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activitatea în decembrieactivitatea în decembrie

”Țării cât mai mult cărbune!” Criza ”Țării cât mai mult cărbune!” Criza 
energetică a reconfi gurat treseul energetică a reconfi gurat treseul 
închiderii cărbunelui. Pe termen scurt!închiderii cărbunelui. Pe termen scurt!
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Marius Marian Șolea: Ar trebui Marius Marian Șolea: Ar trebui 

să avem conducători apți combatanțisă avem conducători apți combatanți

»3»3

Anchetă pentru abuz 
sexual la liceul din Turceni!

Bucătăria lui Fabi: 
Spätzle -Tăieței 

cu brânză și ceapă 
gătiți pe foc
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Un criminal cere să iasă din Un criminal cere să iasă din 
pușcărie din motive medicalepușcărie din motive medicale

Un individ aflat în Penitenciarul Târ-
gu-Jiu, care și-a ucis soția în fața 
băiețelului lor de opt ani, cere întreru-
perea, din motive medicale, a pedepsei 
de 20 de ani de închisoare, din care a 
executat mai bine de jumătate.
Cererea a fost înregistrată pe rolul 
Tribunalului Gorj, iar la primul ter-
men de judecată, din  9 septembrie, 

instanța a 
a m â n a t 
j u d e c a -
rea cau-
zei pen-
tru ca 

bărbatu l 
să fie exa-

minat de 
Comisia 
specială 
din ca-
drul IML 
Craiova.

Vrei un curs gratuit?Vrei un curs gratuit?
Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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† SS SIMON † SS SIMON 
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farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9139  +0,0009
Dolarul SUA        5,0045  -0,0389 
Gramul de aur                        265,0073  +1,4828 
Francul elveţian                         4,9941 +0,0045  
100 Yeni japonezi                     3,3493  +0,0085
Lira sterlină       5,6661  +0,0580 
Leva bulgărească      2,5124  +0,0004 
Leul moldovenesc                     0,2599  +0,0018     
100 Forinţi maghiari     1,1879  -0,0037

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

La Bruxelles, Ciucă o întoarce ca la Ploiești!

Marius Marian Șolea: 
Ar trebui să avem 
conducători apți combatanți

După 30 de ani de la declanșarea 
războiului din Transnistria, scriito-
rul Marius Marian Șolea aduce în 
atenția publică, într-un interviu 
acordat jurnalistului Cornel Nis-
torescu, director al publicației Co-
tidianul, fapte și evenimente așa 
cum nu au mai fost povestite până 
acum. Într-o miniserie a edițiilor 
Gorjeanul de luni, 30 octombrie, 
și marți, 31 octombrie, vom reda 
întreg interviul acordat de Marius 
Marian Șolea, singurul combatant 
din România, luptător voluntar în 
prima linie a războiului din Trans-
nistria. În răspunsurile scriitorului 
gorjean veti intrezări poate și ur-
mările posibile ale acestui moment 
de cumpănă. Așadar, nu pierdeți 
edițiile Gorjeanul!

M.C.H.

Motto: „Specialități  //Fac 
ieșenii tricotaje,/ Brașovenii uti-
laje,/ Craiovencele marame,/ 
Ploieștenii... epigrame//.”

Mircea Ionescu-Quintus
Din Pledoarie pentru epigra-

mă (aprilie 2007)

Am căutat o exprimare 
aforistică despre expre-
sia „A o întoarce ca la 

Ploiești” și nefiind mulțumit de 
ce am găsit, am ales să-i aduc un 
omagiu unuia dinte cei mai mari 
epigramiști români pe care l-am 
cunoscut – avocatul și epigra-
mistul Mircea Ionescu-Quintus. 
Vechi liberal și intelectual distins, 
după Marea Învălmășeală din De-
cembrie 1989, Mircea Ionescu-
Quintus a fost printre fondatorii 
actualului pretins Partid Național 
Liberal.

Deși, la trecerea sa în rezer-
vă, Generalul Nicolae Ciucă a 
susținut că nu va face nicioda-
tă politică și-a încălcat cuvântul 
dat. A primit un telefon, bănu-
iesc, de la acela care se pretinde și 
el liberal, mă refer la Preș. Klaus 
Werner Iohannis, iar acum este 
și Președinte al pretinsului PNL 
și prim-ministru al Guvernului 
României. De facto, adevăratul 
președinte al pretinsului PNL este 
acela care l-a împins în politichie, 
fiind un bun executant al vreri-
lor întâiului om în statul român.
Aflat la Bruxelles, prim-ministrul 
României, Nicolae Ciucă, a avut 
mai multe întâlniri mai degrabă 
formale sau cel mult informale în 
care, aproape sigur, a primit o lis-
tă cu ce mai are de făcut cât mai 
stă pe jilțul important din Palatul 
Victoria.

ABUREALA CU SPAȚIUL 
SCHENGEN. După o zi și jumăta-
te, domnia sa a găsit de cuviință 
să-ăi facă în fața jurnaliștilor luați 
în delegație, cu diurnele cuvenite 
sau necuvenite, ca să transmi-
tă poporului minunățiile sale de 

Laudă tuturor
Iarba își lua zborul
când vedea așa de departe norul
încotro vrea să meargă
dintre trei ce cale vrea să aleagă
de la răscruci
zăpada cădea peste uluci
și-n inima mea
soarele dinspre răsărit abia se vedea
ce toamnă lungă lângă o stea
de dimineață venea
ce vară ce primăvară
cu un plug cu patru boi un țăran ară
și pune flori
trandafiri și bujori
de dimineață până în zori
murmură vântul în adieri
pline de plăceri
cui să-i fie teamă e totul verde
și-n jur pădurea abia se vede
a înflorit și salcia de Florii
așa cum o știm și tu o știi
în muntele Parâng
de care nu am de ce să o plâng
niciodată
cât există muntele de piatră
dintr-un copac
fără să știu ce am să mai fac
cu toate ale vântului adieri
de astăzi de mâine de ieri

ION CĂPRUCIU

realizări. Cică ar fi discutat despre 
intrarea României în selectul Spațiu 
Schengen și că ar fi primit asigurări. 
Ce fel de asigurări nu a precizat. Ori-
cum, pe 8 decembrie va avea loc o 
reuniune a Consiliului JAI, unde ar 
trebui musai o unanimitate. Ce te faci 
cu Olanda, care se tot opune. Ne-a vi-
zitat țara primul ministru al acestei 
Olande, dar nu ne-a dat speranțe.

 La un post de televiziune, prim-
vicepreședintele pretinsului PNL, gu-
ralivul de Rareș Bogdan, individ ce 
stă la pândă să-i ia locul pretinde că 
99% vom intra în Schengen cel târziu 
până la 1 ianuarie 2023. Măi, să vezi! 
Și dacă nu se-ntâmplă minunea? 
Este știut că partidul care-l susține 
pe actualul prim-ministru al Olandei 
are de înfruntat alegerile parlamentare 
din martie 2023, iar la votul în plenul 
Parlamentului European care-a reco-
mandat intrarea României în Spațiul 
Schengen toți parlamentarii olandezi 
din partidul premierului olandez au 
votat împotriva acestei aderări a Ro-
mâniei la Spațiul Schengen. Și atunci 
de ce să ne mințim ca să dea bine?

Același prim-ministru al Români-
ei, care se exprimă greoi și în limba 
română, o fi  vorbit greoi și în limba 
engleză de baltă când a grăit despre 
MCV(Mecanismul de Cooperare și Ve-
rificare), despre care Musiu Ciucă ne-a 
zis că va fi unul favorabil României.

9,4% DISPARE, DAR NU PUTEM 
MĂRI PENSIILE. A discutat și despre 
PNRR(Planul Național de Redresare și 
Reziliență), dar ce să vezi. PNRR-ul nu 
poate fi renegociat, după ce ministrul 
USR-ist Cristian Ghinea a copiat cu-
vânt cu cuvânt texte ale unor ONG-
uri plătite de Soros George, american 
cu origini maghiare, un mai vechi 
dușman al României. Singurul indi-
cator din PNRR, acela de 9,4% pentru 
pensii și obligatoriu pentru următorii 
50 de ani, a fost scos din PNRR prin 
zbaterea ministrului social-democrat 
al Muncii, Marius Budăi, dar prim-mi-
nistrului Nicolae Cioucă i s-a transmis 
că indicatorul va fi înlocuit cu unul 
der disciplină financiară. Adică, pen-

siile nu vor putea fi mărite așa cum 
va dori Guvernul României! Nu se va 
mai ieși la pensie la 45 de ani, ci la 65 
de ani, iar pensiile nu vor mai putea fi 
mai mari decât salariile în plată.

Cât despre marea problemă cu 
Piața de energie, prim-ministrul Nico-
lae Ciucă a recunoscut că nici el și nici 
președintele Comisiei Europene, Ur-
sula von der Leyen, nu erau pregătiți, 
neavând documenttele la ei și, curios, 
nici nu aveau timp!

DOCUMENTELE LUI CIUCĂ, ÎN 
SUA! CU VIRGIL POPESCU. Asta, 
probabil, și pentru că dezastruosul 
ministru al Energiei, Virgil Popescu, 
nu i-a oferit documentele cu situația 
îngrozitoare a crizei facturilor la ener-
gie electrică. Și nci nu avea cum, din 
moment ce neisprăvitul de Virgil Po-
pescu se găsește într-o deplasare în 
Statele Unite ale Americii, în fruntea 
unei delegații de 12 liberali, dintre 
care doar doi sunt experți în energie!

Și ca totul să fie praf, în privința 
decarbonării rămâne cum a stabilit 
Her Ursula. Se vor mai închide carie-
re de cărbune, în vreme ce Germania 
și Polonia le redeschid. Astfel, 600 de 
MW ies din SEN, după ce două gru-
puri - de la Turceni și Rovinari – intră 
în conservare.

Curat murdar, Coane Fănică. Adi-
că, domnule prim-ministru de paie și 
General în rezervă Nicolae Ciucă.

ION PREDOȘANU
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Fata a povestit pe un 
grup dedicat victi-
melor abuzurilor de 

acest gen trauma de care a 
avut parte, în dosarul des-
chis de polițiști declarația ei 
fiind mult mai amplă și mai 
șocantă. „În timpul meditației, 
profesorul m-a tras înspre el 
(eu stăteam pe scaun în capul 
mesei, iar el în partea latera-
lă) și m-a pupat pe buze. Țin 
să menționez că am tahicardie 
și fac atacuri de panică destul 
de des. În acel moment m-am 
panicat, nu am zis nimic, iar 
el a venit în spatele meu „să-
mi arate un exercițiu”, dar a 
început să-mi bage mâna sub 
bluză, mai apoi sub sutien, 
atingându-mă pe sâni. 

Am început să tremur, 
aveam lacrimi în ochi, pulsul 
mi-a crescut, iar eu nu știam 
ce se întâmplă și ce ar trebui 
să fac. Mi-a fost frică să merg 
la părinții mei să le povestesc 
pentru că nu știam cum o să 
reacționeze, deci am tăcut”, 
mărturisește eleva care avea 
13 ani la acel moment și doar 
note de 10 în catalog. 

Dascălul ei a continuat cu 
aceste „metode de pregătire” 
vreme de câteva luni, până 
când fata a discutat cu mama 
ei și apoi a fost angajată o 
avocată care să le reprezinte 
interesele. 

Gheorghița Stoian a con-
firmat că mai multe plângeri 
au fost depuse împotriva pro-
fesorului la diverse instituții 
ale statului, IPJ Gorj făcând 
deja primele audieri într-un 
dosar de corupere sexuală a 
minorilor. 

„La începutul lunii apri-

Anchetă pentru abuz sexual 
la liceul din Turceni!
Situație revoltătoare la Liceul Tehnologic din Turceni, 
unde un profesor de matematică este acuzat că ar fi 
abuzat de o elevă de nota 10, pe care o avea la pregătire 
atât acasă la el, cât și la domiciliul acesteia. Situația e 
cu atât mai revoltătoare cu cât mama fetei este și ea ca-
dru didactic la aceeași unitate de învățământ, ea aflând 
destul de târziu despre cele întâmplate, doar după ce 
fiica sa a început să discute pe rețelele de socializare 
cu colegii despre coșmarul prin care trecea. 

lie 2022 mama a observat o 
schimbare majoră în compor-
tamentul fiicei sale. Dintr-un 
copil foarte sociabil și foarte 
vesel devenise un copil anxi-
os, care tremura, stări care se 
manifestau mai ales în ziua în 
care era programată pregăti-
rea în particular la disciplina 
matematică. La început mama 
a încercat să discute cu fetița, 
dar aceasta nu a spus nimic. 
Aceste stări au continuat, 
mama le punea și pe seama 
vârstei fetei, dar în cele din 
urmă fetița nu a mai putut su-
porta presiunea prin care tre-
cea. 

A postat un filmuleț pe Tik-
Tok și apoi a creat un grup 
cu colegii pe Instagram și au 
discutat despre ceea ce i se în-
tâmpla ei la orele de pregătire. 
Erau acte nepotrivite, să le de-
numim așa. 

Domnul profesor apela la 
ceste gesturi nepotrivite de 
câte ori fetița venea la pregă-
tire. 

Toate sunt descrise în 
plângerea de la Poliție. Acest 
comportament a afectat-o pro-
fund pe minoră, apoi a aflat și 
mama de la mamele a două 
alte eleve care știau de pe acel 
grup de pe Instagram. Fetei 
îi era și rușine, se gândea la 
consecințe”, a menționat avo-
cata Gheorghița Stoian. 

La vremea la care aveau 
loc aceste fapte reclamate 
încă din vară la IPJ Gorj, das-
călul cu pricina era membru 
în Consiliul de Administrație 
al liceului. 

Directorul Oana Șandru 
a declarat că de la începerea 
noului an școlar profesorii din 

liceu nu l-au mai susținut pe 
colegul lor de matematică în 
funcția respectivă. 

„Am constituit o comisie de 
cercetare disciplinară la ni-
velul unității școlare după ce 
s-a constituit noul consiliul de 
administrație, ținând cont de 
faptul că domnul profesor nu 
a mai fost propus de membrii  
consiliului profesoral în con-
siliul de administrație. A fost 
șocant să aflăm cele relata-
te de elevă. Am avut discuții 
doar cu mămica, ținând cont 
că fata este elevă. Mama este 
cadru didactic al instituției 
noastre, dar în ancheta inter-
nă noi ținem cont doar de fap-
tele sesizate. Domnul profesor 
are în prezent ore la școală, 
dar nu la clasa fetei”, a preci-
zat Oana Șandru. 

Cele întâmplate la Turceni 
au ajuns și la urechile celor 
de la Inspectoratul Școlar 
Județean Gorj, mai ales că și 
aici a fost depusă o plângere 
împotriva dascălului de ma-
tematică. 

Purtătorul de cuvânt al 
instituției, Ionuț Catrina, 

a menționat că acum este 
așteptată finalizarea proce-
durilor penale pentru a se 
putea dispune administrativ 
ceva împotriva dascălului de 
matematică. 

„Inspectoratul Școlar 
Județean Gorj a luat act de o 
posibilă situație problematică 
la nivelul Liceului Tehnologic 
de la Turceni. Am aflat și noi 
de ce se presupune că s-ar fi 
întâmplat acolo. 

Procedural s-au parcurs 
pași în aceste etape. S-a con-
stituit o comisie de cercetare 
disciplinară. Fiind vorba de 
fapte de posibilă natură pe-

nală, această comisie are ac-
tivitatea suspendată urmând 
ca măsurile să fie luate după 
finalizarea cercetările penale. 
Se vor lua măsurile dacă se 
impun. 

Profesorul predă în unita-
tea de învățământ neexistând 
o interdicție privitoare la mese-
ria de dascăl. Pe de altă par-
te, minora se afla sub atenta 
îndrumare și monitorizare a 
celor de la DGASPC Gorj, fi-
ind inclusă într-un program de 
consiliere specific pentru ase-
menea situații", a spus purtă-
torul de cuvânt al ISJ Gorj. 

GELU IONESCU



pulsul zileipulsul zileiVineri, 28 Octombrie 2022Vineri, 28 Octombrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»44

REZULTATE LOTO REZULTATE LOTO 
27 Octombrie 202227 Octombrie 2022

Loto 6/49:    16, 30, 2, 9, 25, 1 
Loto 5/40:    9, 37, 36, 18, 32, 21 
Joker:    25, 6, 15, 8, 34 +1 
Noroc:    2 5 8 1 8 6 5 
Noroc Plus:    8 1 8 3 2 7 
Super Noroc:   4 3 4 0 6 5

Revenind cu forțe 
proaspete din vacanță, 
după această perioadă 
de absență, în care fe-
nomenele meteorologi-
ce notabile au lipsit cu 
desăvârșire, vă anunț 
cu bucurie că și acest 
sfârșit de săptămână va 
menține un tipar simi-
lar.

Pe scurt, zilele răma-
se din această săptă-
mână vor sosi la pachet 
cu puțini nori în înaltul 
văzduh, frecvente peri-
oade senine, precipitații 
absente, vânt slab cu 
scurte intensificări, mai 
ales la munte, iar tem-
peraturile diurne se vor 
păstra mai ridicate de-
cât cele normale pen-
tru această perioadă, 
având anomalii termice 
de chiar +10°C, valorile 
maxime încadrându-se 
în general între: 7°C {la 
altitudini de peste 2500 
m ; Vârful Parângu 
Mare}...23-24°C {în zo-
nele joase de relief, cu 
precădere în sudul te-
ritoriului gorjenesc}, cu 
cele mai ridicate valori 
pe parcursul zilei de dumi-
nică!

Nopțile și diminețile se vor 
menține răcoroase ce este 
drept, iar în depresiuni și în 
văile montane se poate sem-
nala aer cețos sau ceață! 

Din punct de vedere cli-
matologic: 

Calmul atmosferic per-
sistent, din ultima perioadă 
- este datorat unei zone de 
blocaj la nivelul continentu-
lui european, a unui antici-
clon viguros/ câmp de presi-
une atmosferică ridicată, ce 
se va extinde treptat și către 
nordul Europei, prin inter-
mediul prelungirii sale, ce 
este cunoscută în climatolo-
gie ca dorsală anticiclonică! 

De asemenea, există 

Starea vremii în Gorj, cu Darius Andrei NoroceaStarea vremii în Gorj, cu Darius Andrei Norocea

Vreme frumoasă și caldă în 
următoarele 3 zile, peste ale 
noastre meleaguri

șanse ridicate să asistăm la 
o vreme blândă de toamnă și 
în primele zile ale lui ,,Bru-
mar", însă începând cu data 
de 5 Noiembrie putem asis-
ta la modificări vizibile din 
punct de vedere al circulației 
maselor de aer, putând dis-
cuta de revenirea temperatu-
rilor modeste, cât și de extin-
derea precipitațiilor.

Mai multe detalii rămâne 
să vă împărtășesc la momen-
tul oportun despre acest su-
biect, timp fiind suficient, în 
care vă îndemn să profitați 
de soare! 

O săptămână liniștită vă 
doresc!

Analiză, text, editare 
foto: DARIUS NOROCEA 

Foto 1-2: Wx.charts.

Grupurile energetice de 
la Rovinari și Turceni, în 
speță, 3 și 7, vor fi trecute 
în conservare în acest an. 
Este ,,soluția de compro-
mis” la care au convenit 
șefa Comisiei Europene, 
Ursula Von der Leyen și 
premierul Nicolae Ciucă, 
după cum a declarat aces-
ta, în urma întâlnirii de la 
Bruxelles.

Reprezentanții CE 
Oltenia explică ce 
înseamnă ,,conser-

varea” celor două grupuri: 
,,Practic, activitatea lor se 
întrerupe pentru a fi puse în 
funcțiune când e necesar. Ide-
ea este că această situație su-
portă revizii periodice, verifi-
cări. Oamenii vor fi programați 
în acest sens, pentru a asigu-
ra mentenanța acestor gru-
puri. Ceea ce trebuie reținut 
este faptul că, de exemplu, la 
Termocentrala Rovinari unde 
lucrează în jur de 1.400 de 
salariați, dar și la Turceni, nu 
va fi nicio schimbare în mate-
rie de personal. Într-adevăr, 
conservarea este un pas spre 
închidere, dar nu se va pu-
tea face asta cel puțin în anul 
2023. Nu va fi nicio reducere 
de personal în perioada urmă-
toare, asta este foarte clar”, 
au spus sursele citate.

Nicolae Ciucă: ,,600 de 
MW vor fi scoase din funcțiune, 

Grupurile de la Turceni și Grupurile de la Turceni și 
Rovinari își întrerup activitatea Rovinari își întrerup activitatea 
în decembrieîn decembrie

din sistem și urmează să fie 
trecute în rezerva tehnică. Ele 
vor putea fi repornite...”, a 
anunțat acesta, ieri.

Cele două grupuri de la 
Rovinari și Turceni erau pro-
gramate pentru închidere în 
acest an, așa cum a fost pre-
văzut în PNRR. 

,,Virgil Popescu, pericol 
public major”

Președintele comisiei eco-
nomice din Senat, Daniel 
Zamfir susține pe pagina sa 
de Facebook: DE CE NU TRE-
BUIE INCHISA PRODUCTIA 

PE CARBUNE ACUM
Să comparăm puțin:
,,La o putere instalată de 

2970 MW eolian se  produc 
acum doar 81Mw, adică doar 
1,36% din consum, iar car-
bunele, pe care Popescu vrea 
sa-l inchidă, produce 1116 
Mw, la o putere instalată de 
3100Mw.

Cum nu putem face să bată 
vântul, putem însă să scoatem 
mai mult cărbune să producem 
peste 1700 Mw”. În plus, pre-
zent ieri  în studioul Antena 
3 CNN acesta a mai declarat: 
,,Virgil Popescu este un pericol 
major pentru România”.

M.C.H.
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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.

Un criminal cere să iasă din pușcărie din Un criminal cere să iasă din pușcărie din 
motive medicalemotive medicale

Decizie amânată privind Decizie amânată privind 
investițiile de pe Jiuinvestițiile de pe Jiu

Cererea a fost înregistrată pe 
rolul Tribunalului Gorj, iar 
la primul termen de jude-

cată, din  9 septembrie, instanța a 
amânat judecarea cauzei pentru ca 
bărbatul să fie examinat de Comisia 
specială din cadrul IML Craiova.

Criminalul, de loc din Uricani – 
Hunedoara, a susținut că suferă de 
mai multe boli, că ia „medicamente 
cu pumnul” şi că are nevoie urgent 
de o intervenție chirurgicală la picio-
rul drept. 

Individul i-a spus judecătorului că 
nu poate fi dus la operaţie pentru că 
penitenciarul nu ar avea personal su-
ficient pentru a-i asigura paza și că 
este un deţinut cu o conduită exem-
plară.

Un individ aflat în Penitenciarul Târgu-Jiu, care și-a ucis soția în fața 
băiețelului lor de opt ani, cere întreruperea, din motive medicale, a 
pedepsei de 20 de ani de închisoare, din care a executat mai bine de 
jumătate.

La al patrulea termen de judeca-
tă, instanța din Gorj a respins ca ne-
întemeiată cererea de întrerupere a 
executării pedepsei. Asta după ce In-
stitutul de Medicină Legală Craiova a 
depus la dosar o adresă prin care ara-
tă că bărbatul „nu prezintă urgenţă 
medico-chirurgicală” şi că intervenţia 
chirurgicală se poate face sub pază în 
cadrul reţelei sanitare a Ministerului 
Sănătăţii. 

Decizia pronunțată pe data de 19 
octombrie nu este definitivă. 

Hunedoreanul a fost condamnat 
la 20 de ani de pușcărie după ce şi-a 
ucis soţia cu un cuţit de bucătărie 
chiar în faţa băieţelului lor de opt ani, 
iar apoi a încercat să se sinucidă cu 
acelaşi cuţit.

Crima a avut loc în luna martie a 
anului 2010, în orașul Uricani. Fe-
meia voia să depună actele de divorț 
după 15 ani de mariaj, sătulă de cer-
turile și bătăile îndurate. 

Cu un an înainte, individul orbit 

de gelozie s-a dus la magazinul unde 
femeia lucra ca vânzătoare, a stropit-o 
cu benzină şi i-a dat foc în faţa clien-
ţilor. Deși a scăpat cu viaţă, femeia a 
rămas alături de soțul agresiv.

I.I.

Curtea Constituțională a 
amânat până pe data de 2 no-
iembrie o decizie în privința 
legii care permite finalizarea 
hidrocentralelor aflate în di-
ferite stadii de construcție în 
ariile naturale protejate. Ac-
tul normativ a fost adoptat în 
primăvară de coaliția de gu-
vernare, dar a fost atacat de 
USR.

Printre hidrocentralele 

Câştigul salarial mediu nominal brut  n judeul Gorj, n 
luna august 2022, a fost de 5.736 lei, mai mic decât media 
la nivelul ţării cu 9,6%, respectiv cu 612 lei. 

Prin urmare, cu un ctig salarial mediu nominal net de 
3.552 lei în ultima lună de vară, judeţul Gorj ocupă locul 10 
la nivel național, salariul mediu nominal net fiind mai mic 
decât media la nivelul ţării cu 9,7%, respectiv cu 381 lei.

„Comparativ cu luna anterioară, ctigul salarial mediu 
net în judeţul Gorj a scăzut cu 265 lei, respectiv cu 6,9%. 
Pe sectoare ale economiei, nivelul ctigului salarial mediu 
net a fost de: 4319 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit 
(-3,7%), 4195 lei în industrie şi construcţii (-13,2%) şi 3060 
lei în servicii  (-0,4%)”, a comunicat Direcția Județeană de 
Statistică Gorj.

I.I.

care ar putea fi finalizate în 
baza legii respective se numă-
ră şi două obiective de pe râul 
Jiu, centrale hidroelectrice de 
la Dumitra şi Bumbeşti Jiu. 
Construcţia lor a început îna-
inte de aderarea României la 
Uniunea Europeană. Zonele 
respective au fost declarate 
arii naturale protejate înce-
pând cu anul 2007, moment 
în care a fost stopată orice 

investiție.
Reprezentanţii coali-

ţiei PSD-PNL susţin că 
punerea în funcţiune a 
hidrocentralor ar duce 
la alimentarea rapidă cu 
energie a sute de mii de 
gospodării şi ar repre-
zenta o soluţie viabilă 
pentru protejarea popu-
laţiei în urma creşterii 
exponenţiale a tarifelor 
la energie electrică şi 
gaze naturale.

Legea a fost contes-
tată de reprezentanţii 
USR, dar şi de ONG-uri-
le pentru protecţia me-
diului care au susţinut 

că numeroase specii de peşti 
vor avea de suferit în urma 
realizării respectivelor hidro-
centrale.

Mai mult, parlamentarii 
USR afirmă că hidrocentrale-
le vor produce o cantitate ne-
semnificativă de electricitate, 
dar în schimb distrug arii na-
turale protejate.

I.I.

Gorjul - locul 
10 la salarii
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Dacă în 1990…

… în bazinul carbonifer al 
Olteniei erau câteva zeci de 
mii de mineri, în 2020, când 
Planul de restructurare al 
CEO a fost notificat Comisiei 
Europene, în activitatea mi-
nieră a companiei mai erau 
7.260 de persoane.

Totuși, prin 2014 încă se 
avea în vedere să se inves-
tească în minerit. Potrivit 
unui proiect de Hotărâre de 
Guvern, 2,5 miliarde de lei 
urmau să fie investiți, în ur-
mătorii 15 ani, pentru moder-
nizarea carierelor de lignit Jilţ 
şi Roşia. ,,Cele două cariere ar 
putea creşte producţia de căr-
bune a companiei cu până la 
50%, adică aproximativ 16,5 
milioane de tone de lignit an-

,,Țării cât mai mult cărbune!” Criza energetică a reconfi gurat ,,Țării cât mai mult cărbune!” Criza energetică a reconfi gurat 
treseul închiderii cărbunelui. Pe termen scurt!treseul închiderii cărbunelui. Pe termen scurt!
,,Astăzi, munca pentru plan e o cinste! Să scoatem cât mai mult cărbune pentru 
patrie, pentru pace.  Plenara Comitetului Central cere să se acționeze cu toată ho-
tărârea pentru realizarea sarcinilor de plan din domeniul minier și energetic, pen-
tru sporirea producției zilnice de cărbune și țiței și reducerea consumurilor, pune-
rea în producție a tuturor capacităților energetice prevăzute, finalizarea rapidă a 
reparațiilor capitale, (…) în vederea satisfacerii necesarului de energie pentru econo-
mia națională”.  Așa suna un mesaj mobilizator, în perioada comunistă, transmis de 
organul central al PCR. Au trecut mai bine de trei decenii de când România a ieșit de 
sub regimul dictatorial și, între timp, a aderat la UE, uniunea politică și economică a 
27 de state  HYPERLINK ,,https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat_membru_al_Uniunii_
Europene”membre situate în Europa și, implicit, la politicile acesteia în domeniul 
climei, energiei, transporturilor și fiscalității, pentru a reduce, cu cel puțin 55 %, 
până în 2030, emisiile nete de gaze cu efect de seră, față de nivelurile din 1990, adi-
că binecunoscutul Green Deal. Astfel, atât ,,planul” cât și nevoia de cărbune a țării 
s-au schimbat, pentru că deja se discuta doar de o energie mai curată.  Ce însem-
na asta pentru Oltenia, pentru Gorj, e deja de notorietate: închiderea capacităților 
energetice și miniere. Deja ,,planul” era unul de restructurare și decarbonare, iar 
reducerea personalului urma să fie, până în 2026, de aproximativ 41%. Criza ener-
getică a schimbat oarecum lucrurile. La Palatul Cotroceni a avut loc, marți, ședința 
CSAT condusă de președintele României, Klaus Iohannis, în cadrul căreia principa-
lul punct pe agendă l-a constituit analiza războiului din Ucraina și implicațiile sale 
pentru România și ,,stimularea investițiilor pe termen scurt și mediu în dezvolta-
rea producției de gaze naturale, atât onshore, cât și offshore, utilizarea, pe termen 
scurt, a tuturor resurselor energetice pe bază de cărbune pentru a traversa această 
criză energetică…”, potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale. Adică Sis-
temul Energetic Național se bazează, iarăși, pe cărbune, dar pe termen scurt.

nual”, se menționa în proiec-
tul de act normativ. În 2017, 
însă Comisia Europeană a 
lansat „Platforma pentru regi-
uni carbonifere în Tranziție”, 
cu scopul de sprijini statele 
membre și regiunile în efor-
tul lor de a menține creșterea 
economică și locurile de mun-
că în comunitățile afectate de 
închiderile planificate și în 
curs de desfășurare ale mine-
lor de cărbune, precum și an-
gajamentul asumat de o serie 
de state membre de a elimina 
treptat utilizarea cărbunelui 
pentru producerea de ener-
gie. Persoanele angajate în 
activități de exploatare mini-
eră, de producere a energiei 
electrice bazate pe combusti-
bili fosili solizi, precum și în 
activitățile conexe acestora, 

sunt în pericol să-și piardă 
locurile de muncă, ca urmare 
a tranziției către neutralitatea 
climatică. Apoi a apărut Pla-
nul de restructurare al CEO, 
cu date exacte pentru închi-
derea capacităților miniere și 
energetice, iar în 2030, când 
însemna capătul de drum al 
energiei pe cărbune, com-
pania energetică ar fi trebu-
it să aibă în jur de 4.400 de 
salariați, din care 2.700 în 
activitatea miniera. Deja, la 
nivelul județului se discuta 
despre o strategie pentru dez-
voltarea economică, socială și 
de mediu a Gorjului, dar fără 
cărbune. În iulie, anul trecut, 
a apărut așa zisa „Strategie 
de dezvoltare a județului Gorj 
2021-2027” și „Planul Stra-
tegic Instituțional pe termen 
mediu și lung 2021-2027”, 

iar totul se baza pe banii eu-
ropeni. Mai mult, se menționa 
faptul că, la nivel european, o 
serie de zone industriale dez-
afectate au devenit atracții 
turistice! În România, pe 
același principiu, a existat 
proiectul stațiunii Straja din 
Valea Jiului care s-a finalizat 
românește: bogații și-au dez-
voltat acolo un business în 
turism, și-au construit pen-
siuni și hoteluri, nici vorbă 
despre vreun miner devenit 
om de afaceri în turism, pes-
te noapte.  Deși, în toate do-
cumentele a fost menționat 
faptul că, ”cărbunele repre-
zintă o sursă importantă de 
producere a energiei electri-
ce, acoperind, în medie, în-
tre 17,35%, în anul 2020 și 
19,66 %, la nivelul datei de 
31 martie 2022”, guvernanții 
români se angajau în fața ofi-
cialilor europeni să închidă 
capacitățile termoenergetice. 
Ba mai mult, a fost adoptat 
și un act normative în sensul 
ăsta, Ordonanţa de urgen-
ţă 108/ 2022-06-30, privind 
decarbonizarea sectorului 
energetic. În nota de funda-
mentare a actului normativ 
se preciza faptul că, până în 
prezent, ,,Complexul Energe-
tic Oltenia a contribuit semni-
ficativ la asigurarea securității 
energetice naționale, în princi-
pal în momentele extreme de 
secetă prelungită sau în peri-
oadele de iarnă cu tempera-
turi scăzute, perioade în care 
aportul centralelor pe cărbune 
în structura producției, la ni-
vel național, a crescut până 
la aproape 35%. În scopul 
asigurării funcționării sigure 

și stabile a Sistemului Electro-
energetic Național, începând 
cu anul 2023 și până la data 
de 31 decembrie 2030, grupu-
rile energetice Turceni 4 și 5, 
Ișalnița 7, Rovinari 4, 5 și 6, 
în cuantum de 1965 MW pute-
re instalată, aparținând CEO, 
vor asigura rezerva tehnică, 
conform prevederilor Planului 
de restructurare al Comple-
xului Energetic Oltenia, fiind 
disponibile pentru a reporni la 
cererea Operatorului de Trans-
port și de Sistem”.

Criza energetică…

… a reconfigurat trese-
ul închiderii cărbunelui, iar 
CSAT a stabilit ,,utilizarea, 
pe termen scurt, a tuturor re-
surselor energetice pe bază 
de cărbune”. La Palatul Co-
troceni a avut loc ședința 
CSAT, în cadrul căreia s-a 
analizat războiului din Ucrai-
na și consecințele sale pentru 
România. Astfel că s-a decis 
,,stimularea investițiilor pe 
termen scurt și mediu în dez-
voltarea producției de gaze 
naturale, atât onshore, cât și 
offshore, și utilizarea, pe ter-
men scurt, a tuturor resurselor 
energetice pe bază de cărbu-
ne pentru a traversa aceas-
tă criză energetică”. Trebuie 
notat că, tot acest context 
poate deveni unul favorabil 
energiei pe bază de cărbune, 
în condițiile în care oficialii 
români vor lua în considerare 
că o criză energetică poate re-
apărea oricând. În concluzie, 
cât de scurt o să fie termenul, 
rămâne de văzut.

CLAUDIU MATEI

Copiii legitimați la un club sportiv, care fac 
sport de performanță, vor primi tichete de 
150 de lei pe lună, potrivit unui proiect de 
lege care a trecut de Camera Deputaților, for 
decizional, anunță România TV.

Legea urmează să plece la Palatul Cotroceni 
pentru promulgare. 

Guvernul a dat aviz negativ pe motiv că ,,Exe-
cutivul are obligația de a conduce politica bugetară 
în mod prudent, iar adoptarea inițiativei legislative 
ar influența negativ țintele deficit bugetar asumate 
pentru anul 2021 (…)”.

Orice copil înscris la un club sportiv, care face 
sport de performanță, va primi tichete de sportiv cu 
o valoare de 150 de lei pe lună, prevede proiectul 
de lege. După ce va fi promulgată, legea urmează să 
intre în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

,,În orice domeniu mai ales în sportul de 
performanță, motivația are un rol determinant 
pentru obținerea de rezultate la nivel național sau 
internațional, deoarece stă la baza continuității”. Se 
menționează faptul că “juniorii care practică sportul 
de performanță au întâmpinat și întâmpină greutăți 
din punct de vedere financiar în ceea ce privește 

Tichete de 150 de lei pentru copiii legitimați la un club sportiv
achiziționarea echipamentului sau materialelor 
sportive, achiziționarea alimentelor sau la medicație 
necesare efortului depus, toate fiind destul de costi-
sitoare, precum și transportul aferent participării la 
pregătirea zilnică sau la competițiile locale județene 
naționale și internaționale necesare practicării spor-
tului de performanță”, au transmis inițiatorii pro-
iectului.

Conform unui amendament aprobat în comisia 
de tineret și sport, tichetele pot fi utilizate numai 
pe teritoriul României și sunt destinate achiziției de 
articole și echipamente sportive specifice disciplinei 
sportive practicate, transport între localități, supli-
mente nutritive sau recuperare medicală.

Inițial se propusese, ca sursă de venit pentru 
acordarea acestor bani, 0,5% din valoarea accizei 
pentru alcool și țigări, însă Guvernul a precizat că 
aceste accize nu mai reprezintă o sursă de venit 
pentru Ministerul Tineretului și Sportului. 

Așadar, banii, în jur de 314 milioane de lei pe 
an, estimează Guvernul, vor fi alocați de la bugetul 
de stat, mai exact din bugetul Ministerului Tinere-
tului și Sportului.

Guvernul nu e de acord cu acest proiect de lege 
din cauza sumelor ce trebuie alocate de la bugetul 
de stat. ,,Guvernul are obligația de a conduce o poli-

tică fiscal bugetar în mod prudent pentru a gestiona 
resursele obligațiile bugetare și riscurile fiscale, iar 
adoptarea inițiativei legislative ar influența negativ 
țintele deficit bugetar asumate pentru anul 2021, 
de 7% din PIB, stabilitatea macroeconomică și ra-
ting-ul de țară, în relație cu organismele financiare 
internaționale”.

Fiecare tichet de sportiv este valabil numai dacă 
are înscris numărul sub care a fost înseriat de către 
unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoa-
rele:

- emitentul și datele sale de identificare;
- valoarea nominală a tichetului de sportiv;
- spațiu pentru înscrierea numelui, a prenume-

lui și a codului numeric personal ale sportivului 
care este în drept să utilizeze tichetul de sportiv;

- interdicția de a utiliza tichetul de sportiv în alte 
scopuri decât în scopul activității sportive;

- seria și numărul legitimației de sportiv cu 
menționarea numelui structurii sportive la care 
acesta este legitimat și categoria de vârstă;

- elementele de identitate vizuală ale structurii 
sportive și ale Ministerului Sportului.

M.C.H.
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Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa

Dumnezeu ne arată că unii care se încred prea mult în iluzia puterii și în starea celor 
bogați, consideră că nimeni nu-i poate doborî de pe soclul averii şi implicit, al puterii! 
În Duminica a 22-a după Rusalii; Ap. Galateni 6, 

11-18; Ev. Luca 16, 19-31 (Bogatul nemilostiv şi 
săracul Lazăr); glas 3, voscr. 9, în cadrul Sfintei 

Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă Română, la Sfân-
ta Evanghelie se va citi un text în care vom distinge cele 
două tipologii de oameni, bogatul şi săracul, pentru ca 
în cele din urmă să să ni se spună de către Sf. Ev. Luca: 
«Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul 
lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat. Şi 
în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de 
departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui» (Luca 16, 
22-23). Deci, avem două personaje, fiecare dintre ele cu 
o anumită poziție socială, primul fiind, ca şi în ierarhia 
socială, omul bogat, autosuficient, care se bucură de 
tot ceea ce el a agonisit, nefiindu-i dat numele, pentru 
că a purta un nume înseamnă relație, legătură socială 
cu ceilalţi, posibilitatea de a te striga cineva pe acest 
nume propriu. Vedem, aşadar, pe bogatul nemilostiv 
idolatrizându-și averea și crezându-se un om puternic, 
individul care excludea orice fel de relație cu cei din ju-
rul său, când, nici măcar nu realiza faptul că la poarta 
lui era un om amărât, sărac, un om al străzii, cum am 
spune astăzi, acest Lazăr trăitor prin gunoaie,acesta 
constituind cea de-a doua tipologie a pericopei noas-
tre! Într-un cuvânt, Lazăr era un om sărman, al con-
tainerelor de gunoaie, care își dorea să mănânce și el 
din rămășițele de la masa celui bogat şi trăitor într-o 
opulență stridentă, într-o bogăţie cu petreceri fără mă-
sură, în comparație cu sărăcia lui Lazăr, de care le era 
milă până și câinilor care îi lingeau rănile şi care se 
hrăneau de multe ori cu firimiturile care rămâneau de 
la masa omului bogat. În prealabil, am putea spune că 
nu bogăția sau sărăcia sunt determinante pentru viața 
veșnică, iar, bogatul nemilostiv nu se duce în iad pentru 
că era bogat, chiar dacă pe Dumnezeu nu îl impresio-
nează în nici un fel averea omului, oricât de puternic 
ar fi acesta prin bogăția sa, ci, se duce în iad pentru că 
l-a ignorat pe săracul Lazăr şi nu a știut să găsească 
o formă de relaționare, de sensibilitate față de cel care 
avea nevoie de puțină mâncare. Deci, Lazăr tânjea să-și 
potolească setea și foamea din cele pe care le avea cu 
prisosință bogatul şi a mers în Rai, nu pentru că era să-
rac, ci, pentru că a știut să-și asume această condiție cu 
multă demnitate, fără să cârtească și fără să reproșeze 
nimic bogatului nemilostiv, care trăia într-o formă de 
opulență destrăbălată, iar, în acest fel, Dumnezeu ne 
arată că unii care se încred prea mult în iluzia puterii 
și în starea celor bogați, consideră că nimeni nu-i poate 
doborî de pe soclul averii şi implicit, al puterii! 

«Era un om bogat care se îmbrăca în porfi ră și 
în vison, veselindu-se în toate zilele în chip 
strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea 
înaintea porții lui, plin de bube, poftind să se satu-
re din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar și 
câinii venind, lingeau bubele lui».

Aşadar, această parabolă este impresionantă prin 
mesajul pe care ni-l transmite, deoarece pare o simbi-
oză de realism și simbolism, fiind singura parabolă în 
care Mântuitorul Iisus Hristos dă numele unui perso-
naj, ceea ce ne face să credem că este vorba despre rela-
tarea unei întâmplări reale. În esenţă, pericopa aceasta 
aduce înaintea ochilor minţii noastre contrastul izbitor 
care există între un anumit om bogat, somptuos îmbră-
cat în purpură, bine hrănit, faţă de un cerșetor așezat la 
poarta sa, acoperit de bube, ale cărui răni le ling câinii 
și care tânjește chiar și după firimiturile care cad de 
la masa bogatului nemilostiv. Prin urmare, sunt pre-
zentate în antiteză două persoane și două clase socia-
le reprezentative pentru perioada în care Iisus Hristos 
Domnul, Își desfășura activitatea Sa mesianică. Ştim 

foarte bine că sunt aduși în discuție de multe ori bogații 
în cuvântările Mântuitorului, însă, pentru a se arăta că 
nu bogăția în sine este un păcat, ci administrarea ei 
defectuoasă sau împătimirea celor care dețin bunuri și 
care, orbiți de strălucirea ei, nu Îl mai pot recunoaște 
pe Dumnezeu ca fiind adevăratul izvor al bogăției! Dar, 
de tot atâtea ori vedem că bogăția poate lua mințile 
omului (Luca 12, 13-21) şi poate împiedica ajungerea în 
Împărăția lui Dumnezeu (Luca 18, 13-27). Acesta este 
motivul pentru care Domnul Iisus Hristos în cuvântă-
rile Sale arată că doar prin milostenie bogatul se poate 
vindeca de egoism și de arghirofilie (lăcomie de bani şi 
de bogăţie), pentru a-şi folosi averea ca pe o treaptă care 
să-l apropie de Dumnezeu – modelul suprem de iubire 
jertfelnică și de smerenie absolută! De fapt, Evanghelia 
ne spune că bogatul se îmbrăca în «porfiră și vison», 
haine specifice regilor, pentru că «visonul» era inul de 
cea mai bună calitate şi îmbrăcat în aceste haine somp-
tuoase, bogatul sărbătorea în fiecare zi şi fiecare clipă 
era pentru el o sărbătoare strălucită, care să impresio-
neze pe cei bogaţi ca şi el! Astfel, bogatul a fost nepă-
sător și egoist, s-a mulțumit doar cu ale sale bogăţii şi 
l-a ignorat pe Lazăr. Însă, după plecarea din această 
lume, condiția celor doi se inversează, deoarece, Lazăr 
s-ar părea că trăiește în desfătare spirituală, pentru că 
de cea materială a fost privat în viața pământească, el 
fiind în sânul lui Avraam - expresie biblică a Raiului, 
ceea ce simbolizează apropierea maximă de ceea ce ne 
dă Dumnezeu după plecarea din această lume! Consta-
tăm că în contrast cu săracul Lazăr, bogatul are o altă 
condiție față de cea pe care o avea pe pământ, aceea de 
om chinuit, care nu tânjea să se hrănească, ci avea ne-
voie numai de o mică picătură de apă. Tocmai acum se 
vede că îi știa și numele lui Lazăr, deși, cât era la poarta 
sa, îl ignorase, iar, dacă săracul nu ar fi avut nume, 
bogatul nu ar fi putut să-l strige, nu ar fi putut să-l 
identifice din mulțimea celor care erau în Raiul ceresc. 
Desigur, din textul Evangheliei nu deducem că bogatul 
s-ar fi comportat în vreun fel anume, ca să merite iadul 
şi nu ni se spune că l-ar fi batjocorit pe cel sărac, sau 
că ar fi avut vreo anume formă de relaționare cu el, aşa 
cum nici despre Lazăr nu ni se spune că ar fi exprimat 
ceva cu privire la cel bogat sau la propria sa condiție, 
de om sărman şi necăjit! Cei doi își primesc răsplata în 
funcție de modul cum s-au raportat unul față de celălalt 
și față de propria lor persoană, fiindcă bogatul idolatri-
za bogăția şi nu îl interesa nimic altceva! Poate că, nu 
întâmplător, săracul Lazăr zace în fața porții bogatu-
lui și nu în fața gardului, căci gardul separă oamenii, 
proprietăţile, arătându-se diferența/delimitarea socială 
clară între cele două clase, pe când poarta, care invită 
la comuniune, poate însemna faptul că cei doi, boga-
tul și săracul, doar prin împreuna lucrare se pot salva 
reciproc, prin faptul că bogatul, oferind din averea sa 
săracului, iar săracul mulțumind lui Dumnezeu pen-
tru binefaceri și rugându-se pentru sufletul bogatului, 
constituie un motiv de meditaţie profundă! Săracul, în 
această stare, conștientizând atotprezența și purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu, nu mai este interesat să lupte 
pentru bunuri sau funcții, ci, ajunge la înțelegerea vieții 
ca fiind singura realitate care contează și care se poate 
prelungi în veșnicie. În acest fel, săracul Lazăr, fără a 
cârti, fără a se răzvrăti, așteaptă cu multă răbdare să 
se îmbrace în haina de nuntă a Împărăției, să guste din 
Cina Împărăției, nu din firimiturile care cad de la masa 
Stăpânului bogat! Până atunci, suferința lui îi va fi pa-
văza în lupta cu ispitele, iar lipsurile, trepte ale răbdării 
și cale spre mântuire. În mod magistral, numele aces-
tui sărac mântuit arată faptul că lui nu-i lipsea nimic, 
pentru că Îl avea pe Dumnezeu în el, iar acest lucru 
suplinește și este mai mult decât mâncarea, băutura, 
confortul, faima, bogăția sau puterea politică din lumea 
de astăzi, o lume globalizată care L-a uitat pe Dumne-
zeu, Care ne arată că unii care se încred prea mult în 
iluzia puterii și în starea celor bogați, consideră că ni-
meni nu-i poate doborî de pe soclul averii şi implicit, al 
puterii! 

«Dar Avraam a zis: ,,Fiule, adu-ți aminte că tu ai 
primit cele bune ale tale în viața ta, iar Lazăr, 
asemenea, pe cele rele; și acum aici el se 
mângâie, iar tu te chinuiești!”» 

Desluşind şi tainele lingvistice, chiar numele de La-
zăr se traduce prin expresia minunată: «Domnul este 
ajutorul meu», iar acest lucru întărește argumentul 
pentru care pustnicii, mărturisitorii Domnului nostru 
Iisus Hristos, au ales ca să părăsească lumea aceasta 
păcătoasă şi decăzută, să fugă de duhul acestei lumi, 
de confortul existenței în aşa-zisa societate de con-
sum, asumându-și calea sărăciei pentru a trăi plenar 

prezența Celui ce hrănește și adapă din izvorul din care 
cel ce bea nu mai însetează niciodată (Ioan, 4, 14). În 
cele din urmă, vedem că Lazăr și bogatul nemilostiv mor 
amândoi, însă, soarta lor în lumea de dincolo este total 
diferită de ceea ce au trăit în această lume. Este un 
plan răsturnat, care reliefează o realitate neașteptată, 
dar care, de fapt, nu este altceva decât continuarea 
în veșnicie a stării spirituale, a vocației și a lucrării 
spirituale din lumea aceasta. Săracul Lazăr, cel care 
s-a umilit în lumea aceasta îndurând neajunsurile, 
dar păstrându-și sufletul curat pentru a-l umple de 
prezența lui Dumnezeu, s-a bucurat de acest preaplin 
de har în sânul lui Avraam, iar bogatul, care și-a risipit 
darul vieții hrănindu-și simțurile hedoniste (în plăceri) 
în viața pământească, uitând de Dumnezeu, ajunge 
după moarte și mai departe de Dumnezeu, la margi-
nea existenței, acolo unde te aruncă fuga irațională de 
Dumnezeu și te leagă de iubirea egoistă! Ca o firească 
şi legitimă concluzie, bogatul, fiind în chinuri, în iad, 
îi cere lui Avraam să i-l trimită pe Lazăr – care este în 
Rai – să-şi ude vârful degetului în apă şi să-i răcorească 
limba nefericitului care se chinuia în flăcările iadului 
(cf. Luca 16, 24), însă, Avraam îi răspunde cu blândețe: 
«Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în 
viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici 
el se mângâie, iar tu te chinuieşti» (Luca 16, 25). Quod 
erat demonstrandum! Deci, Avraam îi amintește, astfel, 
că altădată el a avut parte de toate bucuriile, iar Lazăr 
a îndurat toate suferințele, însă, acum situația s-a in-
versat, iar, la această compensație se adaugă faptul că 
acum este o prăpastie de nedepășit între cei doi oameni. 
Bogatul, însă, insistă: măcar să fie trimis Lazăr în casa 
tatălui său, să îi avertizeze pe cei cinci frați ai săi, încă 
în viață, să nu ajungă să aibă și ei parte de un destin 
asemănător, ajungând în acel loc de chin. Dar, acest 
lucru se dovedeşte inutil, îi dă replică Avraam, căci pe 
cei ce nu ascultă nici de Moise, nici de profeți, nu îi va 
convinge nici chiar mărturia unui om înviat din morți. 
În final, vorbim despre un avertisment serios, deoarece, 
bucuria egoistă trăită în această lume bântuită de crize 
de tot felul, va avea drept consecință negativă suferința 
pe lumea cealaltă, în vreme ce, din contră, sărmanul, 
care va suferi în lumea aceasta, acolo se va bucura de 
toate cele din plin. Această parabolă aduce în atenţie 
prăpastia de netrecut ce separă două realități și apoi, 
când conversația începe să fie direcționată înspre in-
teresul de grup, arată către valorile fundamentale şi se 
insistă asupra faptului că datul revelat primează în fața 
minunii, tocmai datorită caracteristicilor sale! Poate că 
lumea de atunci, ca și cea de astăzi, era ahtiată după 
senzațional şi aștepta minuni, vindecări, învieri și alte 
lucruri, iar, pe toate le privea ca pe niște strategii de 
marketing şi poate că tocmai de aceea, Domnul se ma-
nifestă cu parcimonie sub aspectul miraculosului şi nu 
face minuni pentru impresie, ci, ca să zidească în suflet, 
pentru că superlativul senzaționalului poate fi întâlnit, 
în opinia Lui, în paginile textului revelat. În ipostaza 
unuia dintre cele două personaje putem să ne regăsim 
oricând, putem alege noi între gloria efemeră a lumii și 
numele scris în veșnicie. Să ne mai gândim şi la câinii 
care sunt capabili să ofere omului suferind mai mult 
decât o societate prosperă care-l privește cu indiferență. 
Singurul lucru care contează pentru bietul om e o ini-
mă bătând în vecinătatea sa, una caldă, ce se exprimă 
prin intermediul unei priviri senine, mângâietoare, ce 
nu judecă, ci, vine să ofere o sinceră și caldă afecțiune, 
pentru că iubirea va mântui lumea, nu firimiturile ce 
cad de la masa bogaților! Aşadar, sensul parabolei este 
pe cât de clar, pe atât de simplu, încât nu mai este ne-
voie de vreo explicație în plus, deoarece, Dumnezeu ne 
arată că unii care se încred prea mult în iluzia puterii 
și în starea celor bogați, consideră că nimeni nu-i poate 
doborî de pe soclul averii şi implicit, al puterii!  

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

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
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Pasul 1Pasul 1

Lista de cumpărături pentru 4 persoane: 
Pentru Spätzle:
* 250 g de făină; 

Spätzle - Tăieței cu brânză și ce

Pasul 2Pasul 2

* 120 ml de apă minerală;
* 4 ouă;

Pasul 3Pasul 3

* 1 linguriță de sare;
* Apă pentru fierbere;

Pasul 4Pasul 4

* 4 cepe; 
* 1/2 nucșoară;

Pasul 5Pasul 5

* 200 gr de brânză (cașcaval sau alt tip de brân-
ză de ex Alpenzeller);

Pasul 6Pasul 6

* Sare, piper după gust;
* Fire verzi de Arbagic.
După cum am anunțat în ediția trecută,  la Rețeta Săp-

Pasul 7Pasul 7

tămânii, urmează să vă arăt câteva exemple de mâncare 
gătită pe foc,  în natura Gorjului. Rețeta pe care o pre-
zint in această ediție a fost realizată pe Valea Sohodolu-

Pasul 8Pasul 8

lui, la Cascadă, unde peisajul este mirific.  Dacă doriți, 
puteți să vizualizați video-ul și o să vă bucurați inclusiv 
de frumusețile naturii.

Pasul 9Pasul 9

Mod de preparare:
Într-un castron amestecăm ouăle cu sare, apoi adău-

găm apa minerală și, treptat, făina, amestecând continuu. 

Pasul 10Pasul 10
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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

eapă gătiți pe foc
Omogenizăm totul bine cu ajutorul unei linguri, aluatul 
trebuie să fie unul moale. 

Lăsam aluatul 30 de minute să se odihnească, numai 

Pasul 11Pasul 11

bine el mai trage puțin. 
Între timp punem apă într-o oală cu o linguriță de 

sare, lăsam apa să ajungă la punctul de fierbere. 
Tăiem ceapa fideluță sau juliene după care o prăjim 

Pasul 12Pasul 12

într-o tigaie de culoarea aurie. 
Dăm ceapa deoparte să se răcească.
După ce au trecut 30 minute și apa deja fierbe, luăm 

Pasul 13Pasul 13

un tocător mic de lemn pe care îl udăm cu apă, adăugăm 
o parte pe tocător din aluatul care ulterior s-a odihnit. 

Cu o paletă mică de tip șpaclu sau cu o lingură, rupem 

Pasul 14Pasul 14

din aluat și adăugăm în apa care fierbe. 
După aproximativ 50 de secunde, tăiețeii se vor  ridica 

Pasul 15Pasul 15

la suprafață. În mod  normal ar trebui să fie fierți, 
pentru că nu au nevoie de mult timp. 

Totuși, este bine să-i gustați pentru a fi siguri. 
Într-un bol adăugăm apă rece iar cu o paletă cu 

găuri scoatem tăiețeii și îi lăsăm în apă câteva mi-
nute. Procedăm la fel cu restul tăiețeilor până când 
sunt gata. Strecurăm apa și dăm tăiețeii deoparte. 

Într-o tigaie adăugăm untul și, atunci când a în-
ceput să sfârăie, adăugăm tăiețeii și îi prăjim de cu-

loarea aurie, adăugăm ceapa, amestecăm, apoi sare, 
piper și nucșoară după gust, radem cașcavalul. 
Amestecăm totul bine până când cașcavalul s-a to-
pit. Ornamentăm cu fire de Arbagic verde și-l ser-
vim cât este cald. Nu uitați să gătiți pe foc pentru că 
mâncarea are alt gust, mai ales în tigăile de fontă, 
arse de timp și dor!

Pasul 16Pasul 16

Vă doresc poftă bună !
Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe 

Cooking Adventures in The Nature. 
https://youtu.be/mqpE883x_YA

Pasul 17Pasul 17
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Cabinet individual de insolvenţă DĂNESCU V. ION, cu sediul în Tg 

- Jiu, str. G-ral. Dragalina, nr.42, organizează licitaţia publică cu strigare 

în fiecare zi de luni din săptămână, la orele 14 până la adjudecare, pentru 

următoarele bunuri:

Betonieră cu încărcător - 208,00 lei, cupă excavare pentru autostivuitor 

1.475,00 lei, instalaţie BF 23 - 1.669,00 lei, instalaţie de tencuit - 2.535,00 

lei, marca construcţii Libherr - 4.547,00 lei, maşină lipit profile PVC - 327,00 

lei, pompă de beton - 1.450,00 lei, pompă Giotto V 220 - 1.152,00 lei.

Preturile reduse cu 80% fată de evaluare, sunt fără TVA.

Bunurile aparţin S.C. CONTINENTAL S.R.L. societate aflată în faliment 

ce face obiectul dosarului 225/95/2017 aflat pe rolul Tribunalului Gorj, CUI 

2161364, J18/61/1992.

Regulamentul de vânzare poate fi cumpărat de la sediul lichidatorului 

judiciar în fiecare zi lucrătoare între 8.00- 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar 
sau la telefon 0722 752 817. 

Dosarul lui Ponta, clasat după 6 aniDosarul lui Ponta, clasat după 6 ani
Fostul deputat de Gorj Victor 

Ponta a anunțat clasarea do-
sarului în care era inculpat, 

după vizita în România a fostului șef 
al Executivului britanic, Tony Blair.

Dosarul a fost instrumentat de 
fostul procuror Mircea Negulescu, zis 
„Portocală”.

„După 6 ani de umilințe și minciu-
ni s-a închis și Dosarul „Ponta - Blair”. 
Mă bucur că în România, după atâția 
ani, se poate face totuși puțină drepta-
te. Sigur că Portocală și șefii care l-au 
pus sunt bine merci; sigur că nimeni 
nu îmi dă înapoi cei 6 ani; nici nu își va 
cere scuze vreunul dintre cei care m-au 
înjurat pe această tema. Dar, ce nu te 
omoară, te întărește”, a scris Victor 
Ponta pe Facebook. 

Fostul premier a mai explicat că 
această clasare „nu are nicio legătu-
ră cu prescripția, doar cu faptul că 
acuzațiile lui Portocală au fost pur și 
simplu aberante, un caz „de școală” 
de dosar politic”. 

Dosarul Ghiţă-Ponta-Blair a fost 
deschis de procurorii DNA Ploieşti la 
data de 6 septembrie 2016. 

Fostul premier Victor Ponta a fost 
pus sub acuzare pentru „folosire a in-
fluenţei ori autorităţii în scopul obţi-
nerii pentru sine ori pentru altul de 
bani, bunuri sau alte foloase necuve-
nite” şi „complicitate la infracţiunea 
de spălare de bani”, iar Sebastian 
Ghiţă pentru „spălare de bani”.

I.I.

Ziua Armatei Române sărbătorită pe 25 octombrie 2022 la Târgu-JiuZiua Armatei Române sărbătorită pe 25 octombrie 2022 la Târgu-Jiu

Această dată a fost aleasă în urmă 
cu 63 de ani, în 1959, după plecarea 
trupelor sovietice din România. Prin 
Decretul 381 din 1 octombrie 1959, la 
art. 1 se preciza că „Ziua de 25 octom-
brie se declară Ziua Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Romane”.

La 25 octombrie 1944, militarii 
români și cei sovietici au reușit, prin 
cucerirea orașului Carei și atingerea 
vechii frontiere româno-maghiare, în 
apropierea satului Urziceni, încheie-
rea acțiunii de eliberare a Ardealului 
de Nord, reîntregirea cu Transilvania 
și curățarea întregului teritoriu de 
trupele naziste. Generalul Gheorghe 
Avramescu, Comandantul armatei a 
4-a Române, care a condus eliberarea 
Ardealului de Nord, a scris în Ordi-
nul de Zi: „Peste veacuri veți fi slăviți, 
voi ofițeri și ostași care ați eliberat 
Ardealul. (...) Încrezători în destinul 
neamului și luând pildă de la cei ce 
au pus patria mai presus decât viața, 
continuăm lupta strâns uniți în jurul 
steagului și tronului”.  

În campaniile celui de-Al Doilea 

La data de 25 octombrie este celebrată Ziua Armatei României, simbol 
al eliberării și reîntregirii teritoriului național în cel de-Al Doilea Răz-
boi Mondial. Este ziua celor care au ales să slujească țara în uniforma 
militară. De asemenea, este și ziua în care, pentru eroii neamului 
românesc, care au luptat pe front și au căzut la datorie, se oficiază o 
slujbă religioasă, pentru pomenirea lor.

Război Mondial, efortul de război a 
implicat dislocarea pe front a apro-
ximativ 540.000 de militari, dintre 
care peste 90.000 și-au pierdut viața, 
aproape 60.000 au fost dați dispăruți, 
iar peste 330.000 au fost răniți în lup-
tă, printre care s-a numărat și tatăl 
meu, soldatul Bușe C. Gheorghe, din 
comuna Polovragi, județul Gorj. După 
eliberarea teritoriului național, Ar-
mata României a continuat să lupte 
pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei 
și Austriei, alături de trupele aliate, 
contribuind, prin noi jertfe și sacrifi-
cii, la marea victorie obținută la 9 Mai 
1945, ce a marcat sfârșitul celui de-Al 
Doilea Război Mondial în Europa. 

Chiar dacă astăzi se vorbește des-
pre eliberarea „ultimei brazde de pă-
mânt românesc”, situația la acel mo-
ment, a fost diferită. Toate teritoriile 
eliberate au intrat în administrarea 
militară sovietică, iar despre elibera-
rea regiunilor Basarabia, nordul Bu-
covinei și Ținutul Herța, pentru care 
românii au și intrat în război, nici 
nu se punea problema și văd că nici 

acum.    
Ziua Armatei României, marcată 

în fiecare an pe 25 octombrie, a fost 
sărbătorită în municipiul Târgu Jiu 
cu un ceremonial militar și religios 
organizat la mausoleul Ecaterinei Te-
odoroiu din Piața Prefecturii. La eve-
niment au participat reprezentanți ai 
autorităților locale, ai structurilor mi-
litare din Gorj, militari activi, în rezer-
vă și în retragere, membri ai Filialelor 
din Gorj a Asociației Naționale Cultul 
Eroilor, a Asociației Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere și a Vetera-
nilor de Război, dar și câteva zeci de 
gorjeni.

La deschiderea ceremonialului, 
Garda de Onoare a dat onorul sub-
prefectului de Gorj Nicolae Muja 
însoțit de colonelul Gheorghe An-
dronescu, comandantul Garnizoanei 
Târgu Jiu, apoi fanfara „Armonia” a 
intonat Imnul de Stat al României. 
Domnul Iani Gârbaciu a făcut o tre-
cere în revistă a istoricului Armatei și 
Importanța acestei zile. Serviciul re-
ligios a fost susținut de preotul mili-
tar Constantin Măgdoiu apoi a urmat 
alocuțiunea subprefectului Nicolae 
Muja și a col. Andronescu Gheorghe 
care a transmis mesajul șefului Sta-
tului Major al Apărării, gl. Daniel Pe-
trescu, din care redau un fragment: 
„Ziua Armatei României este un prilej 
al rememorării luptelor, eroismului și 
victoriei din 25 octombrie 1944, în cel 
de-Al Doilea Război Mondial. După 
succesele din Campania de Vest îm-
potriva trupelor hitleristo-horthyste, 
militarii români au rearborat, în glo-
rie, flamurile tricolore ale drapelului 
pe ultimele teritorii eliberate, în zona 
localităților Carei și Satu Mare. Elibe-
rarea a fost plătită cu sângele miilor 
de soldați care au căzut vitejeşte în 
luptele de la Sfântu Gheorghe, Târgu 
Mureş, Oarba de Mureş, Păuliş, Tur-
da, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare 

şi Carei. Ne închinăm cu respect aces-
tor eroi, ca și tuturor eroilor români 
ai luptelor din cea doua conflagrație 
mondială. Cu toții au luptat pentru 
eliberarea teritoriului național, pen-
tru toți păstrăm în suflet respect și 
considerație. Simbolismul aniversării 
excede semnificațiile istorice ale datei 
de 25 octombrie 1944. Ziua Armatei 
României este un prilej de a omagia 
jertfa eroilor militari din toate timpu-
rile, inclusiv pe eroii prezentului care 
au căzut la datorie apărând valorile 
naționale și ale instituției militare. 
La 25 octombrie, aducem un gând 
pios de recunoștință militarilor care 
au plătit cu viața apărând interesele 
naționale departe de hotare, în teatre-
le multinaționale de operații. De Ziua 
Armatei onorăm memoria tuturor ero-
ilor României. Toți sunt sfinți ai nea-
mului. Dragi camarazi, de Ziua Arma-
tei României, vă transmit mulțumiri 
pentru modul în care v-ați îndeplinit 
misiunile încredințate! Asigurându-
vă de întreaga mea considerație, vă 
doresc sănătate, putere, succese pro-
fesionale și împliniri în plan personal!  
La mulți ani Armatei României! Glorie 
eternă Eroilor Neamului!” 

La final a avut loc depunerea de 
coroane de flori la mausoleul Ecate-
rinei Teodoroiu din Piața Prefecturii și 
defilarea  Gărzii de Onoare și a Fanfa-
rei „Armonia”. 

Noi, rezerviștii militari, am făcut și 
o fotografie de grup avându-i în mijlo-
cul nostru pe comandanții celor două 
garnizoane din Gorj, Târgu Jiu și Târ-
gu Cărbunești. 

Astăzi trăim vremuri care pun în 
pericol pacea, iar prezența Armatei 
este mai necesară ca oricând. Datorită 
bravilor ostași, putem spune, oricui și 
oricând, că noi, românii, suntem aici 
să rămânem pe teritoriul moștenit de 
la strămoșii noștri.

Col. (rtr.) GHEORGHE BUȘE
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ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale per-
soanei de contact:

 - denumirea: Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Oraș Ro-
vinari, strada Florilor, nr. 2, județul Gorj, număr de telefon: 0253/371011, 
fax: 0253/371004, adresa de e-mail a persoanei de contact: office@
primariarovinari.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesionării, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie concesionat :

  - teren în suprafață de 2.500 mp, situat în intravilanul orașului Rovi-
nari, strada Autoliv, nr.35, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36518, 
cu nr. cadastral 36518, aparținând domeniului public al orașului Rovinari.

 Concesionarea se face conform caietului de sarcini, H.C.L. 
nr.233/25.10.2022 și temeiul legal: O.U.G. nr.57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire:
  - se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau  modalitățile prin care persoanele interesate pot 

intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
  - cerere scrisă sau direct de la sediul instituției.
3.2. Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul con-

cedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire:

  - Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, oraș Rovinari, strada Flo-
rilor, nr. 2, județul Gorj.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul:

  - 50 lei achitați la casieria unității.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
  -  14.11.2022, ora 16,00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
- 22.11.2022, ora 12,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
 - Oraș Rovinari, strada Florilor, nr. 2, județul Gorj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
 - un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a 

ofertelor:
  - 23.11.2022, ora 10,00, la sediul concedentului – sala de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-

mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței:

  - Tribunalul Gorj, Târgu – Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. 
Gorj, telefon: 0253/218661, fax: 0253/212666, email: tr-gorj@just.ro.

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale per-
soanei de contact:

 - denumirea: Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Oraș Ro-
vinari, strada Florilor, nr. 2, județul Gorj, număr de telefon: 0253/371011, 
fax: 0253/371004, adresa de e-mail a persoanei de contact: office@
primariarovinari.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesionării, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie concesionat :

  - teren în suprafață de 9.280 mp, situat în intravilanul orașului Rovi-
nari, strada Autoliv, nr.35, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36705, 
cu nr. cadastral 36705, aparținând domeniului public al orașului Rovinari.

 Concesionarea se face conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 
234/25.10.2022 și temeiul legal: O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire:
  - se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau  modalitățile prin care persoanele interesate pot in-

tra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
  - cerere scrisă sau direct de la sediul instituției.
3.2. Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul con-

cedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire:

  - Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, oraș Rovinari, strada Flo-
rilor, nr. 2, județul Gorj.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul:

  - 50 lei achitați la casieria unității.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
  -  14.11.2022, ora 16,00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
- 22.11.2022, ora 12,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
 - Oraș Rovinari, strada Florilor, nr. 2, județul Gorj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
 - un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a 

ofertelor:
  - 23.11.2022, ora 12,00, la sediul concedentului – sala de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-

mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței:

  - Tribunalul Gorj, Târgu – Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. 
Gorj, telefon: 0253/218661, fax: 0253/212666, email: tr-gorj@just.ro.

Obştea Plaiurile Dobriţei convocă Adunarea Generală Ordinară pen-
tru alegereaConsiliului de Administraţie şi a Comisiei de Cenzori în data de 
19.11.2022, ora 10.00.

În lipsă de cvorum Adunarea generală se reconvocă pentru data de 
27.11.2022 ora 10.00 în sala Căminului Cultural din satul Dobriţa comuna 
Runcu.

Alegerea conducerii Obştei se va desfăşura respectând prevederile art. 
12, 13 şi 20 din Statutul Obştei. Depunerea candidaturii se face până la ora 
10,30 şi votarea se face până la ora 15,00.

- Membrii Obştei vor vota nominal si secret fiind interzisă votarea 
prin procură.

- Se admit următoarele excepţii:
1) Soţul poate reprezenta soţia fără mandat.
2) Cei bolnavi grav şi care se află sub arme se pot reprezenta prin pro-

curatori cu procure speciale şi autentice(notariale), valabile pentru o sin-
gură adunare. Procuratorii care reprezintă pe cei bolnavi vor prezenta Con-
siliului de Administraţie pe lângă procura respectivă şi certificatul eliberat 
de un medic. Nici un membru nu poate reprezenta prin procură decât două 
persoane(de la art.2).

Membrii aleşi în Consiliul de Administraţie în Adunarea Generală trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii (art.20 din Statut):

a) Să fie majori
b) Să facă parte din Obştea Plaiurile Dobriţei.
c) Să prezinte toate garanţiile morale
d) Să nu fi suferit vreo pedeapsă infamată în ultimii 10 ani
e) Să nu fie rude între ei până la al patrulea grad
f) Să nu aibă relaţii comerciale sau litigii cu Obştea
g) Să nu fi făcut parte dintr-un Consiliu de Administraţie înlăturat de 

conducere pentru fapte prevăzute de Codul Silvic.
Pot vota membrii Obştei cu un număr de peste 10 drepturi inclusiv. Pen-

tru fiecare multiplu de 10 drepturi se acordă un vot, dar nu mai mult de 30 
voturi.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Bustuchin,  titular al proiectului: „MODERNIZARE DRUMURI 
DE INTERES LOCAL: DC 31 VALEA POJARULUI, DV83, DC 31 C BUSTU-
CHIN PESTE APA SI DC 29 POIANA SECIURI IN COMUNA BUSTUCHIN, 
JUDETUL GORJ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 

încadrare de către APM Gorj  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 

asupra mediului  pentru  proiectul: „MODERNIZARE DRUMURI DE INTE-
RES LOCAL: DC 31 VALEA POJARULUI, DV83, DC 31 C BUSTUCHIN PES-
TE APA SI DC 29 POIANA SECIURI IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL 
GORJ” propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, Satele Poiana Seciuri, 

Bustuchin peste Apă, Valea Pojarului, Pojaru, jud Gorj  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 

consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele 

de luni-vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet 

http://apmgj.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de-

ciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data  publicării anunțului pe 

pagina de internet a  APM Gorj.  

OBȘTEA DE MOȘNENI MÂNDRA ȘI ȚĂPUȘORU anunță elaborarea pri-

mei versiuni a ,,AMENJAMENTULUI SILVIC”  și declanșarea etapei de în-

cadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultatrea primei versiuni a planului se poate realiza la:

-sediul Obștii de Moșneni Mândra și Țăpușoru la adresa loc. Săcelu, 

județul Gorj zilnic între orele 09:00 – 15:00;

-sediul APM Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea 

zilnic între orele 09:00 – 12:00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Vâlcea, 

localitatea Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, în termen de 18 zile calenda-

ristice de la data anunțului. 



    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

85628562

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

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

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

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

Telefon: 0761645595. 

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

Telefon 0721.242667.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

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

Telefon: 0772902003.

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

Telefon: 0766.535351.

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

Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea fos-
tului Salon Naldis. Telefon:  
0721914681, 0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 

Telefon 0731019896.
 Închiriez apartament 

3 camere str 9 Mai, reno-
vat recent, 320 E/lună. 
0765008955.

 Închiriez apartament 
3 camere, decomandat, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada Mărgă-

ritarului. Locuința se află la 

etajul 3 și are două terase în-

chise, centrală termică, aer 

condiționat, parchet din lemn 

masiv de stejar. Se poate vin-

de mobilat sau nemobilat, 

preț 69 de mii de euro. Tele-

fon: 0762 664435. Locuința 

are și loc de parcare înclus în 

preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 
2, suprafață la sol 150 m2 în 
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 atractiv și 
carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. Telefon: 0731.504.036.

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

Se oferă salariu atractiv. 
CV-urile se pot depune la 

adresa de e-mail agentiaec@
gmail.com.

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

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

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi înca-
drat consilier. Se oferă salariu 
atractiv și bonuri de masă. CV-
urile (în format Europass) se 
pot depune la adresa de e-mail 
agentiaec@gmail.com. Relații 
la telefon: 0734 517 000 (luni-
vineri, între orele 9.00 -15.00)

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, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 0731984506.

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.

 Vând 2 vițele Angus, 
vârstă 5 – 9 luni, preț 6500 lei 
ambele. 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.

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.
 Vând casă și toa-

tă averea pe care o posed 
în comuna Dănești, satul 
Trocani, județul Gorj. Sunt 
pensionar, fără familie. Tel.: 
0766870282.

 S.C. NOVARA T IM-

PEX  S.R.L. angajează:  

- fierari- betoniști;                                          

- dulgheri; 

- zugravi;                                                    

- zidari ;                                                                    

-  lăcătuși;                                           

- faianțari;  

- rigipsari;   

- tâmplari lemn și PVC; 

- instalatori sanitari;

- electricieni;

- muncitori necalificați.

- șoferi profesioniști ca-

tegoria B, C, D.

Telefon contact: 

0737735151; 0720541700; 

0720547887

E-mail:  novaramarket-

ing@yahoo.com

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!

CumpărăriCumpărări
 Cumpăr 5 capre rasa 

Carpatină, de bună calita-
te. Ofer preț rezonabil. Tel.: 
0764415812

AniversareAniversare

29 Octombrie 1942 

este ziua când a venit 

pe lume al optulea co-

pil al soților Vasile și 

Maria Brînzan din 

Seuca Gorjului, Vasi-

le Brînzan.  La zi ani-

versară, cei 4 copii și 

9 nepoți, împreună cu 

draga ta soție, îți urează 

multă sănătate și liniște 

sufl etească pentru cei 

80 de ani împliniți cu 

demnitate și respect față 

de semeni și ne rugăm 

la bunul Dumnezeu să 

te binecuvânteze azi și 

în fi ecare din zilele care 

vor urma. 

La mulți ani!
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SPITALUL DE URGENȚE TG CĂRBUNEȘTI LA 130 ANI 
DE EXISTENȚĂ ÎN CORESPONDENȚA VREMII 
Cu prilejul sărbătoririi a 130 

ani de existență a Spitalu-
lui de Urgență  , în prezența 

unei numeroase și onorante asistențe 
am expus câteva informații extra-
se din documente de arhivă tocmai 
spre a constata uriașul salt reali-
zat de unitatea medicală din orașul 
Tg.Cărbunești. 

Este mult prea cunoscută și ve-
hiculată afirmația lui Nicolaie Ior-
ga precum că ”un popor care nu-și 
cunoaște istoria este ca un copil care 
nu-și cunoaște părinții”  fapt pentru 
care , cercetând cu ani în urmă docu-
mente de arhivă, am constatat că în 
anul 1891, an ce a precedat darea în 
folosință a Spitalului Rural ”Petrescii 
de Sus” , azi orașul Tg. Cărbunești , 
starea sanitară a județului Gorj era 
precară , marcată de o explozie a boli-
lor cu caracter epidemic , acută lipsă 
de personal medical și sanitar , incul-
tură la nivelul populației.

Monitorul Oficial din 30 ian. 1892 
la pagina 6375 confirmă existența 
unităților medicale de îngrijire a bol-
navilor la începutul anului din județul 
Gorj : ” Spitalul Județean Tg Jiu  cu 40 
locuri subvenționat de județ , Infirme-
ria Arestului Preventiv , Spitalul Ru-
ral Petreștii de Sus (în construcție) 
întreținut de Stat” și trei medici :  
M. Motescu  pentru plasele Novaci , 
Amaradia, Gilort , I. Gărdăreanu – ca  
medic primar de județ și dr. I. Tomazi-
an – medic primar al orașului Tg.Jiu. 
În februarie 1892 însă întreg Consi-
liul de Conducere al orașului Tg Jiu 
a fost demis pe motivul proastei stări 
igienico – sanitare a urbei.

Din aprilie 1892 prin Decret Regal 
au fost numiți dr. Al. Vasiliu – medic 
al județului Gorj și  dr. N. Urdăreanu 
– medic la Spitalul Județean Tg Jiu 
iar la Spitalul Rural din Petreștii de 
Sus a venit la 1 oct. 1892 primul me-
dic ,dr. Ion Eremia care doar după o 
lună este mutat la Spitalul Rural Cin-
cu din comuna Nicorești, județul Te-
cuci  ,  locul său fiind luat de dr. Ion 
Dumitrescu iar mai târziu, dr. Con-
stantin Comăneanu .Așa dar în anul 
1892 județul Gorj avea numai 6 (șase) 
medici în serviciu.  Sintagma ”Spitalul 
Rural Petreștii de Sus – primul edifi-
ciu spitalicesc din Județul Gorj” nu 
exprimă anterioritatea istorică față 
de Spitalul din Tg Jiu ca instituție în-
trucât acesta  ființa încă din 1846 în 
locații închiriate succesiv de medic ori 
de administrația urbei ci doar ca edi-
ficiu propriu însă la inițiativa omului 
politic Toma Cămărășescu , Guvernul 
României a decis construirea ”din 
Casa Statului” (din Bugetul Statu-

lui) a unui spital rural ,tip Carol în 
comuna Petreștii de Sus ce a fost 
dat în folosință la 1 oct. 1892 oda-
tă cu spitalele rurale Dămienești și 
Viziru (cf. M.Of. / 23. XII. 1892, la 
pag. 6110 ) destinat încă de la început 
a servi populația de pe Valea Gilortu-
lui cale de 100 km. în sus și în jos. La 
6 martie 1846 se înființase oficial Spi-
talul din Tg-Jiu, prin încheierea unui 
contract de închiriere între Primăria 
orașului Tg-Jiu si Nicolae Protopopes-
cu pentru a pune la dispoziție casele 
sale din strada Poștei (actualmen-
te Tudor Vladimirescu). Dr. Dimitrie 
Culcer este primul medic de spital din 
județul Gorj.

Așa  dar la Tg Jiu Spitalul 
Județean exista încă din 1846 
ființând în locații diferite închiri-
ate de medic ori de administrația 
orașului dar construirea unui local 
propriu a fost posibilă numai după 
ce Județul a contractat un împru-
mut de 400.000 lei  ”la 1 iulie 1893 
pe termen de 15 ani cu procent de 
6 % plătibil în rate trimestriale cu 
amortisment de 10.157,35 lei , rate 
ce sunt achitate la zi. Clădirile de 
spital și Arest contractate fiind ter-
minate la 15 corent (15.oct. 1895) 
s-a fixat recepțiunea definitivă ( 
Extras din ”Starea județului Gor-
jiu” raport prezentat de prefectul I. 
Carabatescu în fața Consiliului Ge-
neral la sesiunea ordinară din oct. 
1895. 

Orașul Tg Jiu avea să beneficieze 
de noul edificiu tip. Carol în apropie-
rea liniei ferate ce străbate localitatea 
, abia după 15 oct. 1895 în timp ce 
la Petreștii de Sus un astfel de spi-
tal ființa încă de la 1 oct. 1892  dar 
cele două spitale au marcat sfârșitul 
secolului XIX și începutul secolului 
XX în asistența medicală a populației 
din județul Gorj primul având o ca-
pacitate funcțională pentru 40 (patru 
zeci ) paturi , al doilea fiind construit 
pentru 30 (trei zeci ) paturi. Pentru că 
momentul ceremonios din data de 22 
oct. 2022 o  impune ar fi poate oportun 
să ne raportăm la anul 1922 , deci în 
urmă cu 100 (una sută ) ani și să con-
statăm că bolile principale cu care se 
confruntau puținii medici erau : sifilis 
, pelagra, paludism, holera, tubercu-
loza , toate acestea fiind tratate atât 
la domiciliu cât și în cele două spitale. 
Din Dos.6 / 1921 – 1922 , fondul Serv. 
Sanitar , la fila 195 , am citit și citez :  
”Spitalul Petrești de Sus , nr. 2083 / 
2. Nov. 1922 . Domnule Medic Primar 
, La ordinul dumneavoastră nr. 2687 
/922 am onoarea a vă da următoare-
le relațiuni : 1. Nr. bugetar al paturi-

lor – 70 ; 2. Nr. maxim al paturilor ce 
ar putea cuprinde localul este de 117 
repartizate astfel : 28 paturi în două 
saloane spital ; 5 paturi în două re-
zerve spital  = 33 ;  72 paturi în patru 
saloane azil , 4 paturi în patru rezerve 
mici azil , 8 paturi în patru   rezerve 
mari azil  = 117 . 3. Numărul bugetar 
de paturi 70 nu este dat global nespe-
cificându-se  câte pentru spital și câte 
pentru azil ” Semnează : Dr. Bellu .

Capacitatea Spitalului a crescut 
prin adăugarea localurilor constru-
ite în partea dinspre Răsărit , prin 
bunăvoința Doamnei Balș devenite 
azil iar ulterior primind preponderent 
bolnavi de tuberculoză din toată țara.

La 28 ianuarie 1921 ” , Ministe-
rul de Interne – Direcțiunea Genera-
lă a Serviciului Sanitar – Regiunea 
I Sanitară Craiova , Serv. Medical , 
Nr. 000483 solicită județului Gorj : ” 
Domnule Medic Primar , În vederea 
rezolvării chestiunii dentiștilor și a 
modificării legei sanitare , Consiliul 
Sanitar Superior în ședința sa de la 
28 oct. 1920 a delegat o comisiune 
pentru studierea acestei chestiuni și 
propunere de soluții practice. Această 
comisiune având nevoie de a cunoaște 
statistica exactă a tuturor   celor care 
practică astă zi dentistica în cuprin-
sul țărei cu sau fără autorizație , s-a 
întocmit alăturatul formular din care 
vă trimitem un exemplar și vă rugăm 
să luați serioase măsuri ca în cel mai 
scurt timp posibil, oricine practică pe 
cont propriu dentistica  în zona de 
activitate a județului Gorj să comple-
teze un asemenea formular pe care 
împreună cu actele respective , le veți 
înainta acestei Regiuni în cel mult 
o lună de zile de la primirea aces-
tui ordin. Șeful Regiunei , Inspector 
General Sanitar, Dr. Laugier  . Din 
răspunsul la această adresă, datat 2 
februarie 1921 rezultă : ” Ca urmare 
a Ordinului Dstră 483 / 28 ian a.c. 
am onoarea a vă comunica că în acest 
județ nu există niciun dentist care 
să profeseze arta dentară ” . Similar : 
”În referire la Ordinele Dstră 5.639 și 
6.552 / 920 am onoarea a vă comu-
nica următoarele date  cu privire la 
singura farmacie din acest județ din 
comuna Tg.Cărbunești proprietate a 
Domnului Farmacist N. Mândreanu 
. Proprietarul farmaciei este domnul 
Nicolae S. Mândreanu în baza actului 
de cumpărare autentificat de Tribu-
nalul Gorj la nr. 1.460/911 și tot dân-
sul este și diriginte recunoscut prin 
avizele Comisiunei Chimico – Farma-
ceutice cu nr. 44 și 50  din ședința de 

la 13 aprilie 1912, referitor la Ordinul 
Direcțiunei Generale  a Serviciului 
Sanitar  Nr. 19.410 /920 către acest 
serviciu , după care acte se înaintează 
Dstră copii în regulă”

La 21 nov. 1921 domnul Titu 
Ivănoiu comunică Medicului Șef 
al Județului Gorj  următoarele  : ” 
Subsemnatul am onoarea a vă face 
cunoscut că prin Înaltul Decret Re-
gal nr. 3860 din 11 oct. 1921 mi s-a 
acordat concesiunea unei farmacii în 
orașul Tg.Jiu și vă rog să binevoiți 
a delega o comisiune conforme legei 
pentru verificarea și dresarea actelor 
legale . Această farmacie are ca em-
blemă ”Farmacia Sănătatea” și este în 
Calea Victoriei nr. 3”.

De la Consiliul de Igienă al județului 
Gorj se însărcinează Domnul Medic al 
Orașului dr. Nicolae Haznași  - me-
dic al Spitalului Tg.Jiu și un agent 
polițienesc să procedeze la revizuirea 
farmaciei din nou înființate înaintând 
la Consiliul de Igienă un exemplar 
de protocol. Aceasta era în fapt sta-
rea medico sanitară a județului Gorj 
în urmă cu 100 ani , constatând că 
orașul Tg.Cărbunești a  fost un im-
portant pilon de sănătate și  singu-
ra localitate ce avea în anul 1922 
un spital , o farmacie și – posibil – 
două infirmerii iar în ceea ce privește 
practica stomatologică , nu existau 
dentiști practicieni în nicio localitate a 
județului. După 130 ani de existență 
Spitalul de Urgențe Tg.Cărbunești se 
prezintă ca o unitate importantă în 
contextul instituției medicale gorjene 
, cu  o capacitate de peste 10 ( zece) 
ori mai mare decât în anul edificării 
sale , cu o cazuistică complexă , un 
sistem investigațional tehnic , clinic și 
biochimic modern , cu un corp medi-
co sanitar și specialiști de înaltă cla-
să, apt să asigure  asistență medicală 
întregii populații din Valea Gilortului 
, cale de 100 km. ”în sus și în jos” așa 
cum a fost gândit de la edificarea sa 
în anul 1892. Despre  prezent și vi-
itor există garanția managementului 
performant al doctorului Constantin 
Târziu că unitatea medicală și orașul 
Tg.Cărbunești se situează pe o curbă 
ascendentă fiind suficiente motive  să 
năzuim în diversificarea și moderniza-
rea spațiilor hospitaliere , a metodelor 
și tehnicilor de lucru , perfecționarea 
dialogului ”medic – pacient” , astfel în-
cât noile generații de profesioniști să 
contribuie decisiv la creșterea mediei 
de viață activă și calitatea acesteia în 
România .

 VICTOR GH. BANȚA
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Liga 3 (Seria 7) – Meciurile Etapei 10
  

  Vineri, 28 octombrie, ora 15.00 

CSM Deva - CS Armata Aurul Brad

CSM Jiul Petroşani - CSO Retezatul Hațeg

ACS Viitorul Târgu Jiu 2 - ACSO Filiaşi

  Sâmbătă, 29 octombrie, ora 15.00 

AFC Voinţa Lupac  - CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

ACS Progresul Ezeriş  - ACS Viitorul Şimian

Gilortul Târgu Cărbunești 
se deplasează în acestă run-
dă la Lupac, unde întâlnește 
Voința, o echipă care în se-
zonul precedent a evoluat în 

Gilortul, deplasare la Lupac: Trebuie să adunăm puncte și de afară
play-off. Gorjenii vin după 
trei meciuri fără succes, ulti-
mul pierdut la scor împotriva 
liderului CSM Deva, scor 4-0. 
Antrenorul Mario Găman a 

explicat eșecul din ultima 
rundă a Seriei 7, unde echipa 
sa ocupă, momentan, locul 
4.

,,Din păcate am avut mari 
probleme de lot. În primele 20 
de minute, Gîlcescu s-a acci-
dentat, Săulescu a avut pro-
bleme medicale, iar Oprița nu 
a putut să evolueze. Am fost 
nevoiți să jucăm cu copii de 
2006 în teren. Am avut șapte 
jucători sub 2002, iar Deva 
are o echipă matură, din toate 
punctele de vedere. Au văzut 
și ei ce înseamnă să întâlnești 
o echipă cu pretenții. Trebuie 

să muncim în continuare și 
să uităm lucrurile negative pe 
care băieții le-au făcut la acest 
joc și să mergem la Lupac 
optimiști, fără să mai facem 
atâtea greșeli. 

Obiectivul, știți prea bine, 
este evitarea retrogradării, 
dar eu nu mă mulțumesc cu 
atât. Sper să obțin mai mult, 
iar, după această deplasre, să 
urcăm în clasament”, a decla-
rat Găman.

Tehnicianul este conștient 
că va avea în fața o formație 
valoroasă.

,,Lupac are cam aceeași 

echipă de anul trecut, cu ju-
cători cu ștate vechi în Liga 3, 
cât și în ligile superioare. Nu 
va fi ușor, dar eu am încredere 
în tinerețea acestor copii, pen-
tru că urmează și alte partide 
în deplasare. 

Este un program dificil, dar 
sper ca odată cu meciul de 
sâmbătă să începem să adu-
năm puncte și de afară”, a 
adăugat antrenorul.

Partida Voința Lupac – Gi-
lortul Târgu Cărbunești se 
dispută sâmbătă, de la ora 
15.00.

CĂTĂLIN PASĂRE

CLASAMENT LIGA 2

# Echipa     MJ V E Î    G  P
1. CSA Steaua    11 8 2 1 23 - 10  26
2. Unirea Dej    11 7 3 1 21 - 14  24
3. Otelul Galați    11 6 3 2 13 - 9  21
4. Csikszereda    11 6 2 3 18 - 8  20
5. Poli Iași     11 6 2 3 12 - 8  20
6. Unirea Slobozia    11 5 4 2 15 - 7  19
7. CSM Slatina    11 5 3 3 15 - 8  18
8. FC Buzău    11 5 3 3 14 - 12  18
9. Concordia Chiajna   11 5 1 5 15 - 11  16
10. Șelimbăr    11 4 4 3 12 - 10  16
11. Dinamo     11 5 1 5 12 - 14  16
12. FC Brașov SR    11 3 4 4 10 - 11  13
13. CSC Dumbrăvița   11 4 1 6 14 - 21  13
14. Progresul Spartac   11 3 3 5 9 - 12  12
15. Viitorul Târgu Jiu   11 4 0 7 10 - 14  12
16. FCM Baia Mare    11 3 3 5 12 - 17  12
17. Ripensia Timișoara   11 3 2 6 11 - 12  11
18. Unirea Constanța   11 3 0 8 9 - 26    9
19. Poli Timișoara    11 1 4 6 6 - 17    7
20. Metaloglobus    11 1 1 9 5 - 15    4

Viitorul Târgu Jiu trece printr-o pasă proas-
tă în liga secundă, iar pe Stadionul Muni-
cipal vine, sâmbătă, Steaua București. 

Deși nu are drept de promovare în acest mo-
ment, formația din capitală este pe primul loc în 
clasament, cu o singură înfrângere în 11 etape. 

Gorjenii au alunecat până pe pozița a 15-a și 
trebuie să obțină succesul pentru a avansa spre 
vârful ierarhiei. 

Antrenorul Florin Stîngă a admis că vizitatorii 
formează echipa mai valoroasă, iar Viitorul trebuie 
să dea dovadă de ambiție și determinare pentru a 
scoate un rezultat pozitiv. 

Tehncianul gazdelor crede că formația va depăși 
și forma mai puțin bună arătată în ultimele parti-

Florin Stîngă știe cum poate răpune Florin Stîngă știe cum poate răpune 
liderul: Cu ambiție și determinareliderul: Cu ambiție și determinare

de.
,,Ne așteaptă un meci foarte dificil, cu liderul li-

gii secunde, o echipă bună, formată din jucători 
valoroși. 

Din păcate, pentru noi continuă seria rezultatelor 
negative, dar sunt convins că vom reuși să depășim 
acest moment și vom face un joc bun. Sper din tot 
sufletul să reușim un rezultat pozitiv. 

Steaua poate fi învinsă cu multă ambiție, cu mul-
tă determinare și cu o foarte bună organizare. 

Cred că asta este soluția, pentru că, din punct de 
vedere valoric, sunt peste noi, e clar.  

În sport, dacă ai ambiție și determinare, poți să 
reușești lucruri mari”, a declarat brașoveanul.

Alexandru Core și Alex Micle sunt accidentați și 
vor rata confruntarea din weekend. 

Meciul se joacă sâmbătă, la ora 12.00, și va fi 
transmis de televiziunile de sport naționale.

CĂTALIN PASĂRE  
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Atletele Andreea 
Chivoiu și Alina 
Eremia (CSM Târgu 

Jiu-CS Pandurii) se pregătesc 
pentru ultimele două curse 
ale sezonului. La finalul aces-
tei săptămâni, sportivele an-
trenate de Ion Bură și Ionuț 
Dragoș Bură vor alerga în 
cadrul Finalei Campiona-
tului Național de Cros de la 
Botoșani. Reprezentantele 
Gorjului vor concura în proba 
de 8.000 de metri. Cursa are 
loc sâmbătă, 29 octombrie.

,,Fiecare cursă are 
dificultățile ei. Este clar că 
în această cursă, mult mai 
scurtă decât maratonul, da-
tele problemei sunt altele. 
Am așteptări la un rezultat 
mult mai bun. Sper să obțin 
o medalie pe final de an. Din 
punct de vedere sportiv, anul 
se încheie după concursul de 
la Brașov. După ce voi aler-
ga la Botoșani, mă pregătesc 

Alina Eremia și Andreea Chivoiu, după Alina Eremia și Andreea Chivoiu, după 
medalii la Botoșanimedalii la Botoșani

pentru o ultimă competiție în 
acest an, cea de la Brașov, de 
la mijlocul lunii noiembrie. In-
diferent de ceea ce se întâm-
plă la aceste două competiții, 
pot spune că bilanțul la final 
de an este unul destul de bun. 
Voi încheia anul bucurându-
mă de titlurile obținute până 
acum”, a declarat Andreea 
pentru csmtargujiu.ro. ,,La 
acest concurs mă duc cu gân-
dul să alerg un timp cât mai 
bun. Am în plan să mă clasez 
în primele trei la individual 
și să câștigăm concursul pe 
echipe. Trebuie sa recunosc 
că pentru mine acestă proba 
este puțin mai dificilă decât 
cea de maraton sau semima-
raton, este un alt tempou. Mi-
am propus să închei anul cu 
încă două medalii”, a precizat 
Alina pentru același site. Cele 
două atlete sunt multiple me-
daliate naționale.

CĂTĂLIN PASĂRE

Antrenorul gorjean Dan 
Vasilică, preparator fizic la FCU 
Craiova, va fi interimar pentru 
câteva etape la formația patro-
nată de Adrian Mititelu. Anunțul 
a fost făcut chiar de finanțatorul 
clubului din Bănie. Mititelu 
a admis că vrea un tehnician 
străin, dar acesta va fi numit, 
cel mai devreme, înainte de par-
tida cu FCSB, programată pe 13 
noiembrie.  Așadar, Vasilică va 
sta pe bancă la meciurile cu Fa-

Dan Vasilică rămâne principal la FCU
rul Constanța, CFR Cluj și FC 
Voluntari, ultimul în Cupa Ro-
mâniei. ,,Cu siguranță nu va fi 
mai devreme de săptămâna pre-
mergătoare meciului cu FCSB. 
90% va fi un antrenor străin.  
Colaboratori de-ai noștri au vor-
bit și cu Walter Zenga, a fost o 
discuție de principiu și atât. Sunt 
și alte persoane cu care am dorit 
să încercăm o colaborare. Asta 
este, o să vină un nou antrenor, 
sperăm să ne ridicăm. FCSB e o 

echipă care este în play-off sută 
la sută. Părerea mea că 5 locuri 
sunt deja ocupate. Și Rapid. Mai 
este un loc pe care se bat 7 echi-
pe teoretic. După jocul nostru din 
ultimele etape, suntem echipă 
de luptă pentru retrogradare”, 
a spus Mititelu. Nu este pentru 
prima oară când Dan Vasilică 
o conduce pe FCU din această 
postură. Gorjeanul se află la 
echipă încă din Liga 3.

CĂTĂLIN PASĂRE


