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Cotidian Judeţean Independent
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Noaptea min. 70C

Rămâne încă 6 luni Rămâne încă 6 luni 
la conducerea unui la conducerea unui 

parchet din Gorj

Transelectrica l-a avertizat pe Virgil Popescu, Transelectrica l-a avertizat pe Virgil Popescu, 
încă din august,  SĂ NU ÎNCHIDĂ grupurile încă din august,  SĂ NU ÎNCHIDĂ grupurile 
energetice de la Rovinari și Turceni
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Inginer șef din CEO, în Inginer șef din CEO, în 

Consiliul de Administrație al Transloc SAConsiliul de Administrație al Transloc SA

Focar de infecție în băile Carierei Roșiuța! Focar de infecție în băile Carierei Roșiuța! 
Administrația tace, minerii rabdă, organele de Administrația tace, minerii rabdă, organele de 
control nu se bagăcontrol nu se bagă

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

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320

Locul 1 - 4 masaje,

Locul 2 - 2 masaje,

Locul 3 - 1 masaj.
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Bucătăria Bucătăria 
lui Fabi, lui Fabi, 

plină de premii!plină de premii!

Regulamentul de Regulamentul de 
participare participare 
în pag. în pag. »5»5

PULSUL ZILEI/ PAG. 4PULSUL ZILEI/ PAG. 4

Nouă vagoane cu cărbune Nouă vagoane cu cărbune 
deraiate în Dolj!deraiate în Dolj!

Procurorul Valeria Ionela Gheju va 
conduce Parchetul de pe lângă Jude-
cătoria Târgu-Cărbunești și în urmă-
toarea perioadă. 

INVESTIGAȚII/ PAG. 3INVESTIGAȚII/ PAG. 3

Acțiune caritabilă la Suseni, din Acțiune caritabilă la Suseni, din 
partea elevilor de la Stăneștipartea elevilor de la Stănești

Școala Gimnazială Stănești, în par-
teneriat cu Școala Gimnazială Anini-
oasa, Directia Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului și In-
spectoratul Școlar Județean au orga-
nizat o acțiune caritabilă la Căminul 
de Bătrâni de la Suseni. »8-9»8-9
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,,Succes ul nu es te fi nal, iar eș ec ul nu e fatal; doar curajul de a continua contează." – Winston Churchill,,Succes ul nu es te fi nal, iar eș ec ul nu e fatal; doar curajul de a continua contează." – Winston Churchill
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Pomenirea tutoror 
credincioșilor răposați

r r 
sațisați

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           4,9237  +0,0007
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

†) Sfântul gavril cel †) Sfântul gavril cel 
nebun pentru Hristos, nebun pentru Hristos, 
Sfinții Mucenici Sfinții Mucenici 
Achindin, Pigasie, Achindin, Pigasie, 
Elpidifor și AgapieElpidifor și Agapie
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Nu-i pace în Coaliție, iar măsurile bune întârzie!
Motto: „Optimistul vede opor-

tunitatea în fiecare nenorocire, pe-
simistul vede o nenorocire în orice 
oportunitate.” 

Winston Churchill

Coaliția de guvernare 
pare sau chiar este mai 
dezbinată decât nicio-

dată. Partidul Social Democrat și 
pretinsul Partid Național Liberal 
nu reușesc să cadă de acord și 
să modifice în bine Ordonanța de 
Urgență a Guvernului pe energie, 
aflată la a treia variantă, dar chiar 
cea aflată în aplicare, a treia, nu-i 
cu nimic mai brează decât cele-
lalte. Ba, unii experți în energie 
o consideră mult mai proastă ca 
suratele de dinainte.

OUG PE ENERGIE, MĂRUL 
DISCORDIEI. Liderii Partidului 
Social Democrat își doresc un 
preț fix la electricitate, de 1,3 
lei, oricum o piață reglementa-
tă ori semireglementată, iar PNL 
se opune cu îndârjire. Bună-rea, 
Ordonanța de Urgență a Guver-
nului existentă, mă refer la cea în 
vigoare, acoperă oarecum nevoile 
populației, deocamdată.

Pretinsul PNL zice că prețul 
fix, adică reglementat, n-ar 
fi fost discutat în coaliție, iar 
ședința coaliției ar fi trebuit să se 
desfășoare săptămâna aceasta, 
deși ea e amânată pentru săptă-
mâna viitoare.

RESETAREA ALIMENTARĂ. 
Nu-i vom acorda o prea mare 
atenție, mai ales că înlocuirea pro-
duselor alimentare tradiționale 
va fi greu de introdus în Româ-
nia. Totuși, marți, s-a produs un 

mic scandal în Senat legat de pro-
iectul care interzice gândacii în 
mâncare. Aflat într-o dezbatere la 
o televiziune, un senator PSD s-a 
arătat de acord să nu consumăm 
insecte, dar nu vede de ce acestea 
trebuie interzise prin lege. Deși 
este clar că problemele grave ale 
românilor sunt altele, iată cu ce-
și pierd timpul senatorii!

În vremea aceasta, alimentele 
de bază se tot scumpesc într-o ve-
selie a speculanților de pe piața 
românească. La fel cum tot marți 
s-au scumpit iarăși prețurile la 
combustibili.

PREȚUL ENERGIEI URCĂ 
PREȚURILE TOATE! Una peste alta, 
reglementarea prețurilor la energie, 
în special la energia electrică, rămâ-
ne ca încă o problemă nerezolvată. La 
fel cum este și cea a majorării pen-
siilor seniorilor noștri, cum frumos 
și elegant le spune pensionarilor 
pentru care se luptă să aibă un trai 
mai bun ministrul Muncii, social de-
mocratul Marius Budăi. Avea drep-
tate președintele Partidului Social 
Democrat, Marcel Ciolacu, care ieri 
a a declarat: „Cu certitudine, 75% 
din inflație(care, între timp, a ajuns 
la 15,9% în România!, n.m. I.P.) este 
influențată de prețurile la energie.”

ÎNTREBĂRI FĂRĂ RĂSPUNS. 
Una ar fi aceasta: De ce oare întârzie 
semireglementarea la prețul energiei? 
Doar pentru că incapabilul ministru 
al Energiei, Virgil Popescu, e mai mult 
prin străinătate? Că acum se găsește 
prin Statele Unite ale Americii. Mitul 
sau mutul Virgil Popescu nu răspun-
de, deși l-a atacat dur inclusiv Marcel 
Ciolacu, președintele PSD. Este foar-
te posibil să se aștepte următoarea 

ședință a coaliției, amânată, se pare, 
tot din cauza impochimenului?

TUPEISTUL EDUARD NOVAK 
VORBEȘTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ. 
Dar e vorba de ministrul cu același 
nume al Tineretului și Sportului. În 
Guvernul Ciucă, adică în Guvernul 
României. Totuși, tupeistul Eduard 
Novak a postat un videoclip în care 
vorbește numai în limba maghiară, 
filmulețul fiind subtitrat în limba ro-
mână. Și este cazul paginii sale de 
demnitar, pe Facebook. De ce face 
asta și transmite mesaje în limba 
maghiară? El pretinde că se adre-
sează celor 1,5 milioane de cetățeni 
români de origine maghiară. Cu toa-
te că el este membru al Guvernului 
României! Și o face pentru că i se 
permite!

Pentru fapta sa grosolană, cei din 
Alianța pentru Unirea Românilor 
(AUR) i-au cerut Preș. Klaus Werner 
Iohannis să apere Constiotuția Ro-
mâniei și să-l destituie pe ministero-
idul Eduard Novak!

ION PREDOȘANU

Festivalul „Maria Lătărețu” la a 27-a ediție

Cea de-a XXVII-a ediție a Festi-
valului-concurs „Maria Lătărețu” 
se va organiza la Târgu-Jiu în 
perioada 8-11 noiembrie 2022. 
Festivalul se adresează soliştilor 
vocali şi instrumentişti neprofesi-
onişti, neangajați într-o instituție 
profesionistă de spectacole. 

„Pot participa solişti vocali 
şi solişti instrumentişti (băieți/
fete), cu vârsta cuprinsă între 
16-35 ani.  Fiecare concurent se 
prezintă cu două piese: doină, 
baladă, cântec doinit sau cântec 
epic, fără acompaniament și o 
melodie ritmată, cu acompania-
ment orchestral. Laureații Mare-
lui Premiu şi Premiul I obținute la 
edițiile anterioare ale Festivalului 

nu pot participa în concurs”, anunță 
organizatorii.

Concurenții sub 18 ani pot fi 
însoțiți, pe tot timpul participării la 
festival, de către o singură persoană 
(părinte, profesor etc.) ce beneficiază 
la rândul său, de servicii hoteliere, ca 
şi concurentul. Preselecția se va des-
făşura în data de 8 noiembrie, înce-
pând cu orele 15.00, în prezența ju-
riului național. 

Pentru concurenți, cheltuielile de 
transport vor fi suportate de către 
participanți (direct sau prin instituțiile 
culturale din zona de domiciliu). Îna-
inte de începerea preselecției, toți 
concurenții vor achita la casieria An-
samblului o taxă de participare/în-
scriere de 30 lei. 

Pentru cei admişi, repetiţiile cu 
orchestra se vor desfăşura în fiecare 
zi de concurs, începând cu 9 noiem-
brie, ora 9.00, la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist „Doina Gorjului”.  
Acompaniamentul orchestral, pe toa-
tă durata festivalului, va fi asigurat de 
orchestra Ansamblului Artistic Profe-
sionist „Doina Gorjului” din Târgu-
Jiu. Spectacolele-concurs se vor des-
făşura în zilele de 9 şi 10 noiembrie, 
ziua de 11 noiembrie fiind rezervată 
decernării premiilor. 

Pe lângă spectacolele din festival, 
pot avea loc și alte manifestări cultu-
rale, care vor marca drumul de cân-
tec al Mariei Lătăreţu de la Bălceşti la 

Târgu-Jiu şi vor readuce în memoria 
gorjenilor tradiţii folclorice şi neste-
mate din lada de zestre. 

În serile de 9 şi 10 noiembrie, 
după spectacolele-concurs, se vor 
desfăşura recitaluri oferite, de An-
samblul Folcloric „Maria Lătărețu” al 
Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu (în 
prima seară) şi Orchestra Populară 
„Rapsozii Botoşanilor — Ioan Cobâlă” 
(în 10 noiembrie). 

Şi anul acesta, festivalul se va în-
cheia cu un spectacol de excepție (11 
noiembrie) susţinut de Ansamblul 
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” 
şi invitații acestuia. 

Juriul concursului va fi alcătuit 
din personalități de seamă din dome-
niul cercetării şi interpretării folclo-
rului românesc (etnomuzicologi, fol-
clorişti, interpreți, redactori muzicali, 
profesori, precum și din personalități 
locale.  Marele Premiu şi Trofeul Fes-
tivalului este în acest an în valoare 
de 5.000 lei.

Organizatori: Consiliul Județean 
Gorj, Consiliul Local și Primăria Mu-
nicipiului Târgu Jiu, Ansamblul Ar-
tistic Profesionist „Doina Gorjului” 
Târgu Jiu, Centrul Județean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiționale Gorj, Şcoala Populară 
de Artă Târgu Jiu, Muzeul Judeţean 
Alexandru Ştefulescu Gorj, Liga Cul-
turală „Fiii Gorjului” Bucureşti. 

I.I.
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Consiliul Local al 
Municipiului Târ-
gu-Jiu, în calitate 

de acționar unic al Transloc 
SA, a decis, luni, convocarea 

Inginer șef din CEO, în Consiliul 
de Administrație al Transloc SA
Consiliul Local Târgu-Jiu a votat, luni, convocarea Adunării Generale a Acționarilor 
a Transloc SA și a emis propunerea de numire a cinci administratori, cu mandat de 
patru ani, în urma finalizării selecției pentru ocuparea acestor poziții în Consiliul de 
Administrație al societății de transport public. Patru dintre foștii membri ai CA au 
rămas în funcții, iar a cincea poziție a fost ocupată de Mihai Cosmin Ceaușescu, ingi-
ner șef în cadrul Sucursalei Miniere a Complexului Energetic Oltenia, fost președinte 
al PNL Mătăsari și, ulterior, membru în conducerea organizației Gorj a ALDE.

AGA, în vederea numirii noi-
lor administrator ai societății. 
Cei cinci membri ai Consiliu-
lui de Administrație au fost 
declarați admiși, în urma 

participării la procedura de 
selecție, finalizată pe 18 oc-
tombrie a.c., și vor avea un 
mandat de patru ani, în urma 
încheierii unor contracte, în 
acest sens, cu reprezentanții 
acționarului. 

Astfel, din noul CA vor face 
parte Constantin Pârău, Va-
lentin Vasile Sichitiu, Victor 
Pîrvulescu și Marius Emanoil 
Văcaru, aflați deja în funcțiile 
de administratori, precum și 
Mihai Cosmin Ceaușescu, se-
lectat, recent, pe lista scurtă 
a administratorilor Transloc 
SA.

Ceaușescu este inginer șef 
în cadrul Sucursalei Miniere 
a CEO și are un salariu, anu-
al, de 102.000 de lei, adică în 
jur de 8.500 de lei, lunar. Din 
postura de administrator al 
Transloc SA va încasa în jur 
de 2.230 de lei, lunar. 

Fost director al EMC Jilț, 
Ceușescu a activat în PNL, 
ca președinte al organizației 
Mătăsari, iar, la începu-
tul lui 2016, și-a dat demi-
sia din partid și a trecut la 
ALDE. La vremea respecti-

vă, reprezentanții liberalilor 
anunțau că Ceaușescu a de-
misionat nemulțumit fiind 
de scorul obținut în sondajul 
de opinie realizat la nivelul 
orașului Mătăsari.

Demisia lui Ceaușescu a 
fost corelată, la acel moment, 
și cu declarațiile fostului se-
nator PNL Tudor Barbu care 
a declarat, public, că vrea să 
le dea distonocalm pensiona-
rilor. La alegerile din 2016, 
Ceaușescu a candidat din 

partea ALDE la funcția de 
primar al comunei Mătăsari 
și a obținut 23% din voturi.  
În 2018, Cosmin Ceaușescu 
apare în Biroul Politic Interi-
mar al ALDE Gorj, însă, ulte-
rior, nu a mai candidat pentru 
nicio funcție politică. Având în 
vedere faptul că s-a poziționat 
pe lista scurtă în selecția pen-
tru CA al Transloc SA, cel mai 
probabil, Ceaușescu a revenit 
în PNL.

CLAUDIU MATEI

Școala Gimnazială 
Stănești, în parteneriat cu 
Școala Gimnazială Anini-
oasa, Directia Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului și Inspectoratul 
Școlar Județean au organizat 
o acțiune caritabilă la Cămi-
nul de Bătrâni de la Suseni. 

Printre obiectivele parte-
neriatului ,,Alături de Bă-
trâni,, se numără: stimularea 
generozității în rândul elevi-
lor din școală, prin activități 
caritabile; organizarea de 
activități recreativ-socia-

Acțiune caritabilă la Suseni, din partea elevilor de la StăneștiAcțiune caritabilă la Suseni, din partea elevilor de la Stănești
le pentru bătrânii internări; 
educarea și motivarea elevilor 
pentru a răspunde nevoilor 
vârstnicilor; 

La finalul spectacolului 
elevii au distribuit pachete 
persoanelor vulnerabile.

,,Ne bucurăm ca prin inter-
mediul unui astfel de moment 
artistic putem aduce un strop 
de veselie bătrânilor, promi-
tem că vom reveni de Crăciun” 
a declarat Andreea Măruță, 
director Școala Gimnazială 
Stănești.

A.S.
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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

Un nou incident feroviar a avut loc pe calea 
ferată în care au fost implicate vagoane 
pline cu cărbune. De data aceasta, acci-

dentul s-a produs între stațiile Răcari și Coțofeni, 
garnitura cu aproape 40 de vagoane încărcate  cu 
lignit circulând pe relația Motru Est – Cernele. 

Nouă dintre vagoane au deraiat, iar unele au fost 
complet distruse, încărcătura din acestea ajungând 
la sol. 

Călătorii care au circulat ieri cu trenuri pe tron-
sonul amintit de cale ferată au fost transbordați și 
duși cu microbuzele la gările de unde CFR le-a asigu-
rat continuarea transportului până la destinație. 

„Personalul de specialitate al SRCF Craiova, 
prezent la faţa locului, va lua toate măsurile care 
se impun în astfel de situaţii, pentru intervenţia cu 
utilaje necesare repunerii pe şină vagoanelor răstu-
ranate şi eliberarea gabaritului, în vederea reluării 
traficului feroviar în condiţii de siguranţă. Compa-
nia Naţională de Căi Ferate CFR S.A. cere scuze că-
lătorilor pentru întârzierile care se vor înregistra în 
circulaţia trenurilor pe raza Regionalei CF Craiova, 
urmare producerii acestui eveniment, cu precizarea 

Nouă vagoane cu cărbune deraiate în Dolj!Nouă vagoane cu cărbune deraiate în Dolj!

că personalul feroviar va colabora permanent cu re-
prezentanţii operatorului de marfă şi va asigura tot 
suportul tehnic necesar pentru repunerea pe şină a 
vagoanelor şi restabilirea circulaţiei în condiţii nor-
male", a transmis CFR printr-un comunicat de 

presă. În privința cauzelor accidentului feroviar, a 
fost deschisă o anchetă, o comisie de specialitate 
urmând să stabilească ce anume a determinat de-
raierea celor 9 vagoane.

 GELU IONESCU

Flashmob anti-violență Flashmob anti-violență 
al elevilor Liceului de al elevilor Liceului de 
Arte din Târgu-Jiu!Arte din Târgu-Jiu!

În cadrul Proiectului  de  Parteneriat  
Educațional ,,Împreună pentru o lume fără 
violență” - elevii clasei a XII -a B ai Liceului de Arte 
,,Constantin Brăiloiu" din Târgu-Jiu, coordonați 
de prof.consilier școlar Meda Dochin, au prezentat 
un flashmob. Acesta a fost destul de concludent 
în acest sens, urmând ca activitățile de prevenire 
și combatere a violenței în mediul școlar să 
continue, în parteneriat cu Baroul Gorj.

A.S.
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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.

Comunicat de presă
Noiembrie 2022

Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii sediului Poliției Municipiului 
Târgu Jiu din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN GORJ (I.P.J. GORJ) anunță semnarea contractului de execuție a lucrărilor de reabi-
litare termică  la clădirea sediului Poliției municipiului Târgu Jiu din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, în cadrul 
proiectului  „Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii sediului Poliției municipiului Târgu Jiu din cadrul Inspectora-
tului de Poliție Județean Gorj”, cod SMIS 127095. 

Contractul a fost semnat cu SC IMPEX LUMY NICO SRL și are termen de fi nalizare a lucrărilor 10.10.2023
Benefi ciar: INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN GORJ
Valoarea totală a proiectului: 19.987.947,46 lei
Contribuția Uniunii Europene: 10.561.464,85 lei
Perioada de implementare: 04.07.2018-31.12.2023
Data fi nalizării: 31.12.2023
Proiectul își propune  creșterea  performanței energe  ce  a clădirii sediului Poliției municipiului Târgu Jiu.

Proiectul este implementat prin intermediul unei fi nanțări  nerambursabile acordate prin Regio -  Programul Opera  onal 
Regional  2014 - 2020,  Axa prioritara  3,  Prioritatea de inves  ții 3.1 -  Sprijinirea efi cienței energe  ce, a ges  onării inteligen-
te a energiei și a u  lizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Obiectul  proiectului este sprijinirea îmbunătățirii efi cienței energe  ce a clădirii sediului Poliției municipiului Târgu Jiu. 
Rezultatele planifi cate pun accent pe scăderea consumului anual specifi c de energie, reducerea consumului anual pentru 
încălzire,  de protejarea  mediului prin scăderea  emisiilor de  CO

2
.

Inspectoratul Județean de Poliție Gorj
Str. Traian, Nr. 2, Tg. Jiu, Jud. Gorj, cod poștal 210120

Tel. 0253/207963, Fax. 0253/207961

Inves  m în viitorul tău! Proiect cofi nanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

O primărie din Gorj face licitație pentru lapte, O primărie din Gorj face licitație pentru lapte, 
corn și mere. Când vor primi elevii produselecorn și mere. Când vor primi elevii produsele
Circa 200 de elevi din comuna Dragotești ar 
urma să primească lapte, mere și produse de 
panificație (cornuri sau biscuiți). Autoritățile 
locale au decis să organizeze pe cont propriu 
licitația pentru distribuția acestor produse în 
cadrul Programului pentru Școli al României. 
Bugetul alocat este de circa 22.000 de lei. 

Produsele vor ajunge cu întârziere pe bănci-
le școlarilor din comună, firmele interesate 
de acest contract având termen până la 21 

noiembrie să depună ofertele. 
Cei mai mulți bani alocați sunt pentru achiziția 

produselor de panificație. 
„Acordarea gratuită pentru preşcolarii din gră-

diniţele cu program normal de 4 ore de stat auto-
rizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat 
şi particular de mere, lapte UHT alternativ cu iaurt 
și produse de panificatie: corn alternativ cu biscuiți 
uscați, în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. 
Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de 
achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea 
adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi de-
pozitare a acestora, după caz. Produse de panificație 
- corn alternativ cu biscuiți uscați - valoare estimată 
8.820,00 lei fără TVA. Cantități 14.700 bucăți”, po-
trivit caietului de sarcini.

Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i 
se acordă gratuit două porții de fructe (mere), trei 
porții de lapte și cinci porţii de produse de panifica-
ţie. „pentru asigurarea diversităţii, porţia de fructe 
- mere va fi însoţită de o porţie de biscuiţi uscaţi, 
iar porţia de lapte şi produse lactate - iaurt va fi 
însoţită de corn”, anunță primăria.

Pentru distribuirea și furnizarea produselor lac-
tate (lapte UHT și iaurt), autoritățile locale pun la 
bătaie circa 8.000 de lei fără TVA. Cei mai puțini 
bani sunt oferiți pentru achiziția de mere, respectiv 
3.763 lei, pentru 5.880 de mere.

Ofertele se depun până la finele lunii noiem-
brie.

Și Primăria Slivilești organizează în această pe-
rioadă licitație pentru achiziționarea de mere, lap-

te și produse de panificație, bugetul alocat fiind de 
peste 20.000 de lei.

Pentru restul localităților, Consiliul Județean 
Gorj a demarat încă din vară procedurile pentru 
achiziția produselor alimentare, dar nu a existat 
interes din partea furnizorilor. Cu greu s-au găsit 
firme dispuse să furnizeze cornuri și mere în școli, 
iar pentru produsele lactate, licitația a fost reluată 
în această toamnă. 

Până pe 1 noiembrie, la aproape două luni de 
la începerea școlii, elevii gorjeni nu au beneficiat 
produsele promise de guvernați.

I.I.
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Președintele Comisiei 
Economice din Se-
nat, Daniel Zamfir, 

a declarat aseară la Antena 
3 CNN: ,,Anul trecut 1720 de 
MW au fost scoși din sistem 
iar peste o lună, mai scoatem 
660 de MW. Avem un deficit 
de 2300 de MW, energie eli-
minată  din SEN fără să pu-
nem nimic în loc. Nici importul 
nu mai este sigur fiindcă toate 
statele importă energie. Deci, 
dacă noi, în cel mai irespon-
sabil mod, scoatem 2.300 de 

Transelectrica l-a avertizat pe Virgil Popescu, încă din august,  Transelectrica l-a avertizat pe Virgil Popescu, încă din august,  
SĂ NU ÎNCHIDĂ grupurile energetice de la Rovinari și TurceniSĂ NU ÎNCHIDĂ grupurile energetice de la Rovinari și Turceni

* ,,Domnul prim-ministru este captiv intereselor lui 
Virgil Popescu”

Transelectrica, operatorul național al sistemului de 
energie, a avertizat Ministerului Energiei să nu incapa-
citeze grupurile de la Turceni și Rovinari, în acest an, 
cele pe care le va închide Virgil Popescu, în decembrie, 
prin trecerea lor în ,,rezervă tehnică”.

MW, de unde vom putea lua 
noi această energie, când toa-
te statele, importă la rândul 
lor? 

Este halucinant ca și în 
condițiile în care și Transe-
lectrica a avertizat Ministerul 
Energiei, pe Virgil Popescu, că 
dacă renunțăm la cele două 
grupuri există riscul unui 
blackout în România, Virgil 
Popescu să le închidă! De la 
Bruxelles s-a întors și domnul 
prim-ministru fără să fi rezol-
vat problema, a rămas așa, 

cum a stabilit Popescu.  Eu 
cred ca domnul prim-ministru 
este captiv intereselor lui Virgil 
Popescu, cel  care și-a asumat 
în PNRR că scoate cei 660 MW 
ca să pună grupuri pe gaze. 

Nu vom reuși până în 2026, 
este practice imposibil. Nu pu-
tem tehnic să le facem, pentru 
că orice comandă de echipa-
mente durează cel puțin patru 
ani.

Dacă se inchid cele două 
grupuri, categoric, da, 
este riscul unui blackout în 
România! 

N-a zis Comisia Europeană 

să închidem, domnul ministru 
Popescu s-a dus și le-a pus pe 
tavă!

Eu am trimis documente-
le, după ce am fost îmn Valea 
Jiului, La Turceni și Rovinari,  
CSAT-uluui iar CSAT a zis că 
nu se închid. La venirea de la 
Br4uxelles, domnul Ciucă a 
zis că le pune în rezervă teh-
nică… Repet, poti proba foarte 
bine că nu poți să construiești 
la timp centralele pe gaz”, a 
mai spus acesta.

M.C.H.

Inspectoratul de Jandarmi 
a comunicat că singura pro-
blema avută de bărbatul care 
dispăruse, a fost lipsa apei. 
,,Urmare a solicitării adresa-
te de Inspectoratul de Poliție 
Județean Gorj de a participa 
cu efective la o acțiune de cău-
tare a unei persoane în vârstă 
de 62 ani, o patrulă de jandar-
merie din Târgu-Cărbunești a 
fost direcționată în localitatea 
Turburea. 

Persoana căutată plecase 
de la domiciliu în ziua de du-
minică 30 octombrie, a.c. și nu 
mai revenise.

Au fost constituite echipe 
formate din poliţişti, pompieri, 
jandarmi, polițiști locali, pre-
cum și voluntari, care au sco-
tocit în toată zona adiacentă 
locului de domiciliu, inclusiv în 

Turburea: Găsit teafăr după mai bine de 24 de ore de la disparițieTurburea: Găsit teafăr după mai bine de 24 de ore de la dispariție
Un bărbat, de 62 de ani, din Turburea, a fost găsit, ieri, de o patrulă de jandarmi, pe 
malul râului Gilort. Omul plecase de duminică și, după multe căutări ale polițiștilor, 
jandarmilor și voluntarilor, acesta a fost găsit, din fericire, teafăr și nevătămat.

zona împădurită. 
Persoana căutată a fost 

identificată de patrula de jan-
darmi lângă malul Gilortu-
lui, la aproximativ 3-4 km de 
casă, desculț și dezorientat, 
menționând că îi este sete și 
caută o fântână. Adresăm tutu-
ror participanților la activitățile 
de căutare mulțumiri pentru 
implicare, dovedind încă o 
dată că efortul comun a dat re-
zultate, persoana fiind găsită 
și redată familiei. 

Recomandăm persoanelor 
dacă au cazuri similare de 
dispariție a membrilor de fami-
lie, să anunțe imediat pe SNU-
AU 112 sau direct unitățile de 
poliție pentru a putea lua mă-
suri de căutare”, a transmis 
instituția.

M.C.H.
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Rămâne încă 6 luni la conducerea unui Rămâne încă 6 luni la conducerea unui 
parchet din Gorjparchet din Gorj
Procurorul Valeria Ionela Gheju va conduce Parche-

tul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești și în 
următoarea perioadă. 

Consiliul Superior al Magistraturii a decis să-i prelun-
gească delegarea în funcția de prim-procuror „începând cu 
data de 15.10.2022, până la ocuparea funcției prin concurs 
sau examen, în condițiile legii, dar nu mai mult de șase luni”. 
Gheju a ajuns la conducerea parchetului din Cărbunești pe 
data de 15 aprilie, după ce procurorul Mugurel Constantin 
Bîjnea, ocupantul postului, s-a transferat la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Gorj.

Valeria Ionela Gheju a intrat de curând în magistratură. 
A lucrat la Complexul Energetic Oltenia pe postul de consi-
lier juridic.

„Din verificarea dosarului profesional, rezultă că doamna 
Gheju Ionela Valeria, procuror la Parchetul de pe lângă Jude-
cătoria Târgu-Cărbunești, are o vechime în funcția de procu-
ror de 2 ani și 8 luni”, potrivit CSM.

I.I.

Obezitatea copilului, boală cronică de nutrițieObezitatea copilului, boală cronică de nutriție

Obezitatea copilului, ca și a adul-
tului, este o boală cronică de nutriție, 
fiind consecința unui cumul de ener-
gie depozitată sub formă de lipide, cu-
mul rezultat din dezechilibrul dintre 
aportul și consumul de energie. 

Obezitatea copilului presupune 
afectarea unui organism aflat încă în 
perioada de creștere și dezvoltare, cu 
multiple influențe asupra funcțiilor 
organismului. 

Obezitatea copilului reprezintă 
unul dintre motivele din ce în ce mai 
frecvente pentru care părinții se adre-

sează medicului de familie.

Complicațiile obezității

Prezența timp îndelungat a 
obezității la copil are repercusiuni 
asupra stării de sănătate a adultului. 
Pot apărea următoarele complicații, 
manifestate la adolescent sau în peri-
oada de adult:

- la nivelul aparatului cardiovascu-
lar: hipertensiune arterială, cardiopa-
tie ischemică, hipertrofia ventriculului 
stâng, cord pulmonar, cardiomiopatie 

asociată obezității, arterioscleroza ac-
celerată;

- la nivelul aparatului respirator: 
apnee obstructivă în somn, sindromul 
de hipoventilație asociat obezității, 
creșterea predispoziției pentru infecții 
respiratorii, creșterea incidenței ast-
mului bronșic;

- la nivelul sistemului nervos cen-
tral: AVC, hipertensiune intracrania-
nă idiopatică;

- la nivel gastro-intestinal: colecis-
tită, colelitiază, steatoză hepatică no-
nalcoolică, reflux gastro-esofagian

- la nivel metabolic: rezistența la 
insulină, hiperinsulinism, diabet za-
harat de tip 2, dislipidemie, hiperu-
ricemie;

- la nivel osteo-articular: osteoar-
trită, coxa vara, lumbago cronic, scă-
derea mobilității, edeme și dureri ale 
membrelor inferioare după ortosta-
tism prelungit.

Terapia obezității constă în schim-
barea stilului de viață, atât printr-o 
dietă adecvată, hipocalorică-hipolipi-
dică, dar și prin creșterea activității fi-
zice, prin scăderea timpului petrecut 
în fața televizorului sau a calculato-
rului. Recomandările dietetice pentru 
copiii supraponderali și obezi includ 
creșterea consumului de legume, 
fructe, cereale integrale și limitarea 
sau chiar evitarea lipidelor de origi-
ne animală și dulciurilor concentrate. 
Din totalul caloriilor, lipidele trebuie 
să reprezinte maximum 30%.

Alimentația sănătoasă trebuie să 
includă aport adecvat al nutrienților 

esențiali, aport adecvat consumului 
energetic. Copilul trebuie învățat să 
consume cereale integrale, lapte și 
iaurt cu conținut redus în grăsimi, 
carne slabă (pasăre, pește, vită), legu-
me și fructe, să-și limiteze consumul 
de sare, să aibă un aport suficient de 
lichide, dar sunt interzise băuturile 
dulci carbogazoase. De asemenea, co-
pilul va fi învățat să reducă consumul 
alimentelor cu index glicemic mare 
(dulciuri concentrate, pâine albă, 
paste, cartofi).

Copiii, mai ales părinții, sunt 
sfătuiți să reducă timpul afectat vizio-
nării TV și a jocurilor pe calculator la 
maximum 1-2 ore/zi.

Sunt încurajate practicarea spor-
turilor și a activităților fizice (mersul 
pe jos, mersul cu bicicleta, mersul cu 
role). Activitățile fizice trebuie să fie 
relaxante, adaptate fiecărui copil, mi-
nimum o oră zilnic, având în vedere 
creșterea treptată a intensității și du-
ratei efortului fizic. 

La copiii supraponderali sau obezi 
care au deja și comorbiditate asociată 
este necesară o abordare terapeutică 
multidisciplinară.

Material informativ realizat 
de dr. Cornoiu Cristina, medic 
specialist medicină de familie 
- Cabinet Planificare familială 

din cadrul Ambulatoriului Inte-
grat al Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu

Puține insolvențe în GorjPuține insolvențe în Gorj
Numărul societăţilor comerciale şi al 

persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate 
în insolvenţă a crescut cu 10,68% în pri-
mele nouă luni din 2022, comparativ cu 
perioada similară a anului trecut, fiind 
înregistrate 4.767 de insolvenţe, conform 
datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţi-
onal al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate 
în insolvenţă au fost înregistrate în Bucu-
reşti, Bihor, Cluj şi Timiş.

Cele mai puţine insolvenţe s-au înre-
gistrat în judeţele Gorj, respectiv 20, în 
scădere cu 52,38% faţă de aceeaşi perioa-
dă din 2021, Botoşani – 20 (minus 20%), 
Harghita – 23 (plus 53,33%) şi Covasna – 
24 (plus 41,18%).

I.I.
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Lunar, Complexul Energetic Oltenia livrează 
pe un card, la fiecare unitate minieră din 
companie, suma de 10.000 de lei pentru 

condițiile sociale și administrative. Banii ar trebui 
să fie cheltuiți pentru repararea bateriilor de la 
dușuri, pentru chiuvete,  wc-uri și, într-un cuvânt, 
să miroasă a primăvară în grupurile sanitare. Evi-
dent că banii sunt cheltuiți, dar nu pe condițiile 
în cauză, iar în băile Carierei Roșiuța nu miroase 

Focar de infecție în băile Focar de infecție în băile 
minerii rabdă, organele dminerii rabdă, organele d
În timp ce liderul Sindicatului Liber din Cariera Roșiuța se laudă că minerii pe care îi conduce că pe 
oi au condiții de lux, în băile unității miniere te întorci în timp cu vreo 80 de ani. Minerii se spală 
în condiții mizere, la dușuri improvizate și în grupuri sociale cu țevile cârpite cu cauciuc crud luat 
de la vulcanizatori. Mucegaiul și microbii sunt la ei acasă dar Direcția de Sănătate Publică Gorj nu 
intervine, administrația CE Oltenia nu vede, iar minerii tac de frică. Doar Nelu Roșca, inspector 
social, își umflă contu’ și pieptul că minerii de la cariera lui (că e pe persoană fizică) au condițiile 
sociale pentru care au plătit miile de euro la angajare.

decât a delapidare.
Roșca, plătit de ani buni că inspector social, nu își 

face nevoile la wc-urile respective, deoarece, dacă ,,îl tre-
ce ceva” are grupurile sanitare de la executivul CEO, de 
la Târgu-Jiu, iar la dușuri nu a mai intrat de mult timp 
pentru că... liderul nu se spală pe mâini ca să aibă lipici 
la bani. 

Altfel, nu se explică cum liderul de sindicat nu a 
mișcat un deget pentru condițiile sociale de la Roșiuța.
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ile Carierei Roșiuța! Administrația tace, Carierei Roșiuța! Administrația tace, 
e de control nu se bagăde control nu se bagă

Pleacă ai noștri, vin tot ai noștri!

La Roșiuța, se vede din avion, că nu s-a cheltuit un 
leu pentru îmbunătățirea condițiilor respective, dar ni-
meni nu controlează situația pentru că la butoane sunt 
aceiași șmecheri.

David Constantin s-a mutat din conducerea carierei, 
la cârma EMC Motru, iar când va pica de acolo va ajunge 
în același scaun de director. 

Nu contează dacă partidul din care face parte este la 
Putere sau în Opoziție.

Într-un cuvânt aceeași mizerie, pentru că tot ,,ai 
noștri" sunt la butoane indiferent cine conduce, politic, 
CE Oltenia. 

În schimb, gorjenii se înghesuie să se angajeze la 
CEO, plătesc la greu mii de euro și își părăsesc locurile 
de muncă de la firmele private, gândiund că, deși au dat 
șpagă, tot își vor amortiza cheltuielile în timp. 

În cauză există un dosar penal, la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Gorj, aici vorbindu-se de aceste anga-
jări pe spăgi, de care știe toată lumea, dar toți se fac 
plouă. 

Este șocant că mulți se bat să lucreze în condiții in-
umane, considerând că merită, lipsa investițiilor fiind 
prezentă nu doar în băile mizere de la Roșiuța ci, mai 
ales, în producție, acolo unde aterizează nepiloșii, și ăia, 
puțini care au fost angajați fără proptă politică, sindicală 

ori financiară. 
Suntem curioși să vedem care va fi reacția ofi-

cială a CE Oltenia, în fața acestor dovezi indubita-

bile. Într-o Românie normală și educată, cineva ar 
răspunde cu funcția, cu capul, cu ceva ..

A.STOICA
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Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din Parohia Glogova, Gorj (I) 

,,Această biserică este ca o făclie care a fost pusă în sfeşnic, ,,Această biserică este ca o făclie care a fost pusă în sfeşnic, 
că nimeni nu aprinde făclia ca să o pună «sub pat», cum spune că nimeni nu aprinde făclia ca să o pună «sub pat», cum spune 
Sfânta Evanghelie, ci, o pune ca să lumineze tuturor”! Sfânta Evanghelie, ci, o pune ca să lumineze tuturor”! 
În ziua de 29 octombrie 2022, Înaltpreasfinţitul 

Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei 
şi Mitropolitul Olteniei a săvârşit slujba de resfin-

ţire a Bisericii cu hramul «Sf. Ier. Nicolae» din Parohia 
Glogova, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Protoiereu PC 
Părinte Marian Mărăcine şi Preot Paroh PC Părinte Pâr-
vu Gabriel, după care a oficiat Sfânta Liturghie în altarul 
de vară, împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi 
din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte Proto-
iereu Marian Mărăcine, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, 
Preotul Paroh PC Părinte Pârvu Gabriel şi Preacucerni-
cii Părinţi slujitori ai bisericilor de parohie: Pr. Drăghia 
Elisei (Parohia Steic), Pr. Popescu Vasile (Brădetu), Pr. 
Dumitraşcu Bălan (Biserica «Sfânta Treime» Târgu-Jiu, 
Pr. Ianăşi Daniel (Budieni), Pr. Gavril Bivolu (Parohia 
Moi-Blteni), Pr. Breană Marius (Catedrala Motru), Pr. 
Nimară Ilie – pensionar, Pr.Popescu Ovidiu (Parohia 
Strâmtu), Pr. Raţă Daniel (Crainici – Mehedinţi) şi alţii. 
În cadrul slujbei, Preotul Paroh Pârvu Gabriel a fost 
ridicat la rangul bisericesc de iconom stavrofor pentru 
aportul său la înfrumuseţarea Casei Lui Dumnezeu, 
pentru strădania în vederea restaurării acestei biserici 
şi pentru osteneala sa la împlinirea faptelor plăcute Lui 
Dumnezeu! Răspunsurile la strană au fost date de că-
tre Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul 
Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, dirijat de către prof. 
dr. Victor Şapcă, iar, la slujbă au fost prezenţi mem-
brii adiministraţiei publice locale în frunte cu Primarul 
Gheorghe Alpredi, membrii Consiliului Local Glogova şi 
reprezentanţii administraţiei publice judeţene în frunte 
cu dl. ing Cosmin Mihai Popescu, preşedintele Consiu-
lui judeţean Gorj. În curtea Bisericii de la Glogova s-au 
aflat printre alţii: Domnul Nicolae Dragoş, fiu strălucit 
al localităţii Glogova, dl. prof. Ion Mihăiţă, autor de car-
te, domnul arhitect Iulian Cămui, dl. director prof. dr. 
Pompiliu Ciolacu, mulţi oameni de cultură şi iubitori ai 
credinţei noastre strămoşeşti! Au fost acordate grama-
te chiriarhale de mulţumire din partea Mitropolitului 
Olteniei următoarelor persoane: d-l preşedinte Cosmin 
Mihai Popescu, d-l primar economist Gheorghe Alpredi 
şi d-l viceprimar Drăghici Cosmin George. 

,,Vă rugăm să primiţi din partea noastră şi a 
Consiliului local, în baza Hotărârii nr. 34 din 30 
septembrie 2022, Titlul de «Cetăţean de Onoare al 
Comunei Glogova»”!

Dând citire actului de sfinţire a bisericii, Preacucer-
nicul Părinte  Protoiereu Marian Mărăcine a început 
prin a spune că la zidirea sfântului locaş s-a folosit că-
rămida rămasă de la Cula Glogovenilor, şi iniţial biseri-
ca a fost acoperită cu şindrilă. Pictura bisericii realizată 
între anii 1763-1764 se presupune că a fost făcută de 
echipa de zugravi a lui Dimitrie Diaconul, cel ce a pic-
tat Mănăstirea Tismana cu cheltuiala Doamnei Stanca 
Glogoveanu, rămasă văduvă, iar, între anii 1914-1915, 
în zilele Regelui Ferdinand I s-a reparat şi s-a repic-
tat sfânta biserică. Datorită intemperiilor şi a trecerii 
timpului, lăcaşul a fost deteriorat în mare parte, iar, 
în anul 2018 au început lucrările de consolidare, re-
staurare şi de punere în valoare pe un proiect finanţat 
de Uniunea Europeană, prin proiectul domnului Iulian 
Cămui! Părintele protopop a mai menţionat că: ,,Ziua 
aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi este 
una de mare bucurie pentru că s-a sfinţit acest lăcaş 
care face parte din salba de biserici de pe Valea Motru-
lui, o biserică de aproape trei sute de ani, aflată sub 
ocrotirea Sf. Ier. Nicolae şi considerată «mireasa» bise-
ricilor din zona aceasta, iar, comuna mai are o biseri-
că în restaurare la Clejneşti. După aceea, mulţumind 
Mitropolitului Olteniei şi credincioşilor care au umplut 
curtea bisericii, Preacucernicul Părinte Paroh Pârvu 
Gabriel a ţinut să precizeze cu vădită emoţie: ,,Iată-ne, 
astăzi, aduşi la împlinirea celor cinci ani, chiar din ziua 

de 29 octombrie 2017, când am fost hirotonit preot în 
această parohie, ca să fiu angajat la această lucrare! 
Suntem bucuroşi şi Îi mulţumim Bunului Dumnezeu 
că astăzi a fost prezent în mijlocul nostru Vlădica iubit 
al Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit dr. Iri-
neu, pentru slujba de resfinţire a bisericii! Mulţumesc 
tuturor celor care au fost alături de mine la greu până 
acum şi la bine acum! Vă doresc tot binele din lume 
şi multă sănătate”, a încheiat preotul paroh! În conti-
nuare, Domnul economist Gheorghe Alpredi, Primarul 
Comunei Glogova a început prin a spune: ,,În primul 
rând, vreau să-i mulţumesc Înaltpreasfinţitului Părinte 
Irineu pentru deosebita vizită la Glogova, pentru că toţi 
glogovenii sunt convinşi că fără binecuvântarea dum-
neavoastră, nu reuşeam să finalizăm aceste lucrări! Vă 
rugăm să primiţi din partea noastră şi a Consiliului 
local, în baza Hotărârii nr. 34 din 30 septembrie 2022, 
Titlul de «Cetăţean de Onoare al Comunei Glogova». Mai 
avem pentru Înaltpreasfinţitul un tablou pictat de către 
doamna Irina Sava, şefa restauratorilor care au lucrat 
aici şi o monografie a comunei Glogova, scrisă de către 
regretatul profesor Ilie Paraschiv! Pentru că recent s-a 
semnat contractual de finanţare pentru a fi restaurată 
Cula Glogovenilor, peste câţiva ani, vă invităm din nou 
la Glogova şi invitaţia noatră rămâne valabilă pentru 
sfinţirea acestui monument şi pentru sfinţirea Bisericii 
de la Clejneşti! Vă mulţumim pentru tot sprijinul, În-
altpreasfinţite Părinte Mitropolit”, a încheiat ca un bun 
orator, în aplauzele întregii asistenţe, domnul Primar 
Gheorghe Alpredi!  

,,Ne aprindem de Lumina Mântuitorului Iisus 
Hristos, când ne apropiem de El, când venim la 
biserică, unde suntem cuprinşi de «mireasma» 
dumnezeiască”!

În cuvântul de o aleasă şi extrem de documentată 
învăţătură duhovnicească, în care a scos în evidenţă 
importanţa fundamentală a bisericii în viaţa comuni-
tăţii de parohie, Mitropolitul Olteniei a început prin a 
se adresa cu mult respect celor prezenţi, personalităţi-
lor administraţiei publice locale şi judeţene spunând: 
spune că este o mare şi negrăită bucurie să slujeşti la 
sfinţirea şi resfinţirea unei biserici, pentru că: ,,«Aceas-
tă Casă Tatăl a zidit-o, această Casă Fiul a întărit-o, 
această Casă Duhul Sfânt a sfinţit-o», iar aceste cuvin-
te le-am rostit azi-dimineaţă, când am intrat în biseri-
că, după ce am înconjurat sfântul locaş! Şi l-am uns 
cu sfântul şi marele Mir, după care rugăciunile noastre 
s-au îndreptat către Tatăl Atotţiitorul, ca să resfinţeas-
că lăcaşul acesta de rugăciune! De acum, biserica este 
pregătită să vă primească pe fiecare în parte, la Sfânta 
Liturghie! De aici înainte, patruzeci de Liturghii vor fi 
zilnice, Părintele va sluji zi de zi, şi vă va întâmpina ca 
să vă primească împreună cu rudele dumneavoastră, 
atât cei în viaţă, cât şi cei care au trecut la cele veşnice! 
Din rugăciunea de resfinţire a reieşit că noi cerem Lui 
Dumnezeu ca să privească cu milostivire spre biserica 
Sa, ca biserica să fie «liman celor înviforaţi», adică, să 
fie liniştire celor care au probleme, au necazuri, au su-
ferinţe, care sunt întristaţi, care sunt bolnavi, pentru 
tămăduirea celor sufleteşti şi trupeşti! Pentru că fiecare 
dintre noi are o anumită problemă şi Cel care vindecă 
orice boală şi orice suferinţă este Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos, Care a venit în lume să curăţească pă-
catele noastre, să ne sfinţească şi să ne aducă înaintea 
Tatălui ceresc, copii preaiubiţi ai Săi! De asemenea, bi-
serica aceasta să fie izgonitoare tuturor duhurilor ne-
curate care se abat de multe ori asupra noastră chiar 
vizibil, prin oameni făcători de rele, prin oameni îndră-
ciţi, prin oameni care nu cunosc adevărul şi care cau-
tă prin toate mijloacele ca să facă rău celorlalţi! Deci, 
împotriva acestora, biserica se roagă şi ne învaţă să 
zicem: «şi ne izbăveşte de cel viclean!». Sfânta Biserică 
este această «Casă» a Lui Dumnezeu, acest loc sfânt şi 
binecuvântat unde primim cu toţii ceea ce avem nevoie 
pentru viaţa noastră! De este cineva bolnav, cu multe 
greutăţi, când vine şi se roagă în biserică, va primi un 
răspuns negreşit de la Dumnezeu! Că ne spune psal-
mistul: «oare, cine a sădit urechea nu aude, oare, cel 
care a zidit ochiul, nu priveşte?», pentru că Dumne-
zeu este acela care a creat şi urechile noastre, şi ochii 
noştri, simţurile noastre, pentru că El ne priveşte şi ne 
aude în modul cel mai categoric! Noi nu suntem străini 
de Dumnezeu şi am fost aduşi pe pământ prin voinţă 
divină! Tatăl cel cresc ne-a rânduit înainte de Creaţia 
lumii, în Planul Său cel veşnic, pentru că nu venim la 
întâmplare pe faţa pământului! Nici nu trăim întâmplă-

tor aici, suntem rânduiţi de Dumnezeu, suntem ocro-
tiţi de Dumnezeu şi ne vom întoarece iar la Dumnezeu! 
Se spune la Sfânta Scriptură: «Aşezat-a Milostivul în 
sufletul nostru care este suflare dumnezeiască», iar, 
sufletul nu se risipeşte niciodată, nu putrezeşte, el ră-
mâne permanent, chiar dacă trupul nostru într-o zi va 
fi îngropat şi se va descompune în pământul din care 
a fost alcătuit! Dar, prin grija dumnezeiască, la venirea 
Mântuitorului Iisus Hristos, adică, la Înfricoşata jude-
cată, toţi vom învia şi ne vom uni cu trupurile din pă-
mânt ca să ne înfăţişăm înaintea Dreptului Judecător 
ca să primim răsplată pentru faptele noastre! Cei care 
au făcut fapte bune, spre viaţa veşnică, iar cei care au 
făcut fapte rele, spre osândă veşnică! Aşadar, această 
biserică este ca o făclie care a fost pusă în sfeşnic, că 
nimeni nu aprinde făclia ca să o pună «sub pat», cum 
spune Sfânta Evanghelie, ci, o pune ca să lumineze tu-
turor, că se pune cetatea în vârf de munte ca să fie vi-
zibilă tuturor! Biserica de astăzi este strălucitoare, este 
luminoasă, pentru că este sfinţită şi locuită de Însuşi 
Dumnezeu! În biserică venim ca în Casa Tatălui ceresc, 
iar, El, Care este Părintele nostru, ne aşează şi pe noi 
ca să fim purtători de lumină. Aşa cum o lumânare 
«împărtăşeşte» unei alte lumânări din lumina ei, când 
se aprind multe lumini dintr-o singură lumânare, la 
fel şi noi ne aprindem de Lumina Mântuitorului Iisus 
Hristos, când ne apropiem de El, când venim la biserică 
unde suntem cuprinşi de «mireasma» dumnezeiască”, 
deci, o mireasmă îmbietoare şi plăcută, mai ales că din 
cuvântul de învăţătură al Mitropolitului Olteniei putem 
înţelege multe lucruri privitoare la faptul că Dumne-
zeu, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, 
văzutelor tuturor și nevăzutelor, a creat toate din pri-
nosul bunătății Sale milostive, potrivit cu folosul celor 
pentru care avea să o facă prin zidirea bisericilor. Dum-
nezeu, Atoateştiitorul, cunoaşte ceea ce El a crezut că 
îi e omului de folos și cunoscând aceasta, a purces cu 
multă grijă și măsură, făcând ceea ce îi dădea omu-
lui putința să locuiască, să trăiască și să viețuiască 
în biserică, deci, privind la nevoile lui și la o bucurie 
pe măsura vieţii lui pământeşti, pentru că în ultima 
instanţă: «Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și 
iată erau bune foarte» (Facere 1, 31). Iar, dacă primii 
oameni trăiau în comuniune cu Dumnezeu, în fericire 
desăvârșită, necunoscând nici un fel de lipsă sau du-
rere, având calea deschisă spre nemurire, prin căderea 
în păcat se rupe comuniunea dintre om și Dumnezeu, 
ființa omenească se alterează și prin ea întreaga na-
tură, deoarece Dumnezeu îi spune lui Adam: „Pentru 
că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul 
din care ți-am poruncit să nu mănânci, blestemat va fi 
pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrănești din 
el în toate zilele vieții tale! Spini și pălămidă, îți va rodi 
el și te vei hrăni cu iarba câmpului! În sudoarea feței 
tale, îți vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pă-
mântul din care ești luat; căci pământ ești și în pământ 
te vei întoarce” (Facere 3, 17-19). Dar, Înaltpreasfinţite 
Părinte Mitropolit dr. Irineu, căderea în păcat aduce azi 
îndepărtarea omului de Dumnezeu, cât și îndepărtarea 
omului de om, de semenii săi, iar, biserica sfinţită are 
tocmai acest rol de a aduce la un loc sfânt credincioşii, 
dincolo de cei care seamănă neîncredere, ură și războa-
ie între oameni și popoare. Cu cât va trece timpul, din 
păcate, nenorocirea lumii crește, omenirea fiind încon-
jurată de întunericul rătăcirii și de umbra morții. La 
plinirea vremii, vom putea înţelege că Arhieria voastră 
ne apropie de Dumnezeu, Cel Care este izvorul dragos-
tei și al luminii, când va trimite în lume pe singurul său 
Fiu ca să salveze întreaga și neputincioasa omenire din 
robia celui rău şi îndrăcit: «Căci Dumnezeu așa a iubit 
lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică» 
(Ioan 3, 16). Deci, iată, şi la resfinţirea Bisericii de la 
Glogova, am înţeles că prin întruparea Fiului lui Dum-
nezeu de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, a răsărit 
pentru întreaga lume soarele dreptății și al dragostei, 
fiindcă Hristos Domnul săvârșește restaurarea întregii 
Creații, a omului care este cununa Creaţiei Sale! 

(VA URMA) 
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Zona montană a județului, în atenția echipelor 
SALVAMONT Gorj

Obştea Plaiurile Dobriţei convocă Adunarea Generală Ordinară pentru 
alegerea Consiliului 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 procu-

ratori 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.

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ
Denumire: UAT VAGIULESTI
Sectoarele cadastrale nr.: 22, 23, 27, 28, 30, 32, 40, 41

PRIMĂRIA COMUNEI VAGIULESTI împreună cu OFICIUL DE CADAS-
TRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ anunță publicarea documente-

lor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.: 22, 23, 27, 
28, 30, 32, 40, 41, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 

14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 07.11.2022
Data de sfârșit a afișării: 06.01.2023
Adresa locului afișării publice: Caminul Cultural Vagiulesti, sat Vagiu-

lesti,  Județ Gorj.
Repere pentru identificarea locației: sat Vagiulesti, Comuna Vagiulesti, 

Județ Gorj.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la 

sediul Primăriei și, totodată, conform art. 48, alin (2) din Ordinul 1/2020: 

„Cererile de rectificare însoţite de înscrisurile doveditoare pot fi transmise 

la sediul primăriei prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, 

sau formulate în sistemul informatic, caz în care certificarea nealterării 

conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informa-

tic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată.”

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-VINERI, între 
orele 08:00 - 14:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-

2023  se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Întreaga zonă montană a 
județului Gorj se află în aceste 
zile în atenția angajaților Servi-

ciului Public Județean SALVAMONT 
Gorj în vederea pregătirilor specifice 
pentru sezonul de iarnă 2022-2023.

După cum ne-a declarat dl, Sa-
bin CORNOIU, directorul Serviciului 
Public Județean SALVAMONT Gorj, 
,,profitănd de vremea bună care se 
înregistrează în această perioadă, 
salvamontiștii gorjeni au demarat o 
amplă campanie de verificare a stării 
traseelor turistice și a marcajelor din 
întreaga zonă montană a județului 

nostru în vederea pregătirii pentru 
sezonul de iarnă care va urma”. Pe 
lăngă refacerea marcajelor turisti-
ce cu vopsea, vor fi amplasați peste 
20 de stălpi de marcaj, prevăzuți cu 
săgeți și panouri indicatoare, pe zece 
trasee din masivele Parăng, Vălcan, 
Mehedinți și Godeanu. 

Șeful SALVAMONT Gorj, Sabin 

CORNOIU, care este și președintele 
Asociației Naționale a Salvatori-
lor Montani din Romănia, spune că 
,,m-am apucat de salvare montană în 
1985. Sunt unul dintre veteranii Sal-
vamontului românesc. Sunt omul de 
legătură între cei care au făcut Salva-
montul în anii ’70-’80 și care încă mai 
sunt în viață sau chiar în activitate și 
generațiile de tineri salvatori montani 
cu care am încercat să schimbăm to-
tal metodele de salvare, echipamente-
le și am reușit să aliniem România în-
tre țările cu activitate de salvare bine 
dezvoltată, recunoscută international 

și pot să spun cu mândrie că suntem 
membrii în cele două mari comitete 
internaționale de salvare montană 
CISA-IKAR (Comitetul Internațional 
de Salvare Alpină) care abordează 
salvarea în munte și FIPS (Federația 
Internațională de Salvare Alpină) care 
abordează salvarea pe pârtiile de schi. 
Suntem membri cu drepturi depline, 

membri de gradul A. Din 
1904 avem primele struc-
turi de salvare montană 
înființate în România și de 
51 de ani purtăm cu mân-
drie numele de Salvamont”. 
În ceea ce privește resursele 
financiare destinate campa-
niei de întreținere și verifica-
re a stării traseeor turistice 
din întreaga zonă montană 
a județului Gorj, aceste re-
surse sunt asigurate prin-
tr-un proiect cofinanțat de 
Consiliul Județean, iar după 
încheierea acestei activități, 
salvamontiștii gorjeni vor 
demara o amplă acțiune de 
verificare și amenajare a 
elementelor de siguranță pe 
părtiile de schi din zona Răn-
ca, împreună cu administra-
torul privat al părtiilor.     

MARIUS STOCHIȚOIU
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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 sala-
riu 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, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

Vând 3 porci în greuta-
te de 100-120 kg. 

Telefon: 0761890450.
 Vând 2 vițele Angus, 

vârstă 5 – 9 luni, preț 6500 lei 
ambele. 0722814556.
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:  nova-
ramarketing@yahoo.com

CumpărăriCumpărări
 Cumpăr 5 capre rasa 

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

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!

Vând teren în sat, îm-
prejmuit pentru creșterea a 
1000 rațe sau 600 – 700 gâște, 
sau 500 – 700 curci/curcani, 
posiblitate de a fi crescute în 
spații protejate, dețin apă și 
material pentru construirea 
halelor. Tel.: 0765363066, 
0720450404. 

 Montăm țiglă meta-
lică, toată gama de culori, 
jgheaburi, burlane, aticuri, 
dulgherie, mansardări, pla-
cări cu polistiren și rigips și 
orice reparații de construcții. 
Lucrăm cu materiale proprii 
și ale beneficiarului, echipă 
foarte rapidă. 

Tel.: 0726308098

ACIVA SRL, cu sediul în localitatea Tg Jiu, str Vasile 

Alexandri nr. 51-53 anunţă publicul interesat că a depus la 

A.P.M Gorj documentaţia tehnică pentru obţinerea autoriza-

ţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor 5610 - Resta-
urant pe amplasamentul din localitatea Tg Jiu, str. Vasile 

Alecsandri, nr. 51-53.

Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris 

la Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, din Tg-Jiu. str 

Unirii, nr. 76, tel: 0253215384, fax; 0253212892, e-mail: 

office@apmgj.anpm.ro

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină probleme în ceea ce 
privește  distribuirea cotidianului Gorjeanul 

sunt rugați să apeleze nr. de telefon:  
0253-218 552  Ofi ciul Județean de Poștă Gorj 



14141414141414141414141414141414141414141414141414141414 culturăculturăMiercuri, 2 Noiembrie 2022Miercuri, 2 Noiembrie 2022»»1414
www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

14141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414

Așadar Simpozionul „Scoarța – iz-
vor nesecat de spiritualitate” a fost 
organizat de Primăria și Consiliul 
Local Scoarța, sub egida Consiliului 
Județean Gorj reprezentat la manifes-
tare chiar de președintele în exercițiu, 
Cosmin Mihai Popescu. În partea a 
doua profesorul Titu Zălog a prezentat 
personalitățile din satele componen-
te: Bobu, Colibași, Mogoșani; colo-
nelul dr. Dobre Gh. Bebe: oamenii în 
obârșia vremurilor din satele Scoarța 
și Copăcioasa; profesorul Marian Pă-
una personalități din satele Budieni 
și Pisteștii din Deal.

Aș dori să reproduc un pasaj din 
cuvântul de deschidere al primaru-
lui de Scoarța, Ion-Grigore Stamato-
iu din care am reținut că toate cele 
trei cămine culturale din Budieni, din 
Banu și din Scoarța trebuie să devină 
centrele, focarele de diseminare și ex-
primare a informațiilor, a talentelor, 
a capacităților creatoare ale tuturor 
cetățenilor comunei.

Col. Dr. Dobre Gh. Bebe a evocat 
o adevărată saga a familiilor Marcea, 
Ganea, Millo. Am aflat că fiica lui 
Pompiliu Marcea, Corina-Mădălina 
s-a căsătorit cu Yuri Millo din New 
York, având împreună doi copii. Inbar 
Millo, angajat la Ambasada S.U.A. din 
Sidney / Australia și Amit Millo, stu-
dent la Universitatea Berkeley din Ca-
lifornia. Universitarul însuși Pompiliu 
Marcea fusese profesor la Sorbona / 
Paris, Koln, Aachen, Dusserldorf din 
Germania.

În memoria renumitului profesor 
universitar, a scriitorului, a criticului 
și istoricului literar Pompiliu Marcea, 
în ultimul sfert de veac au fost între-
prinse mai multe acțiuni, astfel:

În anul 1995:
- Fundația Culturală „Pompiliu 

Marcea”;
- Căminul Cultural „Pompiliu Mar-

cea” din Scoarța, Gorj;
- Biblioteca Comunală „Pompiliu 

Marcea” din Scoarța, Gorj;
- Simpozionul Cultural anual 

„Pompiliu Marcea” din Târgu-Jiu și 
Scoarța;

- Revista Culturală „Pompiliu Mar-
cea”;

- Cetățean de Onoare Post Mortem 
al comunei Scoarța;

- Placa memorială la casa părin-
tească din Colibași, Scoarța;

- Amfiteatrul „Pompiliu Marcea” la 
Colegiul Național „Spiru Haret” Târ-

Simpozionul „Scoarța - Izvor Nesecat de Spiritualitate” Simpozionul „Scoarța - Izvor Nesecat de Spiritualitate” 
de la Scoarța / 27 octombrie 2022de la Scoarța / 27 octombrie 2022
II. Eroi au fost, eroi sunt încă și-or fi  cât neamul gorjenesc

gu-Jiu;
- Placa memorială la Colegiul 

Național „Spiru Haret” Târgu-Jiu;
În anul 1998:
- Școala Gimnazială „Pompiliu 

Marcea” Târgu-Jiu;
- Cartea „Pompiliu Marcea sau 

despre vocația muceniciei literelor 
românești”;

În anul 2013:
- strada „Pompiliu Marcea” din 

municipiul Tg-Jiu;
În anul 2014:
- Cetățean de Onoare Post Mortem 

al municipiului Tg-Jiu;
- Bustul „Pompiliu Marcea” la 

Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” 
din municipiul Tg-Jiu;

În anul 2017:
- Concurs Școlar Județean anual 

„Pompiliu Marcea între oglinzile tim-
pului”, dotat cu premii în bani și di-
plome;

În anul 2018:
- Stea pe Aleea Celebrităților din 

municipiul Târgu-Jiu;
- Acordarea de diplome și premii 

pentru creații literare;
În anul 2019:
- Cruce de pomenire, în cimitirul 

de la Măceșu (Tg-Cărbunești);
În anul 2020:
- Cetățean de Onoare al orașului 

Tg-Cărbunești;
În anul 2022:
- Bustul „Pompiliu Marcea” în fața 

Căminului Cultural din Scoarța care îi 
poartă numele; (27 octombrie 2022).

Pe lista personalităților din comu-
na Scoarța au fost evocate 4 din satul 
Mogoșani, 11 din satul Bobu, 7 din 
satul Colibași, 3 din satul Lazuri, 24 
din satul Scoarța, 6 din satul Copă-
cioasa, 22 din satul Budieni.

Printre fiii Mogoșanilor se regăsesc 
prof. univ. dr. Mircea Cinteză (decan 
al Facultății de Medicină / Facultatea 
de Medicină și Farmacie „Carol Davi-
la” și senator și ministrul  sănătății 
în guvernul Tăriceanu); profesorul 
Damian Vochițoiu (1910-1985), care 
a luptat pentru eliberarea Basarabiei 
și Ardealului, fiind decorat cu Ordinul 
Coroana României și Virtutea Milita-
ră; prof. univ. dr. Iustinian Petrescu, 
fost decan al Facultății de Știința și 
Ingineria Mediului / Universitatea 
Babeș Bolyai, premiat de Academia 
Română cu premiile Gr. Cobălcescu 
și Gh. Munteanu Murgoci.

Satul Bobu i-a avut mai renumiți 
pe veteranul de război Vasile D. Banța 
(1920-2001) Constantin Banța, luptă-
tor pe front în cadrul Școlii de Ofițeri 
în Rezervă de la Rodna, muncind 
enorm pentru edificarea Monumen-
tului Eroilor și a Bisericii din Bobu, 
Victor D. Banța, persecutat politic 15 
ani la liceu, în armată și în studenție 
(1932-2005).

Din satul Colibași s-au remarcat 
Pompiliu Marcea (critic și istoric lite-
rar, cărturar împătimit, scriitor mi-
litant, patriot adevărat, 1928-1985); 
Nicolae Dobrovie (1924-2008), par-
ticipant la luptele de la Păuliș, fiind 
„deblocat” din motive politice „ob-
scure”; Ion D. Isac (1893-1962), om 
de cultură, dascăl, patriot înflăcărat 
și parlamentar între anii 1928-1937. 
În 1933 a fost închis din motive poli-
tice dar eliberat căci fusese ales din 
nou; în 1946 ajungând președinte al 
Camerei Parlamentului; iar în 1952 
fiind închis la Canal; învățătorul Vic-
tor Ciudin (1907-1978) a participat la 
luptele pentru eliberarea Basarabiei, 
cu toate că avea o vârstă înaintată.

Din satul Lazuri menționez nume-
le doctorului Gheorghe Vodislav, au-
tor al monografiei monumentale „Pie-
tre pentru monumentul satului meu”; 
învățătorul Gheorghe Dragotă (1919-
1995) arestat, cercetat, întemnițat pe 
motive politice.

Din satul Scoarța, l-aș evidenția 
pe Ion V. Caragea (1906-1987), fost 
învățător și profesor în Basarabia 
(ca și Sabin Velican – n.m. I.P.B.); 
învățătorul Gheorghe Vodislav (1908-
1942), fost învățător în Cernăuți, de-
cedat în 1942 la Sevastopol după un 
an de combatant în război; Petre I. 
Dobran a fost primar între anii 1901-
1903, 1909-1917, 1921—1925 și pe 
la începutul secolului a construit o 
prăvălie, tip han, pentru negustorii 
care se deplasau dinspre Novaci, Baia 
de Fier, spre Târgu-Jiu ca să-și co-
mercializeze prețioasele produse ale 
pământului muncit de ei; profesorul 
Constantin Cârstea (1907-1994) a 
luptat pe front între anii 1939-1945, 
ca maior dar fiind cercetat și închis pe 
motive politice; preotul Grigore Carta-
nă (1911-1998), în Parohia Scoarța, a 
fost și el condamnat politic; în 1930 
a înființat Cooperativa de Consum 
Sătesc, Constantin Budianu (1942-
2011), fost ambasador al României în 
Polonia; învățătorul Gheorghe Vinti-
lescu (1894-1971) a luptat în primul 
război mondial cu grad de locotenent; 
învățătorul Gheorghe Stângă (1911-
1980), pentru convingerile  politice 
fiind anchetat și condamnat mulți 
ani de închisoare, din pricină că fu-
sese un ferm opozant marcant împo-
triva regimului comunist; tot victimă 

a abuzurilor aceluiași regim a fost și 
învățătorul Ioniță Isac (1903-1968); 
alt învățător, Grigore Popescu-Puică 
(1917-1943) a participat pe front, că-
zând la datorie în localitatea Moldo-
vinscaia în 1943, pe 27 mai.

Din satul Budieni aș scoate în re-
lief pe prof. univ. dr. Mircea Beuran, 
fost consilier de stat la Administrația 
Prezidențială; general locotenent Aris-
totel Stamatoiu (1929-2016); gene-
ralul de brigadă Virgil Petre Manta, 
care a întreținut cursurile Facultății 
de Drept, din cauza războiului, dar a 
absolvit Școala de Ofițeri în Rezervă, 
cu gradul de sublocotenent, partici-
pând pe front cu R. 36 Art.; a căzut 
prizonier, a fost internat în lagăr și a 
intrat în Divizia Tudor Vladimirescu; 
a absolvit Facultatea de Filozofie în 
1967; generalul de brigadă Teodor I. 
Pop Manta, fost Șef de stat major și 
apoi în funcția de comandant al Bg. 4 
Art. AA „Gorj”, ținând noi câteva ediții 
împreună ale Atelierului Național de 
Poezie „Serile la Brădiceni”; colonelul 
doctor Vasile Arimia, doctor în istorie, 
director al Revistei Arhivelor, și fost 
director al Direcției Generale a Arhive-
lor Statului București, profesorul Ion 
Nicolaescu a plecat pe Frontul de Est, 
având grad de sublocotenent, fiind în-
cadrat la un regiment de vânători de 
munte, dar moare în Stepa Calmucă 
în 1942 (ca și bunicul meu Vasile I. 
Popescu Mocioi, undeva în Crimeea 
– n.m. I.P.B.); locotenentul Victor P. 
Manta (1921-1944), a murit în luptele 
pentru forțarea Tisei și a fost decorat 
cu Ordinul Mihai Viteazul; învățătorul 
Titu Nicolaescu (1896-1946) a plecat 
voluntar pe front în 1941 cu grad de 
căpitan în rezervă ș.a.m.d.

Primarul Ion-Grigore Stamatoiu 
a lansat și nr. 73 / septembrie 2022 
din Curierul Primăria Scoarța, edi-
tat de S.C. Gorjeanul S.A. (redactor 
Anamaria Stoica). Tot domnia sa m-a 
pus la curent despre recepționarea 
investiției de amenajare peisagistică 
din centrul comunei, pe care am vizu-
alizat-o personal cu plăcere de turist 
„străin”, despre lucrările de asfaltare 
D.J.663 Budieni, despre echiparea 
elevilor Școlii gimnaziale Scoarța cu 
ghiozdane pline de rechizite, despre 
sărbătorirea Zilei Vârstnicilor Nona-
genari (10 de toți), despre educația 
media prin film documentar la Bibli-
oteca Scoarța, despre construirea în 
viitorul imediat a mănăstirii Scoarța 
chiar în preajma Bisericii Arse, unde 
a fost ridicată o nouă biserică, despre 
cele 5 domnișoare care au împlinit 
majoratul ș.a.m.d.

Un reportaj de 
ION POPESCU-BRĂDICENI, 
Scriitor
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Viitorul, din nou la TV
Meciul Viitorului din runda cu numărul 13 a ligii 

secunde, care se va disputa la Buzău, va fi trans-
mis în direct și de televiziunile ce dețin drepturile 

competiției. Partida va avea loc duminică, 6 noiembrie. FRF a 
stabilit programul următoarelor două runde din campionat. 
În etapa a 14-a, gorjenii revin pe Municipal, unde vor întâlni 
Unirea Slobozia. Trupa lui Florin Stîngă a învins-o în meciul 
precedent pe Steaua București, scor 4-3. Succesul i-a dus pe 
alb-albaștri pe locul 13 în clasament, cu 15 puncte. Echipa 
de pe locul 6, ultimul care asigură intrarea în play-off, are 21 
de puncte. Din campionatul regulat mai sunt șapte runde.

Program etapa 13 
Joi, 3 noiembrie 2022, ora 20.00
FK Miercurea Ciuc – Dinamo – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport
Sâmbătă, 5 noiembrie 2022, ora 11.00
Concordia Chiajna – FC Braşov
Minaur Baia Mare – Progresul Spartac
Ripensia Timișoara – Politehnica Timișoara
Metaloglobus Bucureşti – CS Comunal Şelimbăr
CSM Slatina – Unirea Constanţa
CSC Dumbrăviţa – Politehnica Iaşi
Sâmbătă, 5 noiembrie 2022, ora 12.30
Unirea Slobozia – SC Oţelul Galaţi – DigiSport, 

OrangeSport, PrimaSport
Duminică, 6 noiembrie 2022, ora 11.00
Gloria Buzău – Viitorul Târgu Jiu – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport
Luni, 7 noiembrie 2022, ora 18.00
Steaua – Unirea Dej – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport

Program etapa 14 
Vineri, 11 noiembrie 2022, ora 18.00
Concordia Chiajna – Steaua – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport
Sâmbătă, 12 noiembrie 2022, ora 11.00
Unirea Constanţa – FK Miercurea Ciuc
CS Comunal Şelimbăr – CSM Slatina
Politehnica Timișoara – Metaloglobus Bucureşti
Progresul Spartac – SC Fotbal Club Ripensia Timișoara
Viitorul Târgu Jiu – Unirea Slobozia
Unirea Dej – Gloria Buzău
Sâmbătă, 12 noiembrie 2022, ora 12.00
FC Braşov – Politehnica Iaşi – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport
Duminică, 13 noiembrie 2022, ora 11.00
Dinamo – CSC Dumbrăviţa – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport
Marți, 15 noiembrie 2022, ora 20.30
SC Oţelul Galaţi – Minaur Baia Mare – DigiSport, 

OrangeSport, PrimaSport
CĂTĂLIN PASĂRE
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La sediul AJF Gorj a fost stabilit, 
marți, programul meciurilor din cadrul 
optimilor de finală ale Cupei României 
la fotbal, faza județeană. Partidele se 
vor juca miercuri, 9 noiembrie, cu 
excepția meciului dintre Pandurii 
Padeș și Petrolul Țicleni, care va avea 
loc joi, 10 noiembrie, de la aceeași 
oră.

Optimi de finală – Cupa României, 
faza județeană

Foresta Văgiulești - Minerul Motru 
2008

Știința Godinești - Minerul 2 
Mătăsari 

Unirea Bolboși - Internațional 
Bălești 

Știința Popmond Plopșoru - 
Vulturii Fărcășești

Au fost stabilite optimile cupei județene
Știința Flacăra Roșia de Amaradia - Petrolul 

Stoina
Triumful Borăscu - CSO Turceni
7 Noiembrie Costești - Jiul Rovinari 2016
Pandurii Padeș 2019 - Petrolul Țicleni

CĂTĂLIN PASĂRE

Clasament Liga 3 (Seria 7)

Loc Echipa    M V E I Gol   +/- Pct
1. ACSO Filiaşi   10 8 1 1 23-12   11  25
2. CSM Deva    10 7 3 0 28-5   23  24
3. ACS Viitorul Şimian  10 6 1 3 23-18     5  19
4. CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 10 6 1 3 15-13     2  19
5. CSM Jiul Petroşani   10 5 3 2 20-6   14  18
6. AFC Voinţa Lupac   10 4 2 4 15-13     2  14
7. ACS Viitorul Târgu Jiu 2  10 2 2 6 14-30  -16    8
8. CSO Retezatul Hațeg  10 1 3 6 9-17    -8    6
9. ACS Progresul Ezeriş  10 1 2 7 9-21  -12    5
10. CS Armata Aurul Brad  10 0 2 8 13-34  -21    2

Liga 3 - Meciurile Etapei 10

CSM Deva 5 - 3 CS Armata Aurul Brad
CSM Jiul Petroşani 1 - 0  CSO Retezatul Hațeg

ACS Viitorul Târgu Jiu 2 1 - 7 ACSO Filiaşi
AFC Voinţa Lupac 0 - 2 CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

ACS Progresul Ezeriş 0 - 1 ACS Viitorul Şimian

Voința Lupac – Gilortul 0-2 (0-1)

Voința: Petruț – Vasilescu (60' Giurică), Dalea, Săndescu, 
Cega – Danci (cpt), Vaștag, Jinga, Diaby – Caia (63' Urdea), 
Lolea (75' Lucica). Rezerve neutilizate: Trașcă – Podină, 
Clement, Banac. Antrenor: Lucian Dobre. 

Gilortul: Oprița – Croitoru, Gheorghe, Marina, Dogaru 
– Oprișa (cpt), Dănăricu (70' Calotă), Ciutică – Săulescu 
(79' Bărănescu), Gîlcescu, Bucur (90'+3 Boboc). Rezerve 
neutilizate: Iuțalîm – Istudor, Căldăraru, Pobirci. Antrenor: 
Mario Găman. 

Gilortul Târgu Cărbunești 
s-a impus după trei etape în 
care nu mai cunoscuse victo-
ria. 

Succesul a venit pe un 
teren greu, la Lupac, unde 
Voința nu cedase niciun meci 
în prima parte a campionatu-
lui. 

Golurile împotriva 
,,croaților” au fost înscrise de 
Ionuț Gîlcescu (14-penalty)și 
Bogdan Dănăricu (55), cel din 
urmă obținând și lovitura de 
pedeapsă din care s-a deschis 
scorul.

,,A fost o partidă excelentă 
din toate punctele de vedere, 
pe un teren unde se câștigă 
greu puncte, dar astăzi băieții 
noștri au arătat ca o echi-
pă adevărată. N-au dat nicio 
șansă adversarului, au arătat 

Succes important pentru GilortulSucces important pentru Gilortul

determinare, personalitate, 
încredere, o posesie bună a 
balonului, o victorie pe deplin 
meritată! 

Felicitari tuturor pentru 
această victorie superbă!”, a 
declarat antrenorul Mario Gă-
man la finalul confruntării.

Cealaltă reprezentantă a 
Gorjului a fost distrusă de li-
derul CSO Filiași. 

Doljenii s-au impus cu 7-1 
pe terenul Viitorului 2 și au 
un punct avans față de CSM 
Deva în Seria 7. 

În runda următoare, elevii 
lui Constantin Andriucă joa-
că acasă cu Lupac, în timp 
ce Gilortul are meci la codașa 
Aurul Brad.

CĂTĂLIN PASĂRE
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CLASAMENT GRUPA D

Loc Echipa       M V E I Gol Pct
1. Universitatea Craiova    1 1 0 0 2-0   3
2. CS Ocna Mureş     1 1 0 0 1-0   3
3. Fotbal Club Argeş     1 0 1 0 0-0   1
4. CS Minaur Baia Mare    1 0 1 0 0-0   1
5. AFC Chindia Târgovişte    1 0 0 1 0-1   0
6. AFC Hermannstadt     1 0 0 1 0-2   0

Partida dintre CS Ocna Mureș și Universita-
tea Craiova, contând pentru etapa secun-
dă a grupelor Cupei României, se va dispu-

ta la Zlatna, județul Alba. Confruntarea va avea loc 
miercuri, 9 noiembrie, de la ora 17.00, în nocturnă. 
2250 de bilete, cu prețuri între 30 și 50 de lei, vor fi 
puse în vânzare de către clubul organizator. 

Potrivit ziarulunirea.ro, în cursul săptămâ-
nii trecute au fost efectuate, cu succes, testele la 
instalația de nocturnă, care are o capacitate de 
1200 de lucși, minimum prevăzut de regulamente, 
iar marți a fost omologat terenul Stadionului ,,Mi-
naur” de către reprezentați ai FRF.

,,Încercăm să ne ridicăm, organizatoric, la nivelul 
unui asemenea meci, contra unei echipe de tradiție 
din fotbalul românesc. 

Universitatea Craiova nu mai are nevoie de niciun 
fel de prezentare, reprezintă un brand, și ne dorim 
ca la acest meci să avem parte de un stadion plin, 
iar noi, împreună cu spectatorii, să ne bucurăm de 
fotbal”, a precizat Paul Ioan, președintele CS Ocna 
Mureș.

Cele două formații sunt singurele cu victorii în 
Grupa D. Gazdele ocupă locul 9, penultimul, în Se-
ria 9 a Ligii 3. 

În schimb, Universitatea Craiova are trei victorii 
consecutive în campionat, ultima obținută pe te-
renul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 0-1. 
Trei ,,juveți” au prins echipa etapei după partida 
din campionat. Este vorba despre portarul Giedrius 
Arlauskis, fundașul Bogdan Vătăjelu și antrenorul 
Mirel Rădoi.

Ofi cial: Ocna Mureș – Universitatea Ofi cial: Ocna Mureș – Universitatea 
Craiova, la ZlatnaCraiova, la Zlatna

Partidele de săptămâna viitoare vor fi transmise 
pe Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport sau FRF.
tv.

Marți, 8 noiembrie 2022
GRUPA A
Unirea Slobozia – ACS Petrolul 52, ora 18.15 

(LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)
Dinamo – Sepsi OSK, ora 21.00 (LIVE Digi Sport, 

Prima Sport, Orange Sport)
GRUPA B
CS Mioveni – FC Botoșani, ora 16.00 (LIVE Digi 

Sport, Prima Sport, Orange Sport)

Miercuri, 9 noiembrie 2022
GRUPA B
Gloria Buzău – UTA Arad, ora 14.00 (LIVE FRF.

tv)
GRUPA C
FC Rapid 1923 – Farul Constanța, ora 21.00 

(LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)
GRUPA D
Minaur Baia Mare – Hermannstadt, ora 14.00 

(LIVE FRF.tv)
Chindia Târgoviște – FC Argeș, ora 14.45 (LIVE 

Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)
CS Ocna Mureș – Universitatea Craiova, ora 

17.00 (LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange 
Sport)

Joi, 10 noiembrie 2022
GRUPA A
U Craiova 1948 – FC Voluntari, ora 16.00 (LIVE 

Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)
GRUPA B
Oțelul Galați – FCSB, ora 21.00 (LIVE Digi Sport, 

Prima Sport, Orange Sport)
GRUPA C
CSM Alexandria – Universitatea Cluj, ora 14.00 

(LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)
CSC Dumbrăvița – CFR Cluj, ora 18.15 (LIVE 

Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)
CĂTĂLIN PASĂRE


