag groase avea destinația 
Grecia. 

Astfel, lipsa lemnului duce, auto-
mat, la dezvoltarea pieței „negre”, deci 

la tăieri ilegale. Cum acest fenomen 
nu a fost oprit niciodată în Româ-
nia, o astfel de criză nu face decât să 
agraveze situația.

În țara noastră, criza lemnului de 
foc s-a declanșat luna trecută, când 
deja oamenii au constatat că nu mai 
au de unde să cumpere, iar prețurile 
s-au dublat față de anul trecut.

MARȘUL ANTI-SĂRĂCIE inițiat 
de sindicatele afiliate la Cartel Alfa 
are caravane pornite din Transilva-
nia și Moldova. Marți, aceste cara-
vane au ajuns la Târgu Jiu, Râmni-
cu Vâlcea și Galați.

ION PREDOȘANU

ALO! NE-AUZI, 
MĂRITE?
Zi de zi, că-i ger sau ploaie,
Ne ameninţă samsarii,
Că din pensii iar se taie,
Tot la fel şi din salarii!

Mor copiii prin spitale?
Pentru-avari e-un mizilic,
Cât la noi, că-i mic sau  mare,
Un  spital egal c-un dric!

Ies românii iar în stradă
Să cerşească-n cor dreptate?
Vax! E-o treabă de bravadă,
Că pe-ai graşi îi doare-n spate!

După-acei cu gura mare,
DNA-u-i ca un scai,
Iar speranţa, biata, moare!
Sfinte Ţepeş, unde stai?

Pe a ţării plânsă glie,
Lex, înseamnă interlopii,
Noi, de mult în agonie,
Ne holbăm din fundul gropii!

Ca un sprijin de ieşire,
Spre ascunsa libertate,
Din prelunga adormire,
Dă-ne  Doamne-un bici pe spate!

GEO FILIŞ

Într-o casă veche, tristă,                     
Stă pe prispă o bătrână 
Și cu greu prin timp rezistă,
Așteptând moartea să vină.

A avut cândva copii
Dar prin lume toți s-au dus;
Viața fără bucurii,
Ca un râu...prin timp i-a curs.

Ancorată în trecut,
Cu ochi stinși privind în gol,
Tot speră în mod tăcut,
De la fiii ei...vreun sol!

Dar ulița e pustie, 
Înecată-n bălării.
Noaptea-i lungă și târzie,
Fără glasuri de copii. 

Doar tristețea-i e tovarăș,
Zilele-s lungi și pustii,
Una după alta, iarăși...
Noapte-zi și...noapte-zi. 

Gânduri grele o tot cheamă 
Să revină-n tinerețe;
Parc-aude-un strigăt: „mamă”
Și-un vecin îi dă binețe!

Parc-aude-un car pe drum,
Pe Lăbuș lătrând în curte,
Parcă vede pe coș, fum
Și pe plită...două turte!

Tâmpla ei de griji albită,
Se apleacă spre toiag 
Și zâmbește fericită, 
Văzând moartea...stând în prag!

FLORENTINA CUTEANU 
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Nu m ă r u l 
participanților este 
unul destul de 

mic, în comparație cu grave-
le probleme cu care se con-
fruntă întreaga societate. 
Din nefericire nu mai există 
niciun fel de voință din par-
tea comunităților pentru 
demonstrații de anvergură 
și pare că resemnarea a pus 
stăpânire pe majoritatea ca-
tegoriilor sociale. 

La mitingul de ieri ar fi 
trebuit să participle mii de 
oameni, fiindcă scumpiri-
le alimentelor, a gazului și 
curentului electric afectea-

Proteste anti-sărăcie, la Târgu-JiuProteste anti-sărăcie, la Târgu-Jiu
Protestele anti-sărăcie organizate de CNS Cartel Alfa au 
continuat și ieri, în țară, la Târgu-Jiu și Huneadoara. 

ză profund traiul românilor 
de zi cu zi. Nu s-a întâmplat 
asta, în schimb, mesajele 
sindicaliștilor au fost destul 
de puternice.

Cheamă la solidaritate

Liderul Cartel Alfa Gorj, 
Alin Munteanu a anunțat: 
,,Caravana Anti-sărăcire, or-
ganizată de către CNS Cartel 
ALFA, a plecat de la Târgu-Jiu 
spre Râmnicu Vâlcea! CNS 
Cartel ALFA este pregătită de 
protestele de amploare care 
se vor desfășura în data de 

20.10.2022 la București, Gu-
vernul României!

participati cu toții!
Dacă nu dăm dovadă de 

solidaritate soarta a milioane 
de români este pecetluită! Să-
răcirea, îndurarea frigului și 
a întunericului ne va aștepta, 
sigur!

,,Ne vedem la protest, pe 
20 octombrie 2022, în fața 
Guvernului României. Dacă 
nu vii pentru tine, fă-o pentru 
viitorul celor de care îți pasă!" 
- Cosmin Dorobanțu”, a scris 
public Alin Munteanu.

Restructurarea CEO își 
urmează cursul

Președintele FNME, 
Dumitru Pîrvulescu, lider 
care anunța că va veni în fața 
Prefecturii la mitingul anti-
sărăcie, cu 250 de salariați 
ai CEO arată, practic, că 
protestele sunt absolute in-
utile, în contextul în care, 
pentru România, hotărăște 
altcineva. În fața unei astfel 
de situații, liderul a declarat 
resemnat: ,,Degeaba țipăm că 
politicienii ne fac bine, când ei 
urmăresc, în final, reducerea 
până la dispariție a compani-
ei. Nu mai credeți în ipocrizie! 
Planul de restructurare a Com-
plexului Energetic  Oltenia nu 
va mai putea fi renegociat pen-
tru că statul român e o slugă 
care face ceea ce i se spune de 

la Bruxelles”. De asemenea, el 
a mai declarat pentru Radio 
Infinit că CEO se va închide 
de la sine, odată cu aplicarea 
legilor pensionării. ,,E un pro-
gram de restructurare care-și 
urmează cursul, pentru că nu 
l-au dezmințit. Mai e și această 
trădare, adică dau iluzia că va 
fi bine, dar de fapt se amână 

puțin moartea companiei. CEO 
se va închide de la sine fiind-
că nu o să mai aibă cine să 
lucreze. Majoritatea coplegilor 
vor ieși la pensie. Și e foarte 
greu să formezi un coleg nou 
ca să poată să preia sarcina 
unui coleg vechi în meserie”, a 
mai spus acesta.

M.C.H.

Rezerviștii din dolj și Vâlcea, chemați 
la exercițiul de mobilizare
Rezerviştii din Vâlcea şi Dolj, chemaţi la unităţi mi-
litare pentru activităţi specifice de pregătire. Exerci-
ţiul de mobilizare se numeşte MOBEX DJ-VL-22.

Rezerviştii din Vâlcea şi Dolj vor fi chemaţi la unităţi mi-
litare pentru activităţi specifice de pregătire, în perioada 17-
21 octombrie, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX 
DJ-VL-22 pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, 
economiei şi a teritoriului pentru apărare. Exerciţiul de mo-
bilizare MOBEX DJ-VL-22 pentru verificarea stadiului pre-
gătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare 
se desfăşoară pe raza judeţelor Dolj şi Vâlcea, în perioada 
17-21 octombrie, anunţă MApN.„Exerciţiul are caracter de 
rutină, activităţi similare fiind organizate în acest an şi în ju-
deţele Bihor şi Sălaj, în luna iunie. Pe durata evenimentului de 
instruire, doar o parte din rezerviştii cuprinşi în planurile de 
mobilizare şi care au domiciliul pe teritoriul celor două judeţe 
vor fi chemaţi la unităţi militare pentru activităţi specifice de 
pregătire. MOBEX DJ-VL-22 este planificat de Ministerul Apă-
rării Naţionale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 
şi Probleme Speciale, în Dolj, şi de Ministerul Apărării Naţio-
nale, în Vâlcea, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) 
din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare 
parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război şi 
ale art. 4, lit. f), pct. 9 din Legea nr. 415/2002 privind organi-
zarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”, 
potrivit comunicatului de presă.

În antrenament sunt angrenate şi structuri din Ministerul 
Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale. MOBEX DJ-VL-22 face parte 
din seria de exerciţii din domeniul mobilizării, organizate pe-
riodic pe teritoriul naţional, în baza Planului verificării sta-
diului pregătirii populaţiei, economiei şi teritoriului pentru 
apărare prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare, aprobat 
de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2021.

M.C.H.

Decizie mult așteptată în 
dosarul de faliment al Clubu-
lui Pandurii, decizie care însă 
nu este și pe placul suporteri-
lor care cu un deceniu în urmă 
se bucurau de performanțele 
europene ale echipei fanion a 
Gorjului. 

Tribunalul Gorj a decis ieri 
să admită cererile care au fost 
formulate pentru faliment, în 
condițiile în care clubul are în 
conturi peste 3 milioane de 
lei. 

Banii nu au putut fi însă 
folosiți din cauza acestui pro-
ces, iar acum instanța a de-
cis în privința falimentului, 
sentința nefiind una definitivă 
pentru moment. „Dispune in-
trarea în faliment a debitoarei 

Faliment decis de 
judecători pentru Pandurii!

Asociația Clubul Sportiv „Pan-
durii-Lignitul” Târgu-Jiu. Res-
pinge cererea de intervenție 
accesorie depusă de creditorul 
Stanca Răzvan în favoarea 
debitoarei. În temeiul art. 145 
alin 2 din Legea nr. 85/2014, 
desemnează lichidator judi-
ciar provizoriu pe Consulting 
Company Ipurl, care a avut 
anterior calitatea de adminis-
trator judiciar, și care va înde-
plini atribuțiile prevăzute de 
art. 64 din lege cu un onorariu 
de 12.000 lei lunar exclusiv 
tva. În temeiul art. 145 alin.2 
din Legea privind procedura 
insolvenței, dispune dizolva-
rea debitoarei Asociația Clu-
bul Sportiv „Pandurii-Lignitul” 
Târgu-Jiu și ridicarea dreptu-

lui de administrare Dispune 
notificarea deschiderii proce-
durii de faliment debitorului, 
creditorilor și Oficiului Regis-
trului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Gorj, pentru efec-
tuarea din oficiu a mențiunii, 
precum și publicarea în Buleti-
nul procedurilor de insolvență. 
În temeiul art. 146 alin 2 Le-
gea nr.85/2014 fixează ur-
mătoarele termene: Fixează 
termenul limită pentru depu-
nerea cererilor de admitere a 
creanțelor născute în cursul 
procedurii la data de 05.12 
.2022. Fixează termenul limită 
pentru verificarea creanțelor 
născute în cursul procedurii, 
întocmirea și publicarea tabe-
lului suplimentar al creanțelor 
la 04.01.2023. Termenul de 
contestații este de 7 zile de la 
publicarea în BPI a tabelului 
suplimentar, conform art.146 
alin.2 din lege. Fixează terme-
nul limită pentru soluționarea 
eventualelor contestații și 
întocmirea tabelului defini-
tiv consolidat la 01.02.2023. 
In temeiul art.151 din Legea 
nr.85/2014, dispune sigilarea 
bunurilor din averea debito-
rului și îndeplinirea celorlalte 
operațiuni de lichidare. Acorda 
termen de procedură la data 
de 07. 02 .2023, ora 10,30”, a 
decis Tribunalul Gorj.

 GELU IONESCU
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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

Începând din luna noiembrie, la Târgu-Jiu, va fi prezent Dr. Florin 
Bobîrcă, medic primar chirurg, cu supraspecializare în chirurgia onco-
logică. Medicul vrea astfel să ajute comunitatea locală în descoperirea 
cancerului de sân, fiind necesară și îndrumarea către analizele nece-
sare sau orientarea către cel mai potrivit tratament. 

Specialist în cancerul la sân, în fi ecare lună la Târgu-Jiu! Specialist în cancerul la sân, în fi ecare lună la Târgu-Jiu! 

Echipa condusă de catre 
Dr. Florin Bobîrcă, Sef de 
Lucrări la Universitatea de 

Medicină ,,Carol-Davila” din București, 
este specializată în diagnosticul și 
tratamentul cancerului de sân, dar și 
în tehnica ganglionului santinelă și a 
operațiilor de conservare a sânului. 
Doctorul chirurg ne-a răspuns și la 
câteva întrebări, astfel: 

Reporter: De ce este necesară o 
echipă de medici pentru tratamen-
tul cancerului de sân? 

Dr.Florin Bobîrcă: Diagnosticul și 
tratamentul cancerului de sân se re-
alizează obligatoriu de către o echipă 
de medici, fiecare cu rolul său foarte 
important și bine stabilit, și anume: 
medicul radiolog este cel care care 
stabilește diagnosticul imagistic și prin 
puncție-biopsie, medicul oncolog de-
cide, în funcție de stadiul bolii, care 
sunt etapele de tratament și le supra-
veghează; medicul chirurg intervine 
pentru scoaterea tumorii cu margini de 
siguranță sau a întregului sân, împre-
ună cu 1-3 ganglioni (tehnica ganglio-
nului santinelă) sau toți ganglionii din 
axilă; chirurgul pastician este cel care 
se ocupă de reconstrucția sânului; ra-
dioterapeutul intervine în momentul în 
care medicul oncolog decide că pacien-
ta are nevoie de tratament cu raze.

Rep.: Cum reușiți să salvați sâ-
nul unei paciente chiar dacă are 
cancer?

Dr.F.B: Depinde foarte mult de cât 
de avansată este tumora de sân. Actu-
almente există multe variante de trata-
ment care pot să asigure o intervenție 

limitată, adică de păstrare a sânului. 
Totul este ca pacienta să urmeze cu 
mare strictețe planul de tratament și 
urmărire și să fii descoperit tumora în 
stadii cât mai timpurii. Ce trebuie să 
știți este că în situația în care chiar nu 
se poate pastra sânul, există variante, 
și anume: reconstrucția sânului în tim-
pul aceleiași operații, sau așa numita 
,,chirurgie oncoplastică”, care oferă un 
aspect estetic bun.

Rep.: Ce ne puteți spune, legat 
de temerea multor paciente ca vor 
rămâne dupa operatie cu ,,brat 
gros”?

Dr.F.G.: Noțiunea de ,,brat gros” 
se asociază, de obicei, cu mastectomia 
(scoaterea sânului în totalitate), cu lim-
fadenectomie (scoaterea ganglionilor 
din axilă), cum aceasta operație este 
practicată din ce în ce mai puțin, în ul-
timii ani a scăzut foarte mult incidența 
acestui asa numit ,,brat gros”. Cele-
lalte variante de tratament, cum este 
excizia limitată a sânului cu ganglion 
santinelă nu duc niciodată la apariția 
,,brațului gros”.

Rep.: Cât de lung si anevoios este 
drumul spre vindecare al acestor 
paciente?

Dr.F.G.: De cele mai multe ori este 
un drum lung, însă noi, prin coagularea 
acestei echipe de medici specializați pe 
cancerul de sân, încercăm să-l și scur-
tăm și să-l facem cât mai puțin anevo-
ios. Cooperarea din partea pacientelor 
este foarte importantă, dar și accesul 
cel mai rapid la tratament.

Rep.: Cum ați descrie un astfel de 
traseu al unei paciente cu o tumoră 

în stadii mai avansate, cum înțeleg 
că întâlniți mai frecvent?

Dr.F.G: Da, așa este, cel mai frec-
vent ne confruntăm cu paciente cu 
tumori mari, chiar și cu ganglioni 
implicați sau metastaze. Traseul ar fi 
de la diagnosticare, pe scurt, vizita la 
medicul oncolog care stabilește pla-
nul de tratament; în cazul în care nu 
este nevoie de chimioterapie înainte de 
operație se merge direct la intervenția 
chirurgicală (mastectomie/excizie li-
mitată a sânului cu limfadenectomie/
ganglion santinela), care presupune 
anestezie generală și 1-2 nopți de spi-
talizare, ulterior, în funcție de starea 
ganglionilor limfatici și de varianta de 
operație se optează pentru chimiote-
rapie și/sau radioterapie. Pentru mai 
multe detalii și informatii puteti vizita 

și www.chirurgiadeozi.ro

Rep.: De ce v-ați hotărât să veniți 
la Târgu- Jiu, înțeleg că locuiți la 
București.

Dr.F.G.: Sincer vă spun, soția mea 
este originară din Târgu-Jiu, iar faptul 
că am venit deseori la consultații, la 
Târgu-Jiu, și m-am confruntat cu mul-
te cazuri de paciente cu cancer de sân, 
aflate  în impas, care nu aveau clar 
stabilit traseul de tratament, m-a făcut 
să recurg la această variantă.

Echipa de medici va fi prezentă 
o dată pe lună și oferă consultații 
la Centrul Medical pentru Sănăta-
te Umană, Aleea Pieței Nr.1, Târ-
gu-Jiu, Tel: 0253.227.220 sau 
0785.29.25.20.

A.S.

Dr. Florin BobîrcăDr. Florin Bobîrcă

Prefectul Cristina Cilibiu A REFUZAT să 
primească, la discuții, delegația CNS Cartel Alfa
Caz unic, la noi, în Gorj. Prefectul Cilibiu 
a refuzat discuțiile cu reprezentanții Cartel 
Alfa, confederație care a organizat în toată 
țara mitinuguri aniti-sărăcie.

Delegațiile CNS Cartel Alfa care-i reprezintă pe 
salariații care protestează în țară împotriva Guver-
nului pentru facturile mari la energie și prețurile 
uriașe ale alimentelor, la mitingurile anti-sărăcie, 
au fost primite de fiecare prefect al județului în care 
au fost astfel de manifestații. Ieri, însă, prefectul de 
Gorj, Cristina Cilibiu a transmis delegației Cartel 
Alfa, că nu poate s-o primească fiindcă ,,are trea-
bă și trebuie să plece”. Acest răspuns a venit de la 
jandarmii care fuseseră să-i spună Cristinei Cili-
biu că reprezentanții CNS Cartel Alfa așteaptă să 
fie primiți la discuții: ,,Voiam să-i înmânăm un do-
cument pe care, în calitatea sa de prefect, doamna 
Cilibiu să-l transmită la Guvern. Nu a fost posibil. 
Peste tot, în țară, delegațiile noastre au fost primite 
de prefecți. La noi… cred că doamna prefect n-a pri-
mit … binecuvântarea. Și, astfel, nu am fost primiți”, 
a spus liderul Cartel Alfa Gorj, Alin Munteanu.

M.C.H.
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Vrea alegeri la Turceni și LogreștiVrea alegeri la Turceni și Logrești

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.

Nu mai puțin de 50 de localități 
din țară nu au primari, dar 
Guvernul nu se grăbește să 

organizeze alegeri parțiale. Termenul 
legal pentru organizarea de noi ale-
geri era de 90 de zile de la vacantarea 
postului. În Gorj, comuna Logrești și 
orașul Turceni sunt conduse de vice-
primari, după ce persoanele care au 
câștigat postul în urmă cu doi ani au 
renunțat la mandat. 

Deputatul Radu Miruță, 
președintele USR Gorj, îi cere prefec-
tului Cristina Cilibiu să prezinte pu-
blic un punct de vedere cu privire la 
„situația de ilegalitate” creată de ne-
organizarea alegerilor parțiale în cele 
două localități, Turceni și Logrești. 
„Ați trimis documentele către Autori-
tatea Electorală Permanentă și către 
guvern?”, întreabă Miruță.

Data organizării alegerilor pentru 
funcţia de primar se stabileşte de Gu-
vern, la propunerea autorităţilor cu 
atribuţii în organizarea alegerilor, pe 
baza solicitării prefectului.

Președintele Autorității Electorale 

Permanente a declarat presei centrale 
că instituția pe care o conduce nu are 
atribuții în a propune date pentru or-
ganizarea alegerilor locale parțiale, ci 
doar pentru alegerile generale

„Prin modul în care se raportează la 
aceste alegeri, guvernul PSD-PNL ara-
tă, încă o dată, cât de puțin înseamnă 
democrația pentru cele două partide. 
Aruncarea responsabilității între Guvern 
și AEP pentru neinițierea acestor ale-
geri arată incompetență și rea credință. 
În mod normal, în orice țară civilizată, 
șefii celor două instituții ar fi trebuit să 
plece imediat”, spune parlamentarul 
de Gorj. În ultima informare către Gu-
vern, AEP a cerut Palatului Victoria să 
comunice data la care intenționează să 
organizeze alegerile locale parțiale. În 
cazul acestui tip de alegeri, Guvernul 
are obligația de a stabili data scrutinu-
lui cu 35 de zile înaintea votului. AEP 
subliniază că sunt întrunite condițiile 
pentru organizarea alegerilor parțiale 
pentru funcția de primar în 50 de 
localități.

I.I.

Avertisment CNAIR: Atenție de unde Avertisment CNAIR: Atenție de unde 
vă achiziționați rovinieta!vă achiziționați rovinieta!

Compania Națională de Adminis-
trare a Infrastructurii Rutiere a trans-
mis, printr-un comunicat de presă, o 
atenționare referitoare la achiziția de 
roviniete. 

Compania recomandă utilizatori-
lor să achite rovinieta doar pe porta-
lul deținut de către CNAIR, disponibil 
la adresa www.erovinieta.ro, sau la 
distribuitorii autorizați. Asta după ce 
un site neautorizat vinde roviniete cu 
costuri suplimentare care ajung să fie 
în cuantum de aproape 200% față de 
prețul real.

„CNAIR informează utilizatorii 
rețelei de drumuri naționale și au-
tostrăzi din România că a constatat 
existența în mediul online a unui 
portal web care nu este autorizat în 
vederea încasării tarifului de utilizare 
(rovinieta), respectiv https://digitale-
vignette-ro.online/ro. Astfel, rugăm 
utilizatorii să achite rovinieta doar 
pe portalul deținut de către CNAIR, 
disponibil la adresa www.erovinieta.
ro, sau la distribuitorii autorizați, ale 
căror puncte de distribuție/portaluri 

web autorizate se regăsesc pe site-ul 
oficial al companiei la adresa http://
www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distri-
butie.

CNAIR nu își asumă nicio respon-
sabilitate cu privire la accesarea de 
către utilizatori, în vederea achitării 
rovinietei, a unor portaluri web nea-
utorizate.

În același timp, subliniem faptul 
că, la achitarea unei roviniete pe site-
ul https://digitalevignette-ro.online/
ro, utilizatorilor achită costuri supli-
mentare care ajung să fie în cuantum 
de aproape 200% față de prețul real 
al unei roviniete (ex: pentru o rovi-
nietă cu valabilitate de 7 zile pentru 
un autoturism, pe portalurile web au-
torizate de către CNAIR un utilizator 
achită echivalentul a 3 euro, repre-
zentând tariful stabilit de legislația în 
vigoare, iar pe portalul https://digi-
tale-vignette-ro.online/ro suma achi-
tată este de 8.90 euro, din care 5,90 
euro reprezintă “taxa de serviciu”)”, a 
anunțat compania.

I.I.
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În aceste zile, la Muzeul 
Județean Gorj ,,Alexan-
dru Ștefulescu”, poate 

fi vizitată expoziția personală 
de pictură și sculptură a ar-
tistului plastic, graficianului, 
poetului și omului de cultură 
gorjean, Viorel Surdoiu.

Expoziția se intitulează 
sugestiv ,,Noeme plastice” 
și este o încântare pentru 
ochiul și sufletul vizitatoru-
lui, mai ales când în preajmă 
se află chiar autorul lucrări-
lor expuse.

Prin picturile expuse, 
Viorel Surdoiu dă frâu liber 
gândurilor și simțămintelor 
sale lăuntrice  dând conținut 
ideilor  bine structurate și 
elaborate ale autorului. Așa 
cum susținea și curatorul 
expoziției Dorina Cioplea-
Văduva, cu prilejul  vernisa-
jului acesteia din data de 4 
octombrie a.c., când imagi-
narul pictorului ,,este atât de 
bogat, iar frecvențele pe care 
vibrează sunt multiple”  noe-
mele lui Viorel Surdoiu ,,iau 
forme  foarte diferite și uneori 
chiar se materializează.”

Este o încântare să treci 
de la un exponat la altul și să 
simți bucuria faptului că ai 
în față o imagine multicoloră, 
expresivă, cu sensuri multiple 
izvorâte din adâncul gându-
rilor privitorului, dar induse 
de imaginația și creativitatea 
autorului.

Expoziția personală a lui 
Viorel Surdoiu conține 28 de 
tablouri pictate în ultima vre-
me de către artist și 9 sculp-
turi.

Dintre tablourile expu-
se menționăm: ,,Universul 
B”, ,,Tectonic”, ,,Cartagina”, 
,,Ochiul Pământului”, ,,Amurg”  
seria ,,Vegetal”, ,,Geiser”, 
,,Resurecție”, ,,Vortex”, 
,,Tectonic”, ,,Pluta Meduzei”, 
,,Planide 1”, ,,Planide 2” și 
enumerarea poate continua.

Sculpturile prezentate în 
expoziție ne arată un artist 
complex care reușește să dea 
forme  artistice într-un stil 
și o creație care îl reprezin-
tă pe autor. Fiecare lucra-
re în parte este interesantă 

Viorel Surdoiu: ,,Noeme plastice” - expoziție 
personală de pictură și sculptură

prin concepția și modul său 
de  realizare, mesajul pe care 
reușește să-l transmită privi-
torului și nu în ultimul rând 
prin modul de îmbinare a 
elementelor componente a fi-
ecărei piese în parte. Intere-
sante sunt și numele date de 
autor pieselor sale:  ,,Venus”, 
,,Clamare”, ,,E-Greta”, ,,Cor-
mo Ranul”,  ,,Tracul”, ,,Ge-
nesis”, ,,Aquila”, ,,Ecclesia” și 
,,Genus(Familia)”.

Dee remarcat este și fap-
tul că autorul a reușit să ofe-
re celor interesați privilegiul 
de a vizita această expoziție 
și în mediul on-line prin ac-
cesarea adresei: https://
si lvero2019.github. io/
expo_2022/ 

În cele ce urmează prezen-
tăm câteva date despre pic-
torul, sculptorul, graficianul, 
jurnalistul, poetul și omul 
de cultură gorjean Viorel 
Surdoiu. Viorel Gheorghe 
Surdoiu s-a născut la data de 
27 noiembrie 1964 la Târgu-
Jiu, fiind fiul Mariei și al lui 
Gheorghe. Urmează cursurile 
Școlii generale nr. 1 din Târ-
gu-Jiu(1971-1979), iar apoi 
pe cele ale  Liceului industrial 
nr. 5, actualmente Colegiul 
Tehnic ,,Henri Coandă” Tg-
Jiu (1979-1983).

Viorel Gheorghe Surdo-
iu urmează de asemenea 
cursurile  de Jurnalism ale 
Universității „Babeș-Bolyai” 
Cluj-Napoca (2003 – 2005), fi-
ind licențiat în Filozofie și Jur-
nalism al Universității „Spiru 
Haret” București (2007).

Aplecat spre fenomenul 
cultural, Viorel Surdoiu își 
începe activitatea artistică la 
Clubul Uzinelor 23 August 
București (1985-1988),  se 
reîntoarce la Târgu-Jiu și lu-
crează la Fabrica de Confecții 
Târgu-Jiu ca merceolog 
(1988-2005),  iar în timpul 
liber intră în zona publicis-
tică: mai întâi ca grafician și 
publicist comentator la ,,Jur-
nalul de Gorj” (1993-1994), 
colaborator  și co-redactor 
la ,,Radio Omega” Târgu-Jiu 
(1993-1994).

Apoi lucrează  ca edi-

torialist la săptămânalul 
,,Informația de Gorj” (2005-
2006), redactor-șef la săp-
tămânalul ,,Timpul din 
Gorj” (2005-2007) și redac-
tor de rubrică la cotidianul 
,,Gorjeanul”  unde este și 
responsabil de ediția ,,Gazeta 
Gorjului Cultural” (2007-
2009). În perioada 2008-
2015, îl întâlnim pe  Viorel 
Gheorghe Surdoiu ca  inspec-
tor de specialitate – cultură 
scrisă,  PR și redactor-șef la 
revistele „Jiul de Sus” și „Cri-
nul Satelor” și  realizator al 
periodicelor „Bilete de Papa-
gal” și ”Hazul”.

Din luna august 2015 
Viorel Surdoiu este redac-
tor la Biblioteca Județeană 
,,Christian Tell” Gorj. Devine 
membru al Asociației Cerce-
tătorilor și Autorilor de Car-
te Gorjeni ,,Al. Doru Șerban” 
(2017) și în perioada urmă-
toare se ocupă de publicația 
asociației ,,Spicon” în calitate 
de redactor-șef  (din 2017).

Viorel Surdoiu este mem-
bru fondator al Fundației 
Culturale „Columna” și mem-
bru al următoarelor două ce-
nacluri literare: Cenaclul „Al-
tfel” și Cenaclul „Columna”.

Debutează literar în Coti-
dianul „Gorjeanul”, iar edito-
rial debutează în anul 2011 
cu volumul ,,Contextul des-
prinderii de haos” la Editura 
CJCPT Gorj, Târgu-Jiu.

Dintre volumele publicate 
de Viorel Surdoiu amintim:  
,,Contextul desprinderii 
de haos” (2011); ,,Aripi de 
pământ”(2013); ,,Femini-
tatea românească”, album 
fotografic, realizator; ,,Gor-
jul literar”, antologie, core-
alizator (2015); „De cealaltă 
parte a ploii”, (2016); ,,Stâl-
pii – arhetipuri în arta 
brâncușiană”, album foto-
grafic, realizator(2017); „Eroi 
pe Calea Eroilor”,  album,  
realizator (2018): „Omiliile 
toamnei” (2019);

Creația poetică a lui Viorel 
Surdoiu este prezentă în mai 
multe volume de antologie, 
dintre care amintim: ,,Gorjul 
Literar” (2015), ,,Peregrinări” 

Ediția a V-a, Dublin, 2015; 
,,Sărutul” -2016, Ed. Măias-
tra; Poètes, vos papiers! - An-
thologie de poésie roumaine, 
Iaşi (2014) Antologia de po-
eme ,,Mama”(2014), coordo-
nată de Gheorghe Răducanu 
și volumele comune „Scriitori 
în ţara lui Brâncuși” (2007) şi 
Gorjul Literar XI ( 2008). 

De asemenea creații 
literare ale poetului Viorel 
Surdoiu  sunt prezente în mai 
multe publicații, precum: 
Revista ,,Portal Măiastra”, 
Târgu-Jiu; Revista ,,Argeș”, 
Pitești; Revista ,,Mozaic”, 
Craiova; Revista germana Die 
Brucke, Lyric; ,,Columna”, 
,,Caietele Columna”, ,,Unu”, 
ș.a. De menționat faptul că 
Viorel Surdoiu este colabo-
rator al revistei săptămânale 
,,Clipa”, editată în SUA.

Subliniem faptul că Viorel 
Surdoiu este implicat în acti-
vitatea culturală a municipiu-
lui Târgu-Jiu și a județului 
Gorj, asigurând coordonarea 
Taberelor de artă plastică și 
literatură organizate de Bibli-
oteca Județeană „Christian 
Tell” Gorj în anii 2017, 2018, 
2019, 2021, 2022 .

De asemenea a fost orga-
nizatorul Concursului de ese-
uri filosofice ,,Destine cultu-
rale europene”, ediția a VII-a, 
Târgu-Jiu, în 2022

Pasionat și cu talent, pic-
torul și graficianul Viorel Sur-
doiu este prezent, cu lucrări 
ale sale de grafică, în revis-
tele  ,,Kripton”, ”Altfel”, Ca-
ietele ,,Columna” nr. 70-4/ 
2013 și ,,Onix”, nr. 1-2 ian.-
febr. și nr. 9-10, sept. – oct. 
2015, Antologia ”Sărutul”, 
Revista ,,Helion” Timișoara, 
2019.

Talentat în mânuirea pen-
sulei și a culorii, pictorul Vi-

orel Gheorghe Surdoiu are, 
de-a lungul anilor, nume-
roase expoziții  de pictură 
personale sau de grup, dintre 
care amintim:  Expoziţii per-
sonale:  ”Planide” la Galerii-
le municipale de artă Tg-Jiu 
(2013); expoziție personală la 
Centrul Cultural ,,Jean Louis 
Calderon”, 2015, București; 
expoziție personală ,,Meta-
forme”,  organizată la Muze-
ul Județean Gorj ,,Alexandru 
Ştefulescu” (2015); ,,Metafor-
me II”, la Biblioteca Județeană 
,,Christian Tell” Gorj(2019). 
Dintre expozițiile de grup la 
care a fost prezent amintim:  
,,Egografia” şi în cadrul ,,Gor-
jFest”, România, Rep. Moldo-
va şi Bulgaria; Participare la 
Tabăra de artă plastică ,,Gor-
jFest”; Organizator prin Bibli-
oteca Județeană ,,Christian 
Tell” Gorj a Taberelor de artă 
plastică și literatură ,,Eroi pe 
Calea Eroilor” la Centenar, 
2018 și ,,Cuvânt, Lumină și 
Culoare” 2019. De menționat 
faptul că Viorel Surdoiu este 
și un împătimit al fotografiei,  
fiind prezent la numeroase 
expoziții, dintre care ne oprim 
la expoziția de fotografie - 
SeeMe Exibitions în Still Life 
Collection  ,,Fifth Annual Ex-
posure Awards” desfășurat 
la Musee de Luvru (13 iulie 
2015). Subliniem  și faptul că 
omul de cultură Viorel Surdo-
iu este membru al Asociației 
Cercetătorilor și Autorilor 
de Carte Gorjeni ,,A. Doru 
Șerban” din Târgu-Jiu și tot-
odată redactorul șef al revis-
tei de literatură, arte și istorie 
cultură ,,Spicon” editată de 
aceasta.

dr. VICTOR TROACĂ
Președinte, Asociația 

Cercetătorilor și Autorilor 
de Carte Gorjeni
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A obținut în instanță pensia specială de A obținut în instanță pensia specială de 
parlamentar. Primește banii din urmă!parlamentar. Primește banii din urmă!
Un fost parlamentar de Gorj și-a 
recuperat, în instanță, pensia 
specială. Este vorba de Constan-
tin Drumen, deputat în legisla-
tura 1996-2000, ales pe listele 
Convenției Democrate Române.

Curtea de Apel Craiova a dis-
pus ca fostul deputat să fie 
repus în drepturi retroac-

tiv, de la momentul în care nu a mai 
primit indemnizația pentru limită de 
vârstă. Mai precis, de la finele lunii fe-
bruarie 2021 până pe data de 9 iunie 
2022.

Asta după ce Curtea Constituţio-
nală a României a stabilit că legea de 
abrogare a pensiilor parlamentarilor 
este neconstituţională. Efectele hotă-
rârii CCR se aplică de la data de 10 
iunie, când a fost publicată motivarea 
în Monitorul Oficial.

„Admite în parte cererea de che-
mare în judecată. Anulează Ordinul 
nr. 520/05.03.2021 emis de Parla-
mentul României-Camera Deputaţi-
lor-Secretarul General. Obligă pârâtul 
Parlamentul României-Camera De-
putaţilor-Secretarul General la plata 
către reclamant a indemnizaţiei pen-
tru limită de vârstă pentru perioada 
27.02.2021 - 09.06.2022, cu dobânda 

legală aferentă de la data scadenţei şi 
până la achitarea integrală. Respinge 
ca rămasă fără obiect cererea privind 
obligarea pârâtului la plata indemni-
zaţiei pentru limită de vârstă ulterior 

datei de 09.06.2022. Admite în par-
te cererea de intervenţie accesorie în 
interesul reclamantului formulată de 
intervenienta Asociaţia Foştilor Par-
lamentari. Respinge cererea de inter-
venţie în interes propriu formulată de 
potenţialul intervenient Manta Pan-
telimon, ca fiind inadmisibilă. Obligă 
pârâtul Parlamentul României-Ca-
mera Deputaţilor-Secretarul General 
la plata către reclamant a sumei de 
4.317 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată. Cu drept de recurs in ter-
men de 15 zile de la comunicare”, a 
decis, pe 14 octombrie, magistrații 

, ţ p
venţ
pote
telim
pârâ
mer
la p
4.31
jude
men
deci

Curții de Apel Craiova.
Pensiile speciale ale parlamen-

tarilor au fost introduse în 2015, la 
inițiativa PSD. În februarie 2021, ple-
nul Parlamentului a abrogat pensiile 
speciale ale senatorilor şi deputaţilor.

După victoria de la CCR, sute de 
foşti deputaţi şi senatori au acţionat 
în instanţă Parlamentul pentru a-şi 
recâştiga pensiile. Din Gorj, au depus 
cereri Dan Ilie Morega, Ștefan Popes-
cu Bejat, Elvira Șarapatin, Scarlat Iri-
za, Aurică Popescu, Ion Mocioi, Vasile 
Popeangă și Florin Cârciumaru. 

I.I.

Nouăzeci de controale Nouăzeci de controale 
și o singură amendăși o singură amendă

Inspectorii Direcției Sanitar Vete-
rinare și pentru Siguranța Alimen-
telor Gorj au efectuat, săptămâna 
trecută, 90 de verificări în unități și 
obiective situate în Aninoasa, Baia 
de Fier, Bălești, Brăneşti, Bumbești-
Jiu, Bumbeşti-Piţic, Crasna, Dănești, 
Motru, Novaci, Peștișani, Plopşoru, 
Polovragi, Rovinari, Schela, Stăneşti, 
Târgu-Jiu, Tismana, Turcinești şi 
Ţânțăreni, în domeniile alimentar și 
al sănătății și bunăstării animalelor.

În timpul controalelor efectu-
ate au fost aplicate trei sancțiuni 
contravenționale, reprezentând două 

avertismente şi o amendă în valoare 
de 1.200 lei, unor operatori și per-
soane fizice din Baia de Fier şi Peş-
tişani. 

Cele două avertismente scrise au 
fost înmânate proprietarilor unor 
exploatații non-profesionale, pentru 
înstrăinarea de animale fără toate 
documentele prevăzute de legislația 
sanitară-veterinară în vigoare. 

Singura amendă, de 1.200 lei, a 
fost dată unei exploatații non-profe-
sionale, pentru vânzarea de animale 
fără documente legale.

I.I.



publicitate, apublicitate,Miercuri, 19 Octombrie 2022Miercuri, 19 Octombrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»88

LuniDuminicăVineri SâmbătăMiercuri Joi Marți

180 ziua
25 OCT 23 OCT23 OCT 24 OCT19 OCT 20 OCT 21 OCT 22 OCT

200 ziua180 ziua

70 noaptea 100 noaptea 60 noaptea50 noaptea 40 noaptea 40 noaptea 80 noaptea

vremea în Gorj

180 ziua220ziua 160 ziua 210 ziua
22

8 ziua

JJJJuriuri

ea

22 ziua 18
25 O25 O

60 noapteatea ea

16 ziua

2 CTCT 2222

1a 1a

LLăă

2

tea

Acestea îţi încântă privirea şi te 
fac să-ţi dai seama (dacă este să te iei 
după determinările cu trasori făcute 
de reputate institute ce se ocupă cu 
apele subterane) de fascinantul cir-
cuit al apelor subterane prin carst şi 
zbaterea acestora de a străpunge din 
întunericul Lumii lui Hades la lumină 
pentru a răcori cum spunea un cu-
noscut naturalist „atât suflarea pă-
durii cât şi pe tine drumeţule atunci 
când ostenit fiind vei întinde căuşul 
palmei pentru a te răcorii din apa ce 
a răzbit pe sub greutatea muntelui”. 
De fiecare dată când am trecut prin 
acest veritabil ţinut al izvoarelor am 
observat la unul dintre acestea fap-
tul că veşnic era lume cu tot felul de 
recipiente în care luau apă. 

Fie vară ori iarnă la respectivul 
izvor localizat undeva la marginea 
drumului ce leagă Costenii de Izvar-
na în vecinătatea captării amenajată 
pentru o parte a municipiului Cra-
iova lume adunată din tot ţinutul 
după cum recent îmi mărturisea un 
localnic pe care l-am întrebat umplea 
tot felul de recipiente cu apa de la re-
spectivul izvor cu toate că în acel pe-
rimetru se aflau o mulţime de surse 
similare de apă (de fapt se spune că 
numele de Izvarna ar veni chiar de 

Am trecut prin Izvarna Gorjului de nenumărate ori pentru peisajul 
de-a dreptul idilic de se desfăşoară ochiului ori pentru a surprinde 
imagini din diverse anotimpuri, cu puzderia de izvoare ce ies la su-
prafaţa pământului sub forma unor fierbători de nisip ori a unor bol-
boroase.

la izvoare aici existând menţiuni ale 
reputatului I. Conea în urmă cu mai 
bine de opt decenii asupra bogăţiei de 
ape ce iese la suprafaţa pământului 
în cum sunt numite popular bolbo-
roase ori fierbători). 

Odată pe când treceam pe acolo 
am fost intrigat de lumea ce sta să ia 
apă de la respectivul izvor şi atunci 
„mi-am luat inima-n dinţi” şi i-am în-
trebat pe respectivii de ce iau apă nu-
mai de acolo când mai sunt o veritabi-
lă salbă de surse de apă în apropiere. 
Răspunsul lor a fost să-mi iau un pa-
har ori o sticlă pe care să le umplu cu 
apa din respectivul izvor şi să o gust. 
Ei şi după ce mi s-a făcut loc şi „peste 
rând” să iau apă după ce am gustat-o 
am rămas mut.  

O apă excepţională, gustoasă 
(dacă aş putea spune aşa) ce-ţi poto-
leşte imediat setea,  numai bună de 
băut în aceste zile şi parcă (dacă nu 
mă înşel) aducând crâmpeie din mi-
reasma muntelui pe care l-a părăsit 
cu puţin timp în urmă pentru a ieşi la 
lumina zilei. Tot un localnic ce-şi um-
pluse tot portbagajul cu sticle şi da-
migene din acea apă mi-a mărturisit 
(parcă ascuns să nu-l audă ceilalţi) că 
este din acele locuri şi ştie că un con-
sătean de-al lui a dus probe de apă 

la Bucureşti iar respectivele probe au 
ieşit foarte bune. Şi m-a îndemnat să 
mă uit la un detaliu. Pe tot locul unde 
apa iese la suprafaţă nu se vede pic 
de muşchi ori vegetaţie ce de regulă 
apare la zonele umede cum este ca-
zul nostru. ,,Cine ştie mă gândesc eu 
în timp ce constat că aşa este” . Îmi 
spunea cineva de specialitate (ce la 
ora actuală este în echipa unei pre-
stigioase reviste de ştiinţele naturii şi 
turism) că apa ce apare prin aceste 
locuri vine de departe de undeva din 
Retezatul Mic (porţiunea calcaroasă 
a acestui masiv montan) mai precis 
din zona Soarbele şi Găuroaie şi care 
după ce străbate Vâlcanul pe sub el 
apare în mai multe locuri dintre cele 
mai cunoscute fiind Izvoarele Cernei 
şi puzderia de izvoraşe mai mari ori 
mai mici din perimetrul Izvarna.  

Cine ştie ce roci ori ce energii te-
lurice străbat firişoarele de apă prin 
subteran pentru ca unindu-şi forţele 
să apară la suprafaţă încântându-e 
ochiul şi în acelaşi timp potolindu-ne 

setea cu apă (pe care sunt nevoit să repet 
având o calitate excepţională o veritabilă apă 
vie ce multe comunităţi chiar din Occident 
ar da orice să o aibă) ce parcă ne înviorează 
chiar şi pe cea mai caniculară perioadă. 

Dar cel mai bine ar fi dacă cei doritori 
de a gusta o apă de munte, o adevărată apă 
vie aflată pe teritoriul gorjean ar merge pe 
acele meleaguri de un pitoresc fără egal. Fie 
că o vor lua pe la Costeni fie pe la Pocruia 
în apropierea staţiei de apă ce duce lichidul 
vital vieţii spre Craiova vor vedea pe margi-
nea drumului un izvoraş  amenajat aşa cum 
spuneam prin grija unor localnici cu suflet.  
Iar în apropierea acestuia cei curioşi mai pot 
vedea o multitudine de mici izvoraşe ce fac 
parcă să fiarbă fundul apei râuleţului care 
trece prin apropiere (de unde şi denumirea 
de fierbători de nisip) ce aduc la rândul lor 
firişoare de apă încărcare aşa cum vă spu-
neam cu energiile telurice ale Lumii lui Ha-
des la suprafaţă spre desfătarea ori de ce 
nu meditaţia a celor ce au câteva minute la 
dispoziţie ca să urmărească fascinantul joc 
al apei cu firele de nisip.  

                          MUGUREL PETESCU

În lumea „Apei Vii”În lumea „Apei Vii”
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Fostul primar de la Jupânești, judecat pentru ucidere Fostul primar de la Jupânești, judecat pentru ucidere 
din culpă, în cazul bărbatului electrocutat pe stâlp! din culpă, în cazul bărbatului electrocutat pe stâlp! 
Șase ani. Atât a durat ancheta, în cazul bărbatu-
lui care și-a găsit sfârșitul, în iulie 2016, pe un 
stâlp de iluminat, din comuna Jupânești. Acesta a 
murit electrocutat, după ce a încercat să schimbe 
becurile arse din localitate. La vremea respectivă, 
reprezentanții IPJ Gorj au comunicat că a existat 
o înțelegere verbală între bărbatul decedat și pri-
marul de atunci, Petre Gușiță, ca să înlocuiască 
becurile arse de la reţeaua de iluminat public din 
satul Vierşani. În luna martie a acestui an, Parche-
tul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbunești a dispus 
trimiterea în judecată, pentru ucidere din culpa, a 
fostului primar Gușiță și a patronului firmei la care 
era angajat bărbatul decedat.

Fapta

Un bărbat de 42 de ani, din comuna doljeană 
Robănești, a decedat, după ce s-a electrocutat, în luna 
iulie 2016, pe un stâlp din rețeaua de iluminat public a 
satului Vierșani, comuna Jupânești. 

Potrivit comunicatului Inspectoratului de Poliție 
Județean (IPJ) Gorj de la acel moment, în urma cercetă-
rilor efectuate de poliţişti la faţa locului a reieşit faptul 
că între primarul comunei Jupâneşti, de la acea vreme, 
Petre Gușiță, și acel bărbat, a existat un acord verbal, ca 
să înlocuiască becurile arse, numai că în timp ce era pe 
un stâlp, bărbatul s-a electrocutat şi a decedat din cauza 
leziunilor suferite.

,,De asemenea, victima nu era autorizată de către dis-
tribuitorul de energie electrică să efectueze acest gen de 
lucrări şi nu purta echipament de protecţie, fapt pentru 
care a fost informat şi Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Gorj”, declarau reprezentanții IPJ Gorj.

Gușiță a susținut că bărbatul ar fi încercat să înlo-
cuiască becurile, fără să-l anunțe și a spus că atât tâ-
nărul din Dolj, cât și șoferul său, i-ar fi cerut 100 de lei, 
întrucât ar fi rămas fără combustibil, iar la schimb s-ar 
fi oferit să verifice instalația electrică. ,,Nu sunt angajați 
ai primăriei, nu sunt sub contract cu primăria. Eu doar 
am întrebat să aibă ce le trebuie ca și documente privind 
autorizarea. Au spus că nu se urcă pe stâlp, doar constată 
și vin să îmi spună dacă sunt trei,cinci, șapte becuri arse. 
Nu îi cunoșteam. Au oprit mașina și am văzut că aveau o 
scară cu ei”, afirma primarul.

Ancheta

La acel moment a fost constituit un dosar penal, iar 
cercetările au durat șase ani. 

La fix un an de la tragicul accident, organele judici-

are nu începuseră urmărirea penală față de nicio 
persoană. 

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Tg-Cărbunești au finalizat ancheta, în luna martie 
a acestuia an, și l-au trimis în judecată pe Petre 
Gușiță, care nu a mai fost ales primar, în septem-
brie 2020, și pe un anume Alin Ionel Negrilă, patro-
nul unei firme din Olt la care era angajat tânărul 
decedat.

Judecătoria Tg-Cărbunești a respins, la fine-
le lunii iunie, toate cererile și excepțiile celor doi 
inculpați, a constatat legalitatea sesizării instanței 
și a regularității rechizitoriului și a dispus începe-
rea judecății.

Dispoziția instanței a fost contestată la Tribuna-
lul Gorj, iar cauza se află deja la al patrulea termen 
de judecată, după ce, marți,a fost amânată pentru 
,,lipsă apărare”.

Prescripție

Trebuie notat faptul că, termenul de prescripție 
a răspunderii penale, în acest caz, se împlinește 
anul viitor, în luna iulie, adică la ,,8 ani, când le-
gea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa 
închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 
10 ani”.

CLAUDIU MATEI
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Sărbătorirea învăţătorului Ion I. Popescu din Bărbăteşti Sărbătorirea învăţătorului Ion I. Popescu din Bărbăteşti 
– o legendă a învăţământului din Gorj – o legendă a învăţământului din Gorj 

România Educată…cu oameni de altădată!

Joi, 20 octombrie 2022, în comuna Bărbă-
teşti se va desfăşura un ciclu de manifestări 
consacrate sărbătoririi personalităţii învă-

ţătorului Ion I. Popescu din localitate, o adevăra-
tă legendă a învăţământului din Gorj (1855-1929), 
considerat, pe bună dreptate, cea mai mare perso-
nalitate a comunei de pe malul Gilortului, din pri-
ma jumătatea a secolului al XX-lea! Spunem aceas-
ta, deoarece copilăria şi ucenicia sa învăţătorească 
este legată de cea de-a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, ceea ce însemnă că aproape trei sferturi 
de veac, ce se află la cumpăna a două secole de is-
torie românească, încununează cu adevărat o viaţă 
de legendă! Afirmaţia este plauzibilă, pentru că în-
văţătorul Ion I. Popescu a fost un dascăl strălucit 
al învăţământului primar din Gorj, prin activitatea 
la clasă, prin prestigiul său în rândul comunită-
ţii, prin sfaturile şi îndrumările sale, motiv pentru 
care, iată, revine în memoria vie a localităţii, prin 
demersurile doctorului Cornel Munteanu, cel care 
s-a inspirat dintr-o lucrare a profesorului Petre Ră-
dulea, despre istoricul învăţătorimii gorjene. Presti-
giosul medic şi mare iubitor de cultură, dr. Cornel 
Munteanu a aflat multe lucruri despre învăţătorul 
Ion I. Popescu, de la tatăl domniei sale şi de la unii 
oameni din comună, după care a desluşit şi o serie 
de amănunte despre testamentul ilustrului învăţă-

tor, prin care acesta ruga să-i fie pus în şcoală un 
tablou-fotografie, pentru a rămâne în memoria oa-
menilor ca un ctitor  de aşezământ pedagogic! Acest 
lucru, dar, şi alte motive de suflet l-au determinat 
pe doctorul Cornel Munteanu să realizeze cu spriji-
nul Primarului Adrian Mangu şi al Consiliului local 
al comunei Bărbăteşti un bust din bronz, amplasat 
în curtea şcolii care îi poartă numele, un chip gră-
itor al îvăţătorului Ion I. Popescu, cel care a fost 
respectat şi preţuit atât de mult la nivelul judeţului 
Gorj, deoarece a făcut parte din delegaţia care a 
reprezentat Gorjul la festivitatea dezvelirii statuii de 
la Iaşi a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la 27 
mai 1912, fiind primul vorbitor la această adunare 
din capitala Moldovei! La scurtă vreme de la festi-
vitatea de la Iaşi, învăţătorului Ion I. Popescu i-a 
fost conferită medalia «Răsplata Muncii», clasa I, ca 
o recunoaştere a muncii de o viaţă pusă în slujba 
unei nobile profesii de educator strălucit!   

Aşadar, mâine, 20 octombrie 2022, la ora 12,00, 
la Biserica de Parohie cu hramul «Sf. Cuv. Paras-
cheva» se oficiază de către preotul paroh Stanca 
Ştefan slujba de pomenire şi se face parastasul În-
văţătorului Ion I. Popescu, prin contribuţia doam-
nei judecător Maria Rogojeanu, strănepoata în-
văţătorului, după care se va face sfinţirea Crucii 
ridicată spre cinstirea memoriei eroilor neamului 

din această localitate! După ora prânzului, va avea 
loc festivitatea dezvelirii bustului Învăţătorului Ion 
I. Popescu, amplasat în faţa Şcolii gimnaziale din 
Bărbăteşti, care îi poartă numele, unde vor fi rostite 
discursuri omagiale!                                        

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Eu
agăţată de mine
ca o fantomă 
de o altă fantomă
ca un mare dezastru
de un alt mare dezastru
eu
netrăită
neumblată
ca o ruină de care 
nu mă mai satur
eu
ca o urmă ştearsă
ca un soldat 
adormit în tranşee
ca o durere fără sfârşit
eu
agăţată de mine
ca un mare dezastru
de un alt mare dezastru
eu
neîntâmplată
neplânsă
netrăită

ANY DRĂGOIANU, 
Țânțăreni, județul Gorj
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Cu amicii mei deodată
Am avut în tinerețe
Armonie nepătată
Dar văzut-am cu tristețe

Că li s-a-ngroșat obrazul,
Rareori îmi calcă-n prag,
Îmi strunesc cu greu necazul,
Foc pe turtă singur trag!...

Ani la rând i-am ajutat,
În decursul vieții mele,
Văd uimit că au uitat
Să-mi dea sprijin la belele...

Pierdui rude-apropiate
Pentru câțiva gologani,
Visele mi-s spulberate
Și sunt frânte de dușmani...

Iau aminte ca povață,
Dau uitării zeci de ani,
Mi-a rămas fidel în viață
Doar...un portofel cu bani!

Fiind nedespărțit de mine,
Ca-ntr-o luptă spate-n spate,
M-a-nsoțit la rău și bine
Și i-am zis din suflet: Frate!  

VASILE CERTEZANU

Luați aminte!



cultură, publicitatecultură, publicitate www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1111Miercuri, 19 Octombrie 2022Miercuri, 19 Octombrie 2022

Nr. 360819/ 18.10.2022
                                                                                                                                      

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

Astăzi, 18.10.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă deschi-
derea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
Proiectului de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și con-
sultării publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
,,Construire locuință P+1,  anexe gospodărești și împrejmuire teren”, 
Târgu Jiu,   str. Merilor, FN,  județul Gorj - CF/NC 54413

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

Municipiului Târgu Jiu; 
•  Raportul de informare și consultare a publicului;
• Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și Avizul 

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

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

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

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

hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până 
la data de 01.11.2022:

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

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

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

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiec-
tul de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consultării 
publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  pentru 
Detaliu  ,,Construire locuință P+1,  anexe gospodărești și împrejmuire 
teren”, Târgu Jiu,   str. Merilor, FN,  județul Gorj - CF/NC 54413

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

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată 
în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 02.12.2022. 

Data finalizare termen anunț : 02.12.2022. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

In memoriam – Ion CănăvoiuIn memoriam – Ion Cănăvoiu

O fabuloasă fi lozofi e de viațăO fabuloasă fi lozofi e de viață
- un eseu de Ion Popescu-Brădiceni -

Figura de scriitor complet, to-
talist, a lui Ion Cănăvoiu, îmi 
persistă, efigial, în memorie. 

Fiecare propoziție, precum și fiecare 
vers, scrise de el, sunt menite să dăi-
nuie. Era inteligent, avea umor, avea 
darul rostirii și harul replicii adecvate 
unei situații, aparent, disperate. Însă, 
cu (h)umoru-i fin, găsea mai mereu 
„epigrama” (epidrama) salutară, rezol-
va vreo „gafă” așa-zisă „involuntară” 
de „corectură” fiind, noi doi, un dece-
niu, colegi de birou, în tipografie, ai 
„Gazetei Gorjului”. Îi plăcea să joace 
table și șah; ba mă învățase și pe mine, 
pedagogic și „persuasiv”. În colțul bu-
zelor avea zâmbetul „măștii” sociale 
și autoprotective, căci cu fabulele lui 
(„Uneltele” îi fusese recitată de Radu 
Beligan la televiziunea națională – 
n.m.) din „Soarele cu dinți”) supărase 
regimul comunist „de tristă amintire” 
și dejisto-ceaușist.

Eu mi-l reevaluez ca pe un neo-
modern încă greu de epuizat ca stil 
și scriitură. Repet: poeticitatea cănă-
voiană e invulnerabilă în fața asediu-
lui lui Kronos, căci Kairos îi e pavă-
ză împotriva uitării. Tocmai fiindcă 
inconvenabila-i operă (auctorială) i-a 
apărut postum, e încă nevoie ca în 
numele identității ei dicționale (pe alo-
curi ficționale) și sub semnul incon-
fundabilei sale originalități literă cu 
literă, cărțile-i puține dar consistente 
ideatic și epistemologic, transretoric 
și paradigmatic, să fie, cu mai mult 
curaj, confruntate cu cele ale marilor 
săi contemporani: Tomozei, Ghelmez, 
Hagiu, Duțescu, Zărnescu, Roma-
nescu, Doinaș, Șova, Dragoș, ș.a.

Poetomul păstra în el, ca și Titu 
Rădoi ori Constantin Duică, Nicolae 
Diaconu ori Artur Bădița, o eleganță 
a spiritului maiestuoasă însă, de dra-
gul lumii, înfășurată în faldurile unor 
enigmatice, à rebours, tăceri… Dis-
cursul său, când se întâmpla să fie, 

era de fapt un „recurs la metodă”. Era 
o plăcere să-i urmezi șirul ideilor, bu-
tadelor și simultaneismul dedublări-
lor, în funcție de contextul (politic ori 
civic – n.m.).

Cuvintele sub aura condeiului său 
„plenipotențiar” se pliau pe formă și 
pe fond cu o dezinvoltură de magici-
an ori de alchimist.  Purtau însemne-
le unei oralități bimilenare – vorba lui 
Ioan-Aurel Pop – și mereu ținea a-mi 
reaminti că limba română a reprezen-
tat, pentru românism, o fabuloasă 
filozofie de viață; că mărturia vechi-
mii noastre, pe aceste meleaguri ge-
todacice, e însăși valoarea și savoarea 
limbii noastre poietice, că dintotdeau-
na prin cultura lui populară poporul 
român a rămas constant apărătorul 
„locuirii poetice a acestui pământ” – 
cum zis-a Martin Heidegger într-unul 
din „tratatele” sale hermeneutice.

Accente polikratice

Ion Gugu cochetează cu epigrama, 
cu satira politică, cu poezia. Are cul-
tură adecvată și în domeniul valoriză-
rii actului artistic. Spiritu-i umoristic 
găsește mai mereu replica inteligentă, 
câteodată, când e vorba de prostul 
mers al guvernărilor, și caustică.

Cumpără, când iese în oraș, Gor-
jeanul, Adevărul și câte o carte (de is-
torie, de geografie, de popularizare a 
științei), care se nimerește să fie și ro-
man clasic, în funcție de actualitatea 
planetară, de problematica relațiilor 
interumane, de comportament merito-
cratic (ci nu obraznic, fără motivație).

A încredințat spre publicare deo-
camdată două epigrame și o satiră. 
(Ion Popescu-Brădiceni)

Popi și pruni
Lui Ion Popescu-Brădiceni

Sunt pe lume mulți Popești.

De la popi la pruni popești.
Hermeneut de dorești,
Doar la Brădiceni găsești.

Miracolul din Brădiceni

„Miracolul din Brădiceni”,
e cum o zi de armindeni.
Pe când armindenul se trece,
Miracolu-i la toate rece.

Ion Gugu

Bravos Națiune!

Ce ați votat cu succes
cu arta v-ați și ales.
Președintele de-acum
e mereu, mereu, pe drum.

Iar de țară nici nu-i pasă.
De izbeliște o lasă.
La hapsâni o dă s-o mulgă
cât o fi să le ajungă.

România mea de plâns,
ai tot strâns și ai tot strâns

ca o slugă la străini
și ești azi haită de câini.

Să dea boală-n toți
că-s niște netoți.
Ori cloacă de hoți;
să-i stârpești, nu poți…

Ion Gugu

Hoții, iarna
Fură ceva fiecare,
Ca s-ajungă la-nchisoare.
Acolo, știu bine treaba:
Se iernează… pe degeaba

După bani
Nu mai e vecina mea,
Toată ziua, pe uliță,
C-a plecat în Spania,
La pus moșii pe oliță.

Inimă zburdalnică
Fiindcă-i place să iubească, 
Schimbă soațele întruna,
Cine poate, să trăiască
Toată viața, doar cu una!

Spondiloza, bat-o vina
Deși, încă i-ar mai place,
Doamna, nu mai poate face
Toate cele cuvenite,

Că i-s șal’le-nțepenite.
A fost odată
La sărit și alergat,
Eram cel dintâi în sat.
Sar și-acuma bine-n apă,
Dar în sus, numai de-o șchioapă.

Promovare de partid
Într-o funcție-așa de sus
Chiar amicii lui l-au pus,
Deși știu că troaca-i seacă,
Doar prostii știe să facă!

Unui medic director
Dacă-n draga-i meserie,
Mintea i se-mpotmolește,
La mișmașuri le învie,
Ca elicea se-nvârtește.

Ai carte, n-ai parte!
Pentru rezultate-n școală,
Mereu a fost premiant.
Pân’ la urmă, ce scofală?
Va fi tot un emigrant!

Armă sigură împotriva rușilor
Cum nebunul cel mai mare
Atacă peste hotare,
Dac-o fi la o adică,
Îl stopăm cu… o palincă!

Vârstnicul
Să iubească, nu mai poate
S-a lăsat bietul de toate.
I-a rămas o bucurie:
O țigară și-o tărie.

DOCTOR CORNEL MUNTEANU 

D’ale noastre



    Subsemnatul                                                                       

domiciliat în localitatea        strada   bloc      apart.        

posesor al C.I.(B.I) seria        nr.          eliberatã de Poliþia       la data de               

telefon             solicit pe propria rãspundere, publicarea urmãtorului anunþ:

                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                      

                                

    Sub

85558555

TALON DE MICÃ PUBLICITATE GRATUITÃ PENTRU ABONAŢI

Notã: Gratuitatea se acordã numai persoanelor fizice pentru anunþuri cu pânã la 20 de 
cuvinte ºi numai pentru VÂNZÃRI, SCHIMBURI, ÎNCHIRIERI, CUMPÃRÃRI. Taloanele 
se depun la sediul redacþiei GORJEANUL din Tg-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, în 
zilele de luni – vineri orele 8 – 18. Talonul este valabil doar o singură zi.

 Data publicãrii    Semnãtura    

MMICA  ICA  PUBLICITATEPUBLICITATE

VânzăriVânzări

publicitatepublicitateMiercuri, 19 Octombrie 2022Miercuri, 19 Octombrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»1212

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 ope-
rare. 

Mă deplasez la domiciliul 
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. DERKOM CUCU 
S.R.L., CUI 41999940, 

J18/1397/2019 cu sediul în 

localitatea Baia de Fier, sat 

Baia de Fier, nr. 1376, județul 

Gorj declară pierdute Cartea 

de intervenții și Registrul spe-

cial pentru casa de marcat cu 

seria ZCN048833.

Vând teren săliște, des-
chidere 30m în satul Crețești, 
oraș Târgu-Cărbunești 
și cazan de țuică. Tel.: 
0766192811.
 Vând apartament 2 

camere + bucătărie 24m2, 
cămară + beci + gradină + 
bucătărie de vară afară fără 
subsol, fără asociație, vizavi 
de somaj, CAM. 

Telefon 0765980764. Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, rate, di-
plome recunoscute, sprijin angajare. 

Căutăm colaboratori, 2000 lei /clasa. Tele-
fon: 0751855929; secretariatsnm@yahoo.com

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Pesticidele - sunt substanțe chimice de natu-
ră pur minerală, vezi sulfatul de cupru, sulful 
muiabil sau coloidal, polibarul ș.a., sau de natu-
ră organică, ecologice - obținute din plante sau 
insecte prin metode de macerare, incinerare, dar 
cele mai multe sunt produse industriale, de sin-
teză, utilizate de către fermieri în protecția plan-
telor contra agresorilor naturali ai plantelor de 
cultură. Dorința oamenilor de a obține produse agri-
cole de natură vegetală cât mai multe, mai sofistica-
te, a implicat agricultura într-un război permanent 
cu mediul înconjurător, care sigur nu va fi câștigat 
de om, ci chiar și într-un timp foarte îndepărtat, să 
sperăm nu prea îndepărtat, el va fi câștigat de na-
tură. Dacă ar fi altfel ar fi un dezastru căci omul, 
animalul cocoțat în vârful lanțului trofic, în lăcomia 
sa, nu are suficient discernământ ca să fie mai pon-
derat. Dovadă afirmațiilor mele stau nenumăratele 
dezastre ecologice de pe tot globul, și din păcate țara 
noastră nu face excepție, ba chiar este fruntașă de 
această dată. A se vedea mai ales inundațiile catas-
trofale din ultimul timp, alunecările mari de teren, 
deșertificarea tot mai activă din sudul țării și alte 
fenomene naturale provocate de nesăbuința negus-
torilor voraci, mai ales de materii organice naturale, 
dar nu de puține ori și a proprietarilor de terenuri 
care continuă să creadă că pământul are nevoie de 
proprietari, stăpâni, când de fapt el este stăpânul 
nostru, al tuturor. Nu-i mai puțin adevărat că nici 
guvernanții nu sunt mai presus, căci, în loc să inten-
sifice măsurile și mijloacele de stopare a abuzurilor 
de orice fel asupra naturii, ei le reduc și lasă la lati-
tudinea fiecărei persoane care lucrează un petic cât 
de mic de teren, modul de exploatare a acestuia. În 
goana lor după producții cât mai mari aceștia calcă 
în picioare orice regulă și restricție tehnologică și, din 
indolență, dar și din neinformare corectă, acționează 
haotic, de cele mai multe ori în contratimp, ceea ce 
se vede mai târziu, uneori chiar prea târziu și, fie 
devine prea costisitor, fie lipsit de mijloace și metode 
de remediere. Așa că „mama natură” n-are decât de 
suferit de pe urma nesăbuinței fiilor ei. Cu un efectiv 
tot mai redus de specialiști în agricultură, nici măcar 
un inginer agronom la fiecare comună, cu o exper-
tiză din ce în ce tot mai slabă a noilor veniți, căci ei 
n-au cum și unde să dobândească această expertiză, 
știut fiind că școala, de orice grad ar fi ea, te învață 
cum să înveți și unde să cauți informația necesară, 
nu-ți inoculează deprinderile practice strict necesa-
re acestei profesii, și apoi, unde să se perfecționeze 
ei când toate așazisele poligoane de perfecționare au 
dispărut, iar „managerii” exploatațiilor agricole în 
care aceștia s-ar putea perfecționa nu manifestă ni-
ciun interes pentru aceasta, ba dimpotrivă, vor și ei 
specialiști gata formați, cât mai performanți. Se știe 
însă că ... „ex nihilo – nihil”. E și mai dureros faptul 
că ministerul de resort nu este condus de un inginer 
agronom, iar cel de la învățământ vorbește agramat. 
Să fim oare condamnați la suferință veșnică?. Eu 
sper să nu fie așa și de aceea vă recomand să tratați 
cu maximă atenție lupta cu natura, căci în această 
luptă, mai abitir decât în oricare alta, trebuie res-
pectate cu strictețe anumite reguli și legi, astfel ca 
să fie cât mai puține victime și ambele părți să aibă 
de câștigat. Păstrarea pesticidelor, mă refer la cele 
industriale căci preparatele ecologice făcute în fermă 
practic se aplică de îndată ce au fost făcute, nu se sto-
chează. Așadar, pentru a avea siguranță, acestea se 
procură din timp și se stochează în încăpere proprie, 
întunecoasă, ferită de îngheț sau supraîncălzire. În 
acest sens cele mai indicate sunt beciurile, pivnițele. 
Cum însă de regulă fermele noastre sunt mici și nu 
necesită cantități mari de pesticide recomand ca în 
asemenea încăperi să fie un dulap cu încuietoare 
care să aibă trei compartimente etichetate, pentru 
fungicide, ierbicide, insecticide, în care produse-
le să fie stocate în ambalajele proprii și bine închise 
pentru a evita orice accident prin contaminare.

Depozitele pentru pesticide trebuie să nu 
permită accesul copiilor, bolnavilor și, în 

general, niciunei persoane căreia ... „nu-i fierbe 
oala acolo”.

Deci, nu păstrați amestecate fungicidele cu ierbi-
cidele, insecticidele, și nici cu alte produse, indiferent 
de natura sau destinația acestora. Înainte de folosire, 
pesticidele lichide se scot la încălzit și se agită mereu 
pentru reuniformizarea concentrației; măsură care 
se impune a fi aplicată chiar și produselor proaspăt 

Păstrarea și folosirea corectă a pesticidelorPăstrarea și folosirea corectă a pesticidelor
cumpărate din magazinele de specialitate.

Uneltele folosite la prepararea și administrarea 
pesticidelor, aparate de stropit, cântare, 

recipienți pentru prepararea soluțiilor etc, 
se păstrează și ele bine spălate și nu în amestec 

cu altele.

Sper că aceste reguli nu sunt greu de respectat și 
că vă asigură confortul psihic necesar chiar și pentru 
un hobby. 

La niciun concurs de sinceritate vicleanul 
nu s-a clasat pe ultimul loc.   Ion VELICAN

Ambalajele pesticidelor de orice fel se dis-
trug, dacă furnizorul nu le acceptă la restituire. 
Ele pot fi reale pericole de otăvire dacă se reutilizează 
în alte scopuri decât cele pentru care au fost des-
tinate. La aplicarea tratamentelor trebuie respecta-
te întocmai dozele și concentrațiile recomandate de 
producător și consemnate pe eticheta de pe ambalaj. 
Doar în situația unor tratamente puternice con-
tra bolilor sau dăunătorilor scăpați de sub con-
trol se acceptă ca primul tratament să se facă 
cu o doză sau concentrație mărite, așanumitele 
doze de atac, dar se revine la cele normale în 
tratamentele următoare. Nu aplicați consecutiv 
două sau mai multe tratamente cu același produs, 
ci folosiți produse cu substanță activă felurită, spre 
a evita inducerea obișnuinței sau a rezistenței agen-
tului patogen. Excepție de la această regulă face 
sulfatul de cupru ca zeamă bordeleză a cărui 
concentrație poate fi de maximum 1 % și aplica-
rea lui poate fi succesivă, căci el nu induce nici 
rezistență, nici obișnuință ciupercilor patogene. 
Sulfatul de cupru, zeama bordeleză, nu se ames-
tecă cu niciun alt pesticid, nici chiar cu ierbicide 
sau îngrășăminte foliare. 

La tratamentele cu zeamă bordeleză se 
utilizează numai vase de plastic, sticlă sau 

lemn, este interzisă folosirea vaselor din fier, 
fie ele și emailate sau inox.

La tratamentele contra bolilor sau dăunătorilor se 
recomandă adăugarea în soluție a unei cantități de 
2 % aracet de lipit sau a unei linguri de zahăr 
pentru fiecare doi litri de soluție de stropit, pen-
tru a asigura aderența stropilor de soluție pe frunzele 
plantelor tratate și a garanta astfel efectul curativ al 
tratamentului. 

Nu faceți tratamente fitosanitare pe vânt, timp 
ploios sau la temperaturi mai mici de 100C 

sau mai mari de 250C, sau când este iminentă 
ploaia într-un timp mai scurt de două ore după 

aplicare.

Presiunea de lucru a soluției de stropit trebu-
ie să fie cât mai mare la tratamentele contra bolilor 
și dăunătorilor, pentru a se forma picături cât mai 
mici care să fie transportate de jet și în interiorul co-
roanelor, tufelor, și mai mică la aplicarea erbicidelor 
pentru a obține picături mari, grele care să nu poată 
fi purtate de curenții de aer pe alte plante, căci pot 
crea incidente neplăcute. 
La aplicarea erbicidelor nu se impune folosirea 

aditivilor.
 Aplicarea simultană a două sau mai multe pesti-

cide impune în prealabil dizolvarea separată a aces-
tora în cantități mici de apă și apoi amestecarea lor 
în soluția de aplicat. 

Este bine ca soluțiile compuse pentru trata-
mente fitosanitare de orice fel să se pregătească 
anticipat și să fie puse direct în aparatele de 
stropit și nu puse direct în acesta.

Nu este bine ca aceste soluții să fie pregătite 
direct în aparatele de stropit, căci nu se poate 

asigura astfel uniformitatea concentrației aces-
tor soluții.

Înainte de aplicarea tratamentelor fitosanitare se 
anunță apicultorii de acest lucru, de regulă prin in-
termediul primăriilor. 

În acest sens se poate depune la secretariatul pri-
măriilor o înștiințare scrisă în care se precizează lo-
cul, cultura tratată, produsele folosite și timpul când 
va fi aplicat tratamentul.

 Protejați albinele căci ele asigură existența 
speciei umane pe pământ.

Nu lăsați produse, soluții sau ambalaje de pes-
ticide pe teren, căci pot fi surse de otrăvire pentru 
fauna spontană sau animalele domestice, și implicit 
și a noastră. 

Folosiți echipamentul de protecție adecvat și 
în timpul manevrării soluțiilor de pesticide stați 
permanent cu spatele în vânt pentru a evita con-
taminarea cu acestea. 

La aplicarea tratamentelor fitosanitare nu trebuie 
să participe minori, femei gravide sau care alăptează, 
bolnavi sau persoane în stare de ebrietate. 

Locul de preparare și alimentare a soluțiilor 
pesticide nu trebuie să fie în apropierea surselor 
de apă de orice fel, a furajeriilor sau a locurilor 
de joacă pentru copii. În aceste locuri nu se bea, 
nu se mănâncă, nu se fumează. 

În caz de accident cu pesticide se iese din zona 
respectivă, se spală bine cu apă iar la nevoie se 

anunță medicul.

Laptele nu este antidot; în acest scop, 
în primă instanță, se provoacă vărsături 

și se folosește apă călduță și puțin sărată 
pentru a le provoca.

Respectați cu strictețe timpul de repaus specific 
fiecărui produs folosit, este menționat pe ambalaje, 
care presupune durata până la folosirea produsului 
agricol tratat în alimentația oamenilor sau în  hrana 
animalelor.

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 – 1600, 

 sau - 0764 471 206 - permanent  

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 
de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi 
de peste 400 de milioane de ani pe 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 avertisment de ultimă oră pe 
care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc sufici-
ent de multe telefoane în care mi se aduce la 
cunoștință despre masacrarea familiilor de al-
bine de către posesorii de unul sau mai mulți 
pomi fructiferi care fac tratamente chimice 
„după ureche” și în momente total nepotrivite, 
mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe 
apicultorii de acesta. Legea 383/2013, cu modi-
ficările ulterioare a apiculturii prevede pedep-
se aspre pentru astfel de nereguli. Așadar, îna-
inte 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 lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt poleni-
zate de insecte precum albinele.

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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Fostul pandur George 
Tudoran, ultima oară la 
Viitorul Târgu Jiu, și-a găsit 
echipă. Mijlocașul gorjean va 
evolua tot în liga secundă, la 
Politehnica Timișoara. Acolo, 
Tudoran va colabora cu 

Gorjeanul Tudoran a semnat cu Poli
Octavian Benga, cel care l-a 
pregătit pentru o perioadă și la 
Târgu-Jiu. Gorjeanul a semnat 
un contract valabil până în 
vară cu formația din Banat. 
,,Mă bucur că am venit la Poli. 
Este o echipă cu suporteri 

senzaționali și o istorie bogată 
în spate. Îmi doresc din tot 
sufletul să facem suporterii 
fericiți în continuare”, a 
declarat Tudoran. 

Tudoran are 26 de 
ani și este mijlocaș de 

bandă. Mai are în C.V. formații 
precum Viitorul Constanța, 
Rapid București, Olimpia Satu 

Mare, Dunărea Călărași sau 
Metaloglobus București.

CĂTĂLIN PASĂRE

16-imile Cupei 16-imile Cupei 
României în GorjRomâniei în Gorj

32 de echipe se vor bate pentru un loc în optimile Cupei 
României – faza județeană. Partidele se vor disputa miercuri 
și joi, pe 19, respectiv 20 octombrie. Meciurile se joacă într-o 
singură manșă, pe terenul primei formații extrase din urnă.

Cupa României, 16-imi, Etapa 1
Miercuri, 19 Octombrie 2022, ora 16.00
AS Unirea Bolboși – CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu
AS Dinamo Inter Stănești – CS Vulturii Fărcășești
AS Energetica Tismana – AS Minerul II Mătăsari
AS Viitorul Cătunele – CS Minerul Motru 2008 
CS Știința Drăguțești – CSO Turceni
AS Viitorul Plopșoru – CS Jiul Rovinari 2016
 AS Bradul Polovragi – FC Petrolul Ticleni 
AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia – AS Unirea 

Dragotești
AS 7 Noiembrie Costești – CSC Dănești 
Joi, 20 Octombrie 2022, Ora 16.00
AS Foresta Văgiulești – AS Jupânești
AS Viitorul Logrești – CS Internațional Bălești 
AS Triumful Borăscu – AS Viitorul Negomir
AS Scoarța – AS Petrolul Stoina
AS Pandurii Padeș 2019 –CS Unirea Țînțăreni 
AS Știința Popmond Plopșoru – AS Gilortul Bengești 
CS Dumbrava Câlnic – AS Știința Godinești 

CĂTĂLIN PASĂRE

Plecat după înfrân-
gerea cu FC Brașov 
(2-3), atunci când 

a declarat că nu mai există 
șanse la play-off, Florin Stîn-
gă a revenit, surprinzător, la 
Târgu-Jiu după ce a ,,absen-
tat” o etapă de pe banca divi-
zionarei secunde. Fostul pan-
dur se întorsese la începutul 
săptămânii trecute în orașul 
natal, dar eșecul din weekend 
cu Unirea Dej (1-2) și, proba-
bil, părerea oamenilor care 
au lucrat cu tehnicianul l-au 
determinat pe finanțatorul 
Nicolae Sarcină să-i dea un 
telefon brașoveanului. Stîngă 
s-a întors la o echipă a cărei 
conducere ia oricum decizii 
ciudate, dar dă semne că a 
recunoscut seriozitatea și pu-
terea de muncă ale noului și 
vechiului principal. Indiferent 
de rezultatele din acest an, 
continuitatea băncii tehni-
ce este printre ingredientele 
care pot asigura drumul spre 
marea performanță. Să nu ui-
tăm că Florin Stîngă a prelu-
at o echipă tânără, cu foarte 
mulți jucători noi. Fără să fim 

Încă o premieră la Viitorul! Antrenorul s-a 
întors după o săptămână de la demisie!

ipocriți, puțini se așteptau ca 
Viitorul să intre în primele 
șase. 

Nu este imposibil, dar clu-
bul, care este în insolvență, 
trebuie să fie stabil din mul-
te puncte de vedere și să se 
bazeze pe un anumit nucleu, 
la care să mai adauge jucători 
cu experiență. Fără îndoială, 
este greu de anticipat ce se 
va întâmpla până la finalul 
sezonului cu antrenorul,  dar 
revenirea nu poate fi decât de 

bun augur.
,,A fost o despărțire amiabi-

lă, însă după o săptămână am 
fost sunat de cei din conduce-
rea clubului și rugat să mă 
întorc. Am acceptat deoarece 
am dorit să continui proiectul 
început”, a declarat Stîngă.

Viitorul ocupă locul 14 în 
Liga 2, cu 12 puncte. În run-
da cu numărul 11, gorjenii se 
vor deplasa la Chiajna, pen-
tru meciul cu Concordia.

CĂTĂLIN PASĂRE

Turneul de baschet 
desfășurat la Târgu-Jiu la 
sfârșitul săptămânii trecute 
s-a dovedit unul fără istoric. 
Gazdele și-au respectat sta-
tutul de favorite și s-au im-
pus într-o manieră categorică 
în cele două meciuri, disputa-
te sâmbătă și duminică. CSM 
Târgu Jiu U14  a câștigat Gru-
pa 4 după două succese con-
cludente, 74-22 cu CSS Sibiu, 
şi 78-29 cu Valbon Arad. Cu 
patru victorii din patru me-
ciuri, gorjencele s-au calificat 
de pe primul loc în următoa-
rea fază a competiţiei. Turne-
ul 2 a fost găzduit de sala de 
sport a Colegiului Național 

Baschetbalistele U14 și-au spulberat adversareleBaschetbalistele U14 și-au spulberat adversarele
„Tudor Vladimirescu”.

,,În primul rând aş vrea să 
felicit aceste fete minunate, 
atât pentru atitudinea de care 
au dat dovadă în aceste două 
meciuri, dar și pentru faptul că 
au reușit să facă un joc colec-
tiv foarte bun. Ne bucurăm că 
echipa noastră a rămas lide-
rul grupei, fără înfrângere, și 
asta ne dă mari speranțe pen-
tru meciurile care vor urma. 
În al doilea rând aş dori să le 
mulțumesc tuturor celor care 
au fost alături de noi la acest 
turneu”, a declarat antrenorul 
echipei, Laurențiu Răuț.

Grupa U14 Feminin CSM 
Târgu Jiu: Diana Nica, Iulia 

Rădulea, Maria Zamfirescu 
Rădulea, Alexia Dană, Iulia 
Batoancă, Teodora Sarcină, 
Antonia Tetileanu, Sara 
Canavea, Ilinca Oproiu, 
Gabriela Uzuru, Giulia Ularu, 
Carla Deaconu. Antrenor: 
Laurențiu Răuț.

În turul următor, se va 
forma o grupă de patru echi-
pe, care va conține primele 
două clasate din Grupa 4 şi 
din Grupa 3. 

Vor urma patru turnee, 
două în noiembrie şi două 
în decembrie, iar primele trei 
clasate în grupă vor merge la 
Turneul Semifinal. 

CĂTĂLIN PASĂRE
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Antrenorul Universității Craiova, Mirel 
Rădoi, a declarat că meciul din Cupa 
României, cu FC Hermannstadt, este și un 

prilej pentru fotbaliștii care au evoluat mai puțin să 
demonstreze că au valoare. Tehnicianul din Bănie 
va menaja mai mulți titulari în partida de astăzi, 
dar vrea și revanșa după înfrângerea, la limită, su-
ferită în campionat. Știința va avea deplasări con-
secutive în perioada următoare.

„Întâlnim din nou Hermannstadt, chiar dacă este 
într-o poziție diferită, iar pentru noi poate însemna 
un moment al revanșei. Sunt sigur că atât la noi, 
cât și la ei vor exista schimbări în primul 11, dar 
pe noi ne interesează foarte mult această competiție. 
Probabil că pe ei îi interează să își consolideze locul 
în primele șase echipe din campionat. Sunt jucători 
care joacă mai puțin și, în momentul în care intra, 
vor să demonstreze staff-ului că meritau să joace și 
în campionat. 

Ceea ce este normal. Până la urmă poate fi și o 
parte de selecție asupra jucătorilor, dacă vor rămâ-
ne în continuare din iarnă și aici nu este vorba doar 
de noi, ci de toate echipele. Avem câteva probleme 
medicale și trebuie să avem grijă cu jucătorii care au 
multe minute jucate. După aceea avem un meci foar-
te important de campionat la Arad. Înainte de toate, 
noi plecăm cu autocarul până la Sibiu, Mediaș, va 
fi un grad de oboseală mai mare și trebuie să avem 
grijă la toți jucătorii”, a declarat Rădoi la conferinţa 
de presă.

Antrenorul a vorbit și despre noul format al 
Cupei României.

,,Este mult mai interesant și s-ar putea ca media 
spectatorilor să fie mai mare. Doar că, din punctul 
nostru de vedere, este puțin ciudat formatul. Sunt 
șase echipe în grupă și, în loc să ai cinci meciuri, să 
joace fiecare cu fiecare, jucăm doar trei meciuri”.

Atacantul brazilian Rivaldinho a adus victoria în 
ultimul meci de campionat și se gândește acum la 
trofeul pus la bătaie în cupă. 

„Va fi un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună. 
Trebuie să ne pregătim foarte bine, să facem lucruri 

Rădoi vrea revanșa împotriva sibienilor, dar Rădoi vrea revanșa împotriva sibienilor, dar 
Universitatea va evolua cu rezerveleUniversitatea va evolua cu rezervele

bune pe teren şi să câştigăm. Ca atacant e important 
să dai goluri, te simţi mai bine, dar nu contează cum 
mă simt eu, ci cum se simte echipa după o victorie 
cum a fost cea cu Petrolul. Este o altă atmosferă la 
echipă şi sperăm să se vadă asta din nou pe teren. 

Cupa are un nou format şi trebuie să ne adap-
tăm, să câştigăm meciurile pe care le avem de jucat 
şi să mergem mai departe. 

O echipă mare precum Universitatea Craiova tre-

buie să încerce să facă performanţă în fiecare com-
petiţie. Cupa este un obiectiv pentru noi! 

Fiecare meci este important şi vrem să-l câştigăm, 
nu contează ce s-a întâmplat în campionat. Toţi sun-
tem apţi şi sperăm să jucăm bine şi să câştigăm“.

Meciul de la Mediaș începe la ora 18.15. CS 
Universitatea Craiova a câștigat de două ori Cupa 
României de la reînfiintarea secției de fotbal. 

CĂTĂLIN PASĂRE


