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Lacrimi de bucurie Lacrimi de bucurie 
pentru campioana pentru campioana 

Constantina Diță, la Târgu-Jiu

Protestatarii CEO adună cererile de angajare Protestatarii CEO adună cererile de angajare 
ale tinerilor care vor să se angajeze în ale tinerilor care vor să se angajeze în 
companie dar nu pot fi indcă nu au pile!companie dar nu pot fi indcă nu au pile!
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Specialist în cancerul Specialist în cancerul 

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

S-a pus CRUCE și HIDROCENTRALELOR S-a pus CRUCE și HIDROCENTRALELOR 
de pe Jiu!de pe Jiu!

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
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Au început lucrările la Au început lucrările la 
fabrica din Cărbuneștifabrica din Cărbunești

Miercuri au demarat lucrările la fa-
brica de BCA-uri din orașul Târgu-
Cărbunești, o investiție de 30 de mili-
oane de euro. 
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A lovit o mașină parcată A lovit o mașină parcată 
și a dat bir cu fugiții și a dat bir cu fugiții 

Doi ani de închisoare cu suspendare 
a primit un bărbat din comuna Hure-
zani care s-a urcat băut la volan și a 
avariat o mașină parcată. Individul a 
părăsit rapid zona, dar a fost identifi-
cat la scurt timp de poliție. »3»3
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Creştin ortodox
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† Ss. Martin de † Ss. Martin de 
Porres, călug.*, Porres, călug.*, 
Silvia, mamăSilvia, mamă

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           4,9113  +0,0021
Dolarul SUA        4,9624  +0,0154 
Gramul de aur                        264,0270  +1,3483 
Francul elveţian                         4,9941 +0,0045  
100 Yeni japonezi                     3,3493  +0,0085
Lira sterlină       5,6661  +0,0580 
Leva bulgărească      2,5124  +0,0004 
Leul moldovenesc                     0,2599  +0,0018     
100 Forinţi maghiari     1,1879  -0,0037

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

Situații haotice grave!
Motto: „Omul este un produs 

al propriilor gânduri. El devine 
ceea ce gândește”

Mahatma Gandhi

Lipsa de coerență și con-
tinuitate în luarea unor 
decizii la guvernele Ro-

mâniei creează, adesea, situații 
haotice destul de grave.

SPRIJIN PENTRU TINE-
RELE FAMILII ȘI STUDENȚI. 
ALOCAȚIILE COPIILOR VOR 
CREȘTE CU DOAR 12 LEI! Să 
luăm, de pildă, inspirata creare a 
Ministerului Familiei, condus și 
consituit prin eforturile, profesi-
onalismul și pasiunea Gabrielei 
Firea. Miercuri, Gabriela Firea 
s-a implicat, a nu știu câta oară, 
în creșterea natalității. Așa va 
fi posibil ca studenții și tinerele 
familii să fie creditate de către 
Guvern cu echivalentul a 30.000 
de Euro, fiind sprijinită și de mi-
nistrul Finanțelor Publice, Adri-
an Câciu. Astfel, va fi posibilă 
creditarea tinererlor familii cu 
15.000 de Euro și cu 10.000 de 
Euro a studenților. Sumele fiind 
rambursabile în zece ani, cu ga-
rantarea de către statul român în 
proporție de 80% care se obligă 
să plătească și dobânzile. Din pă-
cate, în aceeași zi s-a anunțat că 
alocațiile de stat pentru copii vor 
fi majorate, de la 1 ianuarie 2023 
cu numai 5,1%, ceea ce înseam-
nă infima sumă de 12 lei!

MANIPULAREA ROBOR DE 
CĂTRE 10 BĂNCI! Cu mai mul-
tă vreme în urmă, expertul în 
finanțe-bănci care este Guver-
natorul BNR, Mugur Isărescu, 

a atras atenția că: „ROBOR-ul 
a cam sărit calul. După această 
declarație realistă, indicele RO-
BOR a scăzut în ziua următoare. 
Și apoi iar a luat-o razna. Evident, 
tot în creștere. Vreme în care cei 
care au făcut credite în lei cu do-
bândă variabilă au fost furați de 
către bănci prin mărirea artifici-
ală/speculativă a ratelor. Ei bine, 
dar mai degrabă rău, abia ieri, 
Bogdan Chirițoiu, președintele 
Consiliului Concurenței, care-a 
închis ochii la păcăleala la care au 
fost supuși românii cu majorarea 
speculativă a ratelor, a anunțat 
că există un Cartel al Băncilor. 
Format din zece bânci ce se împrumu-
tau între ele ca să măsluiască/mani-
puleze indicele ROBOR. Și, cu toate 
acestea, făcând pe doctul, șarlatanul 
de Bogdan Chirițoiu, ce pare că a fost 
mână-n mână cu cele zece bănci, deși 
a anunțat că există suspiciuni sufici-
ente că cele zece bănci au crescut in-
corect ROBOR-ul, ne aburește că este 
o anchetă grea și poate dura chiar 
2(doi!) ani. Și ce face românul în vre-
mea aceasta? Plătește rate ca fraierul, 
fiind jupuit de cele zece bănci!

PENSIILE ȘI ENERGIA, PIETRE 
DE MOARĂ ALE GUVERNULUI CIU-
CĂ! Nu sunt bani de pensii ne spun 
cele două partide mai mărișoare ale 
Coaliției de guvernare: PSD și PNL. 
Numai că, în vreme ce ele se screm să 
stabilească un procent pentru pensii, 
cresc pensiile speciale ale parlamen-
tarilor, tot de la 1 ianuarie 2023! Par-
lamentarii și-au mărit pensiile specia-
le pentru anul viitor, deși nici în cazul 
lor Bugetul de stat al României pen-
tru anul 2023 nu există, la această 
dată. La Camera Deputaților, pensiile 

speciale au crescut la un fond total 
de 35 de milioane lei, iar la Senat s-a 
ajuns la 22 de milioane de lei. Cele 
două Camere ale Parlamentului de 
adormiți vor primi împreună nu mai 
puțin de 57 milioane de lei. Numai 
pentru amărășteni nu sunt bani!

Cât privește energia electrică, ră-
mâne cum s-a stabilit. Adică, prost. 
Aflat la Petrești, județul Dâmbovița, 
la o fabrică IVECO de mașini mi-
litare, atât prim-ministrul Nicolae 
Ciucă, dar și președintele Partidului 
Social Democrat, Marcel Ciolacu, au 
comis amândoi declarații aiuritoa-
re, în vreme ce vorbeau de la o tri-
bună imrovizată pe care scria mare 
IVECO, adică firma de camioane mi-
litare italiană căreia îi făceau publi-
citate. Ba mai mult, Marcel Ciolacu 
a zis că: „nu prețul mare al energiei 
electrice deranjează, cât fluctuația 
prețurilor”. Și acest gânditor mai 
cvrea și să ajungă prim-ministru al 
României. Nu-i suficient că Nicolae 
Ciucă gândește încet și vorbește bâl-
bâit!

ION PREDOȘANU

Răsună toaca-n vechea mănăstire,
Înălțător și sfânt i-e glasul,
Vestește slujba pentru pomenire
A bravilor ce-și au sălașul

Sub brazda-ndurerat-a țării
Ori smârcuri, râpe și rovine,
Ne roagă să nu-i dăm uitării,
Că s-au jertfit să fim noi bine…

N-avură parte de morminte,
sub iarbă-s oseminte, sânge,
de ei puțini își mai aduc aminte,
doar clopotul cu jale îi mai plânge…

Miresme din cădelniți ne-nfioară
și-ngenunchiați s-aducem rugă
spre-acei ce-n dragoste de țară
cu viața și cu moartea se înjugă!

VASILE CERTEZANU

Toaca recunoștinței Privesc marea în amurg
Privesc marea în amurg
cu ochi vii, nesățioși!
Printre valuri, visuri curg
ca niște delfini pufoși. 

Se alungă ne-ncetat 
peste apa sidefie,
Vin la mal în dans săltat 
și piciorul mi-l mângâie. 

Privesc marea cu ardoare,
când verde, când arămie!
Își tot schimbă din culoare,
parc-ar fi o ființă vie. 

Gându-mi zboară dus de-un 
val,
retrăgându-se spre larg;

Numai eu rămân pe mal,
fără-a trece-al mării prag.

Dar pe urmă se re-ntoarce 
mai puternic ca un munte;
Marea liber loc îi face,
construindu-i din dor...punte.

Privesc marea cu speranță 
și cu dor nemărginit!
Inima mea e-n vacanță,
visuri urcă spre zenit. 

Sub picioare simt nisipul 
ca un șarpe senzual;
Marea-mi luminează chipul,
zâmbete plutesc pe val. 

FLORENTINA CUTEANU
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Astfel, Curtea Consti-
tuţională a admis, 
ieri, 2 noiembrie 

2022,  sesizarea USR pe legea 
prin care PSD, PNL, UDMR şi 
AUR au dat undă verde con-
struirii de hidrocentrale mici 
în ariile protejate. Informația 
vine de la News.ro care citea-
ză din comunicatul Curții și 
reamintește că USR preciza, 
atunci când a depus obiec-
ţia de neconstituţionalitate 
la CCR, că majoritatea par-
lamentară „apără interesele 
băieţilor deştepţi din energie 
şi îi scapă de răspundere pe-
nală pe cei care au cheltuit 
circa 300 milioane de euro în 
proiecte ilegale”. 

CCR a motivat, după deci-
zia de admitere a obiecţiei de 
neconstituţionalitate formu-
lată de USR, că legea a fost 
adoptată cu încălcarea prin-

S-a pus CRUCE și 
HIDROCENTRALELOR de pe Jiu!
USR a reușit, în ciuda scuzelor enunțate de Emanuel 
Ungureanu, să oprească finalizarea lucrărilor hidroe-
nergetice de pe Jiu. De notat este și că legea prin care 
se permitea continuarea lucrărilor hidroenergetice este 
șchioapă și, astfel, USR s-a folosit și bizuit pe neglijența 
liderilor PSD, PNL, UDMR și AUR în facerea ei.

cipiului bicameralismului. 
„Rezultă că substanţa legii, 
astfel cum a fost aprobată de 
cea dea doua Cameră, nu mai 
vizează modificarea limitelor 
ariilor naturale, ci regimul ju-
ridic al proiectelor hidroener-
getice deja derulate în cadrul 
acestora, regim derogatoriu 
de la cel de drept comun”, 
arată comunicatul de presă 
al Curţii.

„În şedinţa din 2 noiembrie 
2022, Curtea Constituţională, 
în cadrul controlului de consti-
tuţionalitate a priori, cu una-
nimitate de voturi, a admis 
obiecţia de neconstituţionalita-
te formulată de deputaţi apar-
ţinând Grupului parlamentar 
al Uniunii Salvaţi România şi 
a constatat că Legea pentru 
modificarea şi completarea 
art. 56 ind. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 

Pe 23 martie, USR a sesizat Curtea Constituţională cu pri-
vire la acest proiect de lege adoptat de către Parlament, argu-
mentând, printre altele, faptul că Legislativul nu a respectat 
principiul bicameralismului, invocând și încălcarea dreptului 
la un mediu sănătos.

57/2007 privind regimul arii-
lor naturale protejate, conser-
varea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice este 
neconstituţională”, arată CCR, 
într-un comunicat de presă.

De asemenea, „Rezultă că 
substanţa legii, astfel cum a 
fost aprobată de cea dea doua 
Cameră, nu mai vizează mo-
dificarea limitelor ariilor natu-

rale, ci regimul juridic al pro-
iectelor hidroenergetice deja 
derulate în cadrul acestora, 
regim derogatoriu de la cel de 
drept comun. Curtea a reţinut 
că, deşi nu există o configu-
raţie semnificativ diferită în-
tre formele adoptate de cele 
două Camere ale Parlamentu-
lui, există deosebiri majore de 
conţinut juridic între formele 

adoptate de cele două Came-
re ale Parlamentului, acestea 
conţinând viziuni conceptuale 
diferite. În aceste condiţii, Cur-
tea a constatat că legea criti-
cată nu respectă principiul bi-
cameralismului, fiind contrară 
art. 61 alin. (2) şi art. 75 din 
Constituţie”, mai indică sursa 
citată. 

M.C.H.

,,Continuăm lupta pentru 
recunoașterea condițiilor de 
muncă în care salariații din 

Protestatarii CEO adună cererile de angajare ale tinerilor care 
vor să se angajeze în companie dar nu pot fi indcă nu au pile!
După spectacolul angajărilor pe pile și în baza altor 
combinații, în Complexul Energetic Oltenia, protesta-
tarii care militează de aproape doi ani pentru aplicarea 
în totală a Legii 197 anunță că vor aduna cererile tine-
rilor care vor să se angajeze în companie, dar care nu 
au loc din cauzele menționate mai sus.

C.E.Oltenia și-au desfășurat 
activitățile, prin deblocarea și 
aplicarea în totalitate a preve-

derilor legii nr.197/2021!
Astăzi, 3 noiembrie 2022, 

între orele 16:00 și 18:00 con-
tinuăm protestele prin care ce-
rem Guvernului României să 
oprească imediat ABUZUL și 
să aplice în totalitate prevede-
rile legii 197/2021, așa cum 
au DECIS DEFINITIV judecă-
torii de la Curtea de Apel Alba 
Iulia!

În timpul protestului vom 
completa tabele cu toți tinerii 
din județele Olteniei care și-
au depus cereri pentru anga-
jare la C.E.Oltenia, sau cu cei 
care doresc să solicite un loc 
de muncă în această compa-
nie, iar aceste tabele le vom 
înainta Guvernului României 
și vom cere ca aceste cereri 
să fie soluționate favorabil, în 

așa fel încât această activitate 
să poată avea premiza de con-
tinuitate în ceea ce privește 
forța de muncă!

Vă salut și vă aștept să 
veniți câți mai mulți alături 
de noi pentru a ne susține în 
această luptă!”, a scris Manu 
Tomescu, viceliderul Sindica-
tului Energia Rovinari.

M.C.H.
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Reporter: Se tot vehiculează în 
spațiul online, când este vorba de o 
afectiune canceroasă, noțiunea de 
,,comisie oncologică”, ne puteti ex-
plica ce înseamnă acest termen?

Dr.Florin Bobircă: Sigur, terme-
nul de ,,comisie oncologică” se refe-
ră la o ședință periodică a unui grup 
de medici spacializați în tratamentul 
pacientilor cu cancer si care dezbat 
caracteristicile fiecarui caz în parte 
pentru a lua cea mai bună decizie te-
rapeutică pentru pacientul respectiv. 
Noi am reusit să coagulăm această 
echipă de medici specializați pe can-
cerul de sân si care se întrunește pe-
riodic pentru a analiza dosarele pa-
cientelor, mai multe detalii găsiți pe 
www.chirurgiadeozi.ro

Rep.: Ecografia de sân este o 
investigație potrivită pentru a de-
pista cancerul?

Dr.F.B.: Ecografia este o investigație 
foarte bună, neinvazivă, nedureroasă 
și care poate fi repetată ori de câte ori 
este nevoie. Dar, această analiză nu 
este de ajuns pentru diagnostic. Ea 
trebuie efectuată în tandem cu ma-
mografia. Pe baza rezultatelor acestor 

Specialist în cancerul de sân, 
în fi ecare lună la Târgu-Jiu!
Începând din luna noiembrie, la Târgu-Jiu va fi prezent Dr. Florin 
Bobircă, medic primar chirurg, cu supraspecializare în chirurgia on-
cologică, care poate ajuta pacienții în descoperirea afecțiunilor sânu-
lui, îndrumarea către analizele necesare și orientarea către cel mai 
potrivit tratament. Echipa condusă de catre Dr. Florin Bobircă, Șef 
de Lucrări la Universitatea de Medicină ,,Carol-Davila” din București, 
este specializată în diagnosticul și tratamentul cancerului de sân, dar 
și în tehnica ganglionului santinelă și a operațiilor de conservare a 
sânului. Săptămânal, doctorul Bobircă ne răspunde la câteva întrebări 
legate de depistarea și tratarea cancerului la sân, astfel: 

Dr. Florin BobircăDr. Florin Bobircă

două analize coroborate se poate sta-
bili un diagnostic și apoi un plan de 
tratament.

Rep: Când este necesar să fa-
cem RMN în bolile sânului?

Dr.F.B.: RMN-ul este necesar în 
cazuri particulare, în situații în care 
celelalte două anlize despre care am 
discutat nu sunt concludente. Ori, 
mai avem cazuri, în care boala este 
ocultă, localizată la ambii sâni sau se 
extinde la peretele toracic și atunci 
RMN poate reprezenta o necesitate.

Rep.: Ce alte metode de diagnos-
tic mai nou aparute există?

Dr.F.B.: Relativ nou apărută este 
mamografia cu termosinteză 3D care 
este o analiză foarte utilă în diagnosti-
cul cancerului mamar, este recoman-
dată mai ales femeilor peste 40 ani, 
și oferă rezultate cu o acuratețe mult 
mai mare pentru că realizează o ana-
liză în profunzime și mai în detaliu a 
glandei mamare.

Rep.: Există niște analize de 
sânge pe care le putem face pentru 
a depista cancerul de sân?

Dr.F.B.: Există o analiză de sân-
ge, un marker tumoral, cu caracter 
orientativ, care se numeste “CA 15-3” 
și care se recoltează din sangele peri-
feric ca orice analiza obișnuită. Când 
are valori crescute indică, cu proba-
bilitate destul de mare, prezenta can-
cerului de sân, însă dacă are valori 
normale nu putem exclude o boa-
la a sânului. Sunt, de asemenea, și 
situații de boli necanceroase în care 
acest marker este crescut, cum sunt 
bolile inflamatorii ale sânului, tumori 
benigne. 

Rep.: Ce recomandați unei pa-
ciente care este diagnosticată cu 
cancer de sân?

Dr.F.B.: Trebuie precizat foar-
te clar ca este vorba de o boală care 

poate fi vindecată, care beneficiază 
de multiple resurse de tratament, dar 
care, însă, trebuie atent monitorizată. 
Din punctul meu de vedere, primul 
pas este alegerea unei clinici speciali-
zate pe tratamentul cancerul de sân, 
cea mai importanta verigă fiind me-
dicul oncolog care are rolul esențal, 
acela de a supraveghea tratamentul. 
Ulterior, intervin în acest lant de tra-
tament chirurgul, chirurgul plastici-
an, radioterapeutul, etc. 

Dr.Florin Bobircă va fi prezent o 
dată pe lună la Târgu-Jiu și oferă 
consultații la Centrul Medical pen-
tru Sănătate Umană, Aleea Pieței 
Nr.1, Tg.Jiu, Tel: 0253.227.220 
sau 0785.29.25.20, www.chirurgi-
adeozi.ro

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.

Au început lucrările la fabrica din CărbuneștiAu început lucrările la fabrica din Cărbunești
Miercuri au demarat lucrări-

le la fabrica de BCA-uri din 
orașul Târgu-Cărbunești, 

o investiție de 30 de milioane de 
euro. La evenimentul de deschidere 
a șantierului a fost prezent și Cos-
min Popescu, președintele Consiliului 
Județean Gorj.

„Suntem, astăzi, martorii unui 
moment important nu numai pentru 
orașul Târgu Cărbunești, ci pentru în-
treg județul Gorj: începerea proiectului 
de construire a unei fabrici de produce-
re BCA de către Compania Soceram.

Sper ca exemplul Companiei Soce-
ram să fie urmat și de alți antreprenori, 
care trebuie să știe că se pot îndrepta 
cu încredere către județul nostru pen-
tru a-și dezvolta afacerile. Aici vor găsi 
în autoritățile locale un partener de 
discuții și de acțiune, care îi va spri-
jini în demersul lor”, a transmis Cos-

min Popescu, președintele Consiliului 
Județean Gorj.

EximBank şi CEC Bank au struc-
turat un pachet financiar în valoare 
totală de 139,2 milioane de lei desti-
nat finanţării noii unităţi de producţie 
de BCA pe care compania Soceram o 
construieşte la Târgu Cărbuneşti.

Viitoarea fabrică va avea o capa-
citate de producţie de până la 1.500 
de metri cubi pe zi şi va fi dezvoltată 
pe baza ultimelor concepte din do-
meniu, cu tehnologie smart, aceasta 
fiind cea de-a treia unitate de produc-
ţie de BCA a societăţii, alături de cea 
de la Doiceşti (Dâmboviţa) şi cea de 
la Cordun (Neamţ), pe care Soceram 
a inaugurat-o anul trecut. Soceram 
este o companie cu peste 40 de ani de 
experienţă în producerea şi comercia-
lizarea materialelor de construcţii.

I.I.

CEO își reînnoiește parcul autoCEO își reînnoiește parcul auto
Complexul Energetic Oltenia organi-

zează o licitație pentru vânzarea a opt 
autovehicule, scoase din uz, fabricate 
între anii 2004 și 2008. Concret, este 
vorba de o autoutilitară Mazda, o auto-
utilitară Dacia, o Dacia Logan, o autou-
tilitară Ford Transit, un Ford Focus, un 
Opel Vectra și o Skoda Superb. 

Licitația publică deschisă, cu striga-
re, are loc pe data de 17 noiembrie, ora 
10.00. Prețul întregului pachet de auto-
turisme pleacă de la 11.361 lei.

Compania vrea să le vândă la fier 
vechi și să-și reînnoiască parcul auto 
prin programul Rabla.

„Pentru a fi eligibil, operatorul eco-
nomic (colectorul) trebuie să fie autori-
zat să desfăşoare activităţi de colectare, 

dezmembrare şi/sau tratare a vehi-
culelor scoase din uz şi să se regă-
sească în lista operatorilor economici 
autorizaţi, în vederea predării auto-
vehiculului uzat pentru distrugere. 
Autovehiculele vor fi predate pentru 
valorificare numai după confirmarea 
de către aplicaţia PSIPAN a informa-
ţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) din 
Ghidul de finanţare a Programului 
de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2020 – 2024, aprobat prin 
Ordinul nr. 324/2020, modificat şi 
completat cu Ordinul nr. 934/2020, 
Ordinul nr. 1347/2020, Ordinul nr. 
2048/2020, Ordinul nr. 110/2021”, 
anunță compania. 

I.I. 
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Singura campioană 
olimpică a Româ-
niei nu a făcut față 

emoțiilor și a lăcrimat când a 
văzut imaginea cu ea, dar și 
când a depănat amintiri des-
pre anii în care alerga zeci de 
kilometri pe Dealul Târgu-
lui pentru a ajunge la marea 
performanță. Azi, alergatul pe 
Dealul Târgului este imposi-
bil din cauza traficului nebun 
din oraș, atleții dispărând de 
pe străzile din zonă odată cu 
creșterea numărului de au-
toturisme. Constantina Diță 
a devenit campioană la 38 
de ani, atunci când puțină 
lume mai credea în șansele 
sale. Câștigarea maratonului 
la Olimpiada de la Beijing în 
2008 au făcut-o pe sportiva 
din Turburea să intre în isto-
ria sportului mondial, nu doar 
românesc. „15 ani am făcut 
sport pe stadionul nostru mu-
nicipal, am alergat pe Dealul 
Târgului, unde ne antrenam și 
făceam și câte 30 de kilome-
tri”, a apucat campiona să po-
vestească înainte de a o trece 
lacrimile. Erau însă lacrimi de 
bucurie și de nostalgie pentru 
vremuri deja de mult apu-
se. Acum ea s-a bucurat din 
plin de realizările pe care le-a 
obținut în cariera sportivă și a 
apreciat din plin pictura mu-
rală care o înfățișează în cen-

Lacrimi de bucurie pentru campioana 
Constantina Diță, la Târgu-Jiu
Momente emoționante ieri, la Târgu-Jiu, în centrul 
orașului, unde marea campioană olimpică a României, 
Constantina Diță, a venit pentru a vedea pictura mura-
lă care o reprezintă pe una dintre cele mai mari clădiri 
din municipiu. 

trul municipiului. „Tot timpul 
am visat să ajung campioană 
olimpică, am ajuns după 20 
de ani, dar în orașul în care 
eu am crescut în performanță 
nu speram că o să fiu pe zi-
durile clădirilor din Târgu Jiu. 
Este o onoare să fiu pictată de 
pictorul Cristian Spătaru și îi 
mulțumesc pe această cale și 
mă simt foarte onorată că sunt 
pictată pe ditamai clădirea în 
centrul orașului Târgu Jiu”, a 
spus campioana. Lângă pic-
tura care o înfățișeasă imediat 
după câștigarea cursei nebu-
ne de la Beijing, Constantin 
Diță a făcut nu doar fotogra-
fii cu cei care au dorit să îi fie 
alături, ci a primit și o diplo-
mă de onoare din partea pri-
marului Marcel Romanescu, 
edilul apreciind faptul că ma-
rea campioană are în conti-
nuare domiciliul din actele de 
identitate la Târgu Jiu. „E o 
diplomă de excelență, e foarte 
puțin pentru ceea ce a făcut 
Constantina pentru noi ca țară 
și ca municipiu Târgu-Jiu. E 
un lucru extraordinar că nu a 
renunțat niciodată la calitatea 
de om și la cea de cetățean al 
municipiului Târgu Jiu. Acum 
câțiva ani mi-a arătat buleti-
nul pe care era aceiași adresă 
de când s-a mutat la Târgu-
Jiu”, a menționat edilul, care 
a asigurat-o pe campioană 

că are în vedere finanțarea 
activităților sportive din oraș, 
mai ales că legea s-a modifi-
cat recent în acest sens. La 
rândul său, Diță a precizat că 
are și cetățenia americană și 
că americanii sperau ca me-
dalia de aur de la Beijing să 
fie pentru ei, lucru care nu 
s-a întâmplat. „Încă am bule-
tinul de Gorj și i l-am arătat 
domnului primar, niciodată nu 
voi schimba buletinul, chiar 
dacă sunt și cetățean ameri-
can. România rămâne pentru 
mine țara mea de suflet și nu 
o voi schimba niciodată pe altă 
țară”, a precizat sportiva. 

Alături de ea a fost și pri-
mul său antrenor, Mircea Zo-
rilă, cel care și-a amintit cu 
această ocazie cât de greu i-a 
fost actualei campioane să se 
apuce de atletism într-un oraș 
în care până și Pandurii a 
murit...„Ea făcea naveta de la 
Turburea cu trenul, dimineața 
pleca la școală la 7.00, că sunt 
vreo 5 km de acasă până la 
școală, când termina la școală 
venea la tren, venea la Târgu 
Jiu, făceam antrenamente și 
apoi pleca iar cu trenul. Sea-
ra pe la 10:00, 11:00, 12:00, 
ajungea acasă, făcea alerga-
re, îi spuneam să alerge de la 
gară până acasă, 5 km la Șipot, 
alergi pe fiecare zi, și a trecut 
timpul. Acum sunt amintiri, 
dar atunci era greu. I-am făcut 
până la urmă un abonament la 
tren, dar nu a fost deloc ușor”, 
își amintește primul antrenor 
al campioanei. Alături la acest 
eveniment i-a fost Constanti-
nei Diță și Ovidiu Niculescu, 
un alt mare campion al Gor-
jului, coleg de antrenamente 
campioanei pe Dealul Târ-
gului. „E singura campioană 
olimpică la maraton a Români-
ei, e mai mult decât de apreci-
at, e o valoare. Tenacitatea pe 
care o avea la antrenamente 
încă din acea perioadă o reco-
manda pentru performanțele 
ulterioare. Era un exemplu pe 
care nu știu dacă l-am mai în-
tâlnit de atunci încoace, poate 
la Gabriela Szabo am mai vă-
zut chestia asta”, a spus fos-
tul coleg al Constantinei Diță. 

Acesta a alergat alături de 
alte persoane o tură de stadi-
on pe Municipalul din Târgu 
Jiu, Constantina Diță fiind 
însoțită inclusiv de copii, toa-
tă lumea fiind fericită că par-
ticipă la un astfel de moment. 
Fericire a fost și pentru Adri-
an Oniga, inițiatorul proiectu-
lui Strad`Art, prin care clădiri 
cenușii din oraș și-au schim-
bat înfățișarea cu ajutorul 
picturilor realizate pe ele în 
ultimii ani. „Ideea de a pune 
muralul cu doamna Constanti-
na Diță ne-a venit dintr-o com-
plexitate a proiectului de artă 
stradală pe care noi îl facem 
de 4 ani la Târgu Jiu. Ne-am 
dorit să avem o reprezentare 
a sportivilor, a personalităților 
iconice ale comunității noas-
tre. L-am pictat pe Brâncuși 
în primul an și am avut grijă 

în fiecare an la ceea ce promo-
văm pe pereții publici. Am do-
rit foarte mult ca doamna Diță, 
care este singura campioană 
olimpică din județul Gorj, să 
fie un reper, un model pentru 
fiecare. Consider că dânsa 
și-a câștigat acest drept și mă 
bucur foarte mult că am reușit 
să realizăm acest proiect. Am 
colaborat cu dânsa perma-
nent. Tema festivalului a fost 
Inspirația și considerăm că 
doamna Diță este o inspirație 
pentru noi toți. Este un om și 
un sportiv de o mare calitate și 
atunci și dânsa s-a bucurat, a 
fost onorată, i-au dat și lacri-
mile când a văzut muralul și 
ne bucurăm că am reușit să 
creăm o asemenea emoție la 
Târgu Jiu”, a spus inițiatorul 
Strad`Art.

GELU IONESCU

În perioada 16 -23 octombrie 2022 a avut loc prima 
întâlnire transnațională în cadrul proiectului ,,Towards 
to the future with STEM”, având numărul de referință 
KA210-SCH-B7C0F9EE, proiect finantat de catre Comisia 
Europeana, prin programul Erasmus+, actiunea cheie 2. 
Proiectul urmărește trezirea interesului pentru domeniu 
STEM prin prezentarea de studii în tehnologie, știință, ingi-

Întâlnire la Strasbourg, două școli partenere
nerie și matematică, dezvoltarea competențelor profesionale 
STEM ale cadrelor didactice implicate în proiect, dezvolta-
rea competențelor digitale și lingvistice și stabilirea de legă-
turi cu membrii altor instituții pentru a maximiza maximiza 
conștientizarea europeană, cetățenia europeană și cultura 
europeană în rândul educatorilor și studenților. Această în-
tâlnire de lucru a reunit cadre didactice din cele două școli 
partenere, Școala Gimnazială Stănești, Gorj și Cengiz Topel 
Ilkokulu, Antalya, Turcia și s-a desfășurat în Strasbourg, 
Franța fiind găzduită și coordonată de Uniunea Europeană 
a Musulmanilor, organizație ce își desfășoară activitatea în 
următoarele domenii: tineret și STEM, Drepturile Omului, 
democrația, lupta împotriva rasismului și a discriminării, 
dialogul intercultural, conviețuirea și participarea democra-
tică, cetățenia și viața socială și politică a oamenilor. Pe par-
cursul celor 5 zile de lucru s-a urmărit crearea unui grup de 
lucru omogen, oferirea de informații privind țara și cultura 
membrilor proiectului, precum și realizarea primei etape în 
conceperea ghidului de aplicații STEM.

A.S.
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A lovit o mașină parcată și a dat A lovit o mașină parcată și a dat 
bir cu fugiții bir cu fugiții 

Fapta s-a petrecut anul trecut, 
într-o seară de la sfârșitul 
lunii martie. „Din cercetările 

efectuate în cauză a rezultat că, la data 
de 25.03.2021, în jurul orelor 19:46, 
organele de poliţie din cadrul Secţiei 8 
Poliţie Rurală Stoina au fost sesizate 
prin serviciul 112 cu privire la faptul 
că pe raza comunei Hurezani a avut 
loc un eveniment rutier. Urmare a ape-
lului efectuat, organele de poliţie s-au 
deplasat la faţa locului şi au identificat 
apelantul, care a declarat că, la data 
de 25.03.2021, în jurul orelor 18:00, a 
parcat autoturismul de serviciu, mar-
ca Dacia, pe D.C. 38B Hurezani, sat 
Hurezani, iar, jurul orelor 19:43, aflân-
du-se împreună cu mai mulţi prieteni, 

Doi ani de închisoare cu suspendare a primit un bărbat din comu-
na Hurezani care s-a urcat băut la volan și a avariat o mașină par-
cată. Individul a părăsit rapid zona, dar a fost identificat la scurt 
timp de poliție. Bărbatul va trebui să muncească trei luni în folosul 
comunității, la primărie sau la școala din localitate. Sentința dată zi-
lele trecute nu este definitivă. 

a auzit un zgomot puternic, motiv pen-
tru care a ieşit afară să vadă ce s-a 
întâmplat, moment în care a observat 
că autoturismul de serviciu prezenta 
avarii, fiind distrusă bara şi aripa faţă 
stânga”, potrivit anchetatorilor.

De asemenea, martorul a relatat că 
a văzut un autoturism plecând rapid 
de la faţa locului, în direcţia Mănăsti-
rii Hurezani, fapt pentru care a apelat 
serviciul 112. 

Polițiștii au trecut la efectuarea 
de verificări cu privire la identificarea 
autoturismului care a produs eveni-
mentul rutier. Astfel, în dreptul unei 
case din satul Busuioci a fost găsit un 
Ford ce prezenta avarii în zona stân-
gă faţă. Conducătorul autoturismului 

a fost identificat și condus la sediul 
Postului de Poliţie Hurezani, unde a 
fost testat cu aparatul etilotest, rezul-
tând o valoare de 0,83 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. Ulterior, inculpatul a 
fost condus la spital, în vederea recol-
tării de probe biologice de sânge pen-
tru stabilirea alcoolemiei. 

Deși le-a recunoscut polițiștilor că 
a lovit o mașină parcată, la audieri, 
bărbatul și-a schimbat declarația. A 
spus că în seara respectivă nu a con-
dus sub influenţa alcoolului, dar că a 
băut după ce a ajuns acasă, în timp 
ce urmărea un meci de fotbal la TV. 
S-ar fi cinstit cu 300 ml de palincă şi 
două sticle de vin, iar după aproxi-
mativ o oră şi jumătate ia-r fi bătut 
poliţiștii la poartă. 

Apărarea bărbatului a fost 
desființată în instanță. Unul dintre 
martorii audiați, un agent de poliție, 
a declarat că în timp ce se afla de 

serviciu pe raza comunei Hurezani, a 
observat în seara respectivă, în trafic, 
autoturismul marca Ford care pre-
zenta avarii la nivelul spoilerului din 
faţă stângă, iar, după aproximativ 5 
minute, a fost anunţat despre inci-
dent. 

A dat declarații inclusiv barmanița 
care l-a servit pe bărbat în seara re-
spectivă cu 200 ml de coniac.

Pentru că nu are antecedente pe-
nale, bărbatul de 50 de ani s-a ales 
cu o pedeapsă de doi ani cu suspen-
dare. Pe durata termenului de supra-
veghere de doi ani, gorjeanul va trebui 
să urmeze un program de reintegrare 
socială și să presteze o muncă nere-
munerată în folosul comunităţii, pe o 
perioadă de 90 de zile, în cadrul Pri-
măriei Comunei Hurezani sau a școlii 
din localitate.

Sentința nu este definitivă și poate 
fi atacată cu apel. 

I.I.

Primării amendate de Primării amendate de 
Garda de Mediu GorjGarda de Mediu Gorj

Comisarii Gărzii de Mediu Gorj 
finalizează în această perioadă un 
control tematic la toate unitățile ad-
ministrativ teritoriale ale județului 
Gorj, având ca scop ținta de reciclat 
deșeuri. 

Deși s-au înregistrat progrese față 
de ani anteriori, suntem încă sub 
obiectivul de 50% deșeuri reciclate 
stabilit prin lege. 

Au fost aplicate până la această 
dată sancțiuni contravenționale în 
valoare totală de 105.000 lei. 

Controlul va continua și la ope-
ratorii economici care desfășoară 
activități de colectare deșeuri mu-
nicipale respectiv reciclare, anunță 
comisarii Gărzii de Mediu.

I.I.
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Recent, am avut privilegiul să stau de vorbă cu 
un grup de pasionaţi ai motociclismului, din 
străinătate (dintre care unul cunoştea bine ro-

mâneşte), de unde şi facilitatea ce mi-a fost oferită (ca 
să-i spunem aşa) de a-i putea „descoase” puţin referitor 
la pasiunea lor. Trebuie să fac, de la bun început, men-
ţiunea (ce se poate vedea şi în fotografii) că respectivul 
grup venit la Târgu-Jiu de peste Godeanu era echipat şi 
avea o organizare de-a dreptul impecabilă. I-am urmărit 
minute bune cum se echipau şi mi-am dat seama că este 
o diferenţă ca de la cer la pământ între ei şi teribiliştii 
noştri din urbe care în tricouri şi pantaloni scurţi „pârţăie 
de-ţi sparg timpanele” nişte motoare cu singurul scop să  
,,se bage singuri în seamă” ori cu puştani de-ai lor de cele 
mai multe ori încălcând flagrant regulile de circulaţie din 
Târgu-Jiu şi nu numai. 

Echipatul acestor veterani ai motocicletelor mi s-a pă-
rut întocmai ca al cavalerilor ce participau în turniruri pe 
vremuri. După ce îmbrăcau ceva ca un  hanorac cu glugă 
care urma în opinia lor să-i protejeze de curent se echi-

„DRUMU„DRUM
VOIEVOVOIEVO
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pau cu un fel de vestă (ori cum să-i spun) cu întărituri de 
plastic întocmai ca un scut la nivelul coloanei vertebra-
le ce bănuiesc că îi proteja în caz de cădere accidentală 
să nu mai vorbim despre nelipsita cască de protecţie. Şi 
peste toate acestea (cu toate că ne aflam  în sezonul es-
tival) se îmbrăcau vestele de piele groasă având şi ele nu 
numai rol decorativ ci şi de amortizare la o eventuală 
cădere. 

Pentru că doreau să parcurgă Transalpina până la 
Sebeş şi nu ştiau dacă respectiva cale de acces mai este 
deschisă pe toată lungimea ei i-am sfătuit să ajungă până 
la Novaci şi să ia informaţii mai sigure. Iar dacă de acolo 
nu se putea trece să vină pe drumul de sub munte (ce 
puţini ştiu că mai este cunoscut şi ca Drumul Voievozi-
lor) până la Bumbeşti Jiu iar după ce trec Defileul Jiului 
o altă minunăţie a naturii să o ia pe calea Cheilor Jieţului 
până la Obârşia Lotrului iar de acolo pe Transalpina spre 
Lacul Oaşa şi mai departe din Şugag spre Sebeş. 

Încă o dată, trebuie să remarc faptul că am fost plă-
cut impresionat de organizarea şi disciplina grupului de 
motociclişti, în opinia liderului lor fiind singura modali-
tate de prevenire a evenimentelor nedorite în care pot fi 
implicaţi la o deplasare haotică. Şi acum fie că mă credeţi 
ori nu după o săptămână pe când mă aflam în Cazanele 
Dunării mai precis la Mănăstirea Mraconia şi mă pregă-
team să filmez având camera cu termoviziune un grup 
de motorişti ce se apropiau să fiu salutat de către unul 
dintre aceştia iar la Dubova să pot sta de vorbă cu ei. Era 
grupul ce-i îndrumasem la Târgu-Jiu cu puţin timp în 
urmă. Nu putuseră trece traficul fiind oprit pe Transalpi-
na şi se abătuseră pe Defileu de unde ieşiseră într-adevăr 
pe Jieţ şi de acolo pe Transalpina la Sebeş iar după o tură 

mai generoasă prin Banat se întorceau la Severin 
de unde să treacă Dunărea. 

Nu v-aş fi plictisit cu aceste amănunte dacă gru-
pul, prin vocea celui ce vorbea binişor româneşte, 
nu mi-ar fi mărturisit că, pe lângă Transalpina, au 
fost la fel de impresionaţi de drumul pe sub munte 
de la Novaci la Bumbeşti –Jiu şi chiar m-au mai în-
trebat o dată cum se cheamă ca să-şi noteze. Le-am 
mai spus că mai este numit  Drumul Voievozilor iar 
după unele istorisiri pe aici ar fi trecut printre alţii 

însuşi Litovoi întemeietorul voievodatului cu acelaşi 
nume  însoţit de nişte cavaleri. Iar  prima menţiune 
a acestor locuri în „Diploma Cavalerilor Ioaniţi” (de 
fapt prima atestare documentară a  ţinuturilor din 
actualul Gorj) ar fi fost consemnată spune legenda 
chiar de aceşti cavaleri ioaniţi numiţi astfel pentru 
că aveau pe Sfântul Ion ca ocrotitor şi patron spi-
ritual în toate acţiunile spirituale ori armate ce nu 
erau deloc puţine în acele vremuri.  

                                      MUGUREL PETRESCU                                                                
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Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din Parohia Glogova, Gorj (II) 

,,Biserica ne învaţă să ne curăţim de toată întinăciunea ,,Biserica ne învaţă să ne curăţim de toată întinăciunea 
trupească şi sufl etească şi să primim haina luminii şi a trupească şi sufl etească şi să primim haina luminii şi a 
Împărăţiei Lui Dumnezeu”! Împărăţiei Lui Dumnezeu”! 
După cum am precizat în prima parte a ma-

terialului, sâmbătă, 29 octombrie 2022, 
Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRI-

NEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul  Olteniei 
a săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii cu hramul 
«Sf. Ier. Nicolae» din Parohia Glogova, Protopopia-
tul Târgu-Jiu Nord, Protoiereu PC Părinte Marian 
Mărăcine şi Preot Paroh PC Părinte Pârvu Gabriel, 
după care a oficiat Sfânta Liturghie în altarul de 
vară, împreună cu un sobor ales de preoţi şi dia-
coni, ca după aceea, slujba Arhierească să capete 
valenţe superioare prin cuvântul de învăţătură al 
Mitropolitului Olteniei, prin care a fost reiterat fap-
tul că 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 şi noi toţi să ne 
aprindem de Lumina Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, atunci când ne apropiem de El, când ve-
nim la biserică unde suntem cuprinşi de «mireas-
ma» dumnezeiască, deci, o mireasmă îmbietoare şi 
negrăită în care privirile sfinţilor se încrucişează cu 
ale noastre şi noi suntem văzuţi de Atotputernicul şi 
Milostivul Dumnezeu, aşa cum suntem cu adevărat 
şi cum ne prezentăm ca mărturisitori ai Domnului 
Iisus Hristos! 

,,Atunci când venim la biserică, ni se 
prelungeşte viaţa, iar, liniştirea Lui Dumnezeu 
se aşează în sufl etul nostru”! 

Pentru că: ,,În privire, aşa cum a subliniat În-
altpreasfinţitul Părinte Irineu, ni se  împărtăşeşte 

bunătatea, bucuria, fericirea sfinţilor, pentru că 
sfântul nu priveşte cu răutate la noi, ci, ne priveşte 
cu blândeţe, cu iubire, iar, cu atât mai mult, Mân-
tuitorul nostru Iisus Hristos, Care este Iubirea prin 
definiţie! Că Dumnezeu este iubire, cum ne spune 
Sf. Ioan Evanghelistul, că «atât de mult a iubit lu-
mea Tatăl Cel ceresc, încât L-a dat pe Fiul Său, ca 
toţi cei care cred în El, să nu piară, ci, să aibă viaţă 
veşnică»! În biserică suntem bineveniţi în Casa Tată-
lui ceresc şi nimeni dintre noi nu se înfricoşează în 
biserică! Aici ne primeşte pe toţi şi mai ales îngerul 
nostru păzitor care ne însoţeşte, când venim la bise-
rică, pentru că el vrea ca întotdeauna să fim împre-
ună cu Dumnezeu, aşa cum şi Mântuitorul Hristos 
ne-a făgăduit că va fi împreună cu noi! «Eu voi fi cu 
voi până la sfârşitul veacurilor!», iar, expresia iubirii 
noastre este tocmai rugăciunea, pentru că noi sim-
ţim această nevoie să ne rugăm lui Dumnezeu”, iar, 
în continuare, aprofundând ideea, Înaltul Ierarh a 
dezvoltat o întreagă pledoarie a rugăciunii noastre, 
mai ales că: ,,Nu există o persoană mai de încrede-
re decât Dumnezeu, pentru că Îi spunem tot ceea 
ce avem pe sufletul nostru, pentru că El aşteaptă 
ca să-I spunem totul cu glasul nostru, cu gândul 
nostru, cu inima noastră! Rugăciunea o facem ca 
să ne apropiem de Dumnezeu, să lăsăm de o parte 
grija cea lumească şi să fim lângă El. Când venim 
la biserică, auzim glasul cântării. «Toată grija cea 
lumească de la noi s-o lepădăm», iar, dacă lăsăm 
grija cea lumească, în momentul acela «lucrarea» 
Lui Dumnezeu se coboară peste noi! Este venirea 
Lui Dumnezeu în sufletul nostru, în inima noastră, 
pentru că biserica este cel mai de seamă loc de ru-
găciune! Ne rugăm şi acasă, pe câmp, pe stradă, 
ne închinăm, atunci când trecem pe lângă sfintele 

cruci sau «Troiţe», dar, la biserică Îl găsim pe Însuşi 
Dumnezeu! Şi acasă Îl avem pe Dumnezeu pentru 
că El este pretutindeni, dar, la biserică Îl aflăm pe 
Dumnezeu, pentru că aici se jertfeşte la Sfânta Li-
turghie şi ni se împărtăşeşte prin trupul şi sângele 
Său! Biserica ne învaţă să ne curăţim de toată înti-
năciunea trupească şi sufletească şi să primim hai-
na luminii şi a Împărăţiei Lui Dumnezeu! Aşa se face 
că simţim această chemare a Lui Dumnezeu ca să 
venim la biserică şi să nu ne consumăm viaţa noas-
tră în afara bisericii, pentru că atunci când venim 
la biserică, ni se prelungeşte viaţa, iar, liniştirea Lui 
Dumnezeu se aşează în sufletul nostru! Rugăciu-
nea noastră înaintea Lui Dumnezeu trebuie să fie 
deplină, ca să fim prezenţi cu trupul şi cu sufletul 

nostru! E foarte important ca aici să ne 
concentrăm înaintea Lui Dumnezeu Care 
vede totul! Să nu lăsăm vrăjmaşul ca să 
ne inunde mintea cu tot felul de gânduri, 
de preocupări, că unii vin la biserică să 
se vadă cu prietenii, să vorbească alte 
treburi, însă, acestea sunt «scrise» de cel 
rău, care ne îndeamnă la rele! De aceea, 
spunem la sfânta biserică, prin glasul 
inimii: «cu frică şi cu cutremur să luăm 
aminte la sfânta jertfă», iar, aceste cu-
vinte să ni se întipărească în minte şi în 
suflet! Să nu lăsăm pe satana ca să fure 
«sămânţa» aceasta bună şi să ne arate goi 
înlăuntrul nostru la Dreapta Judecată! 
Deci, biserica este locul nostru, «mama» 
noastră, sprijinitoarea noastră, pentru că 
sunt multe astfel de biserici în ţara noas-
tră, cu pictură atât de frumoasă! Uneori, 

noi nu le preţuim şi chiar le uităm, iar, când s-au 
ruinat, chiar ne «justificăm» că suntem săraci, că 
suntem neputincioşi, dar, de fapt, nu avem credinţă 
suficientă” a ţinut să precizeze Mitropolitul Olteniei, 
ca un avertisment la tentaţiile secularismului şi ale 
consumismului ! 

,,Pacea este de la Domnul şi numai cei care sunt 
conştienţi de acest lucru, aceia iubesc pacea”! 

Pentru ca în final, Vlădica «Valahiei Mici» să con-
cluzioneze, aşa cum ştie să o facă mai bine şi mai 
plin de elocinţă Arhieria sa: ,,Când se zideşte bise-
rica, înseamnă că pacea lui Dumnezeu locuieşte în 
noi, că bogăţia este prezentă, pentru că nu sărăcim, 
atunci când facem o biserică, ci, ne îmbogăţim, pen-
tru că Îl «împrumutăm» pe Dumnezeu! Oamenii care 
spun că trebuie să zideşti altceva în locul bisericii, 
aceia nu gândesc şi nu văd istoria noastră! Biserica 
este rodul credinţei, al dragostei faţă de Dumnezeu, 
ceea ce înseamnă că Dumnezeu a primit jertfa îna-
intaşilor şi a făcut ca ea să dăinuiască din genera-
ţie în generaţie, ca să o ducem pe mai departe! E o 
bucurie ca să avem asemenea sărbători de sfinţire a 
bisericii! Preotul ia pacea de la Mântuitorul Hristos 
şi o dăruieşte tuturor celor care sunt în biserică! 
Să nu vă lipsiţi de această ocazie unică de a veni la 
sfânta biserică şi a primi pacea Mântuitorului Iisus 
Hristos! Chiar dacă oamenii vorbesc despre pace, 
dar, curg râuri de sânge! Pacea este de la Domnul şi 
numai cei care sunt conştienţi de acest lucru, aceia 
iubesc pacea! Aşadar, să fim iubitori de pace  şi să 
ne rugăm şi pentru pacea celorlalţi! Felicităm pe cei 

care s-au ostenit la această lucrare dumnezeiască 
şi îi încredinţăm Mântuitorului Iisus Hristos, ca să-i 
răsplătească însutit şi înmiit! Cei care aţi fost aici, 
să vă dea Dumnezeu pacea Sa şi bucuria Sa du-
hovnicească! Să nu uitaţi de Biserica Lui, de Sfin-
tele Liturghii, să veniţi permanent la biserică, unde 
Mântuitorul Iisus Hristos vă aşteaptă cu bucurie ca 
să vă dea aici bucuria din lumea aceasta şi fericirea 
din lumea cea veşnică! Amin”.

«LA MULŢI ANI, cu sănătate şi cu viaţă 
îndelungată!», Domnule Nicolae Dragoş!

În încheierea celor prezentate, credem că este 
bine a preciza faptul că în după-amiaza zilei de 29 
octombrie 2022, în cadrul ciclului de manifestări 
desfăşurate sub denumirea tradiţională de «Zile-
le culturale ale Comunei Glogova», în parcul care  
înconjoară «Cula Glogovenilor» au fost lansate cărţi 
de o mare valoare epistemologică şi documentaristi-
că, incluzând monografii, referinţe istorice, versuri, 
proză şi şarje de epigrame, iar, dacă informaţiile 
oferite cuprind şi unele nedorite omisiuni, cu scuze-
le de rigoare pot fi amintite cărţile lansate cu acest 
prilej: Prof. Ion MIHĂIŢĂ: «Glogova, boierii glogoveni 
şi Tudor», Mircea Tutunaru: «Lacrimi de rouă» - ver-
suri, Any Drăgoianu şi Gabi Roşianu: «Ecaterina 
Teodoroiu – eroina Olteniei», Nicolae Dragoş: «Că-
lătorie incomodă prin Ţara lui Papură-Vodă», fiind 
prezentate publicului şi alte cărţi de mare tradiţie a 
locurilor de pe Valea Motrului, aşa cum au fost: «In 
memoriam – luminători de carte şi credinţă ai învă-
ţământului glogovean», începând de la 1824, pentru 
a încheia cu menţionarea cărţii adecvate zilei aces-
teia: «Biserica Sfeti Nicolae – Glogova, Calea către 
Dumnezeu!». Iar, pentru că astăzi, Comuna Glogo-
va, din Gorj, sărbătoreşte ziua de naştere a Domnu-
lui NICOLAE DRAGOŞ, poet, prozator, epigramist, 
traducător şi jurnalist născut la 3 noiembrie 1938 
în satul Cleşneşti, Glogova, cu acest prilej, toţi cei 
care îl iubim şi îl cunoaştem, să îi dorim din toată 
inima: «LA MULŢI ANI, cu sănătate şi cu viaţă înde-
lungată!», Domnule NICOLAE DRAGOŞ.

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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I.D.E.A.L - proiect Erasmus derulat de Liceul I.D.E.A.L - proiect Erasmus derulat de Liceul 
Tehnologic BâlteniTehnologic Bâlteni

”I.D.E.A.L-Inclusive and Digital Education 
for Active Learning” este primul proiect Erasmus 
finanțat de Uniunea Europeană, domeniul Educație 
Școlară, pe care Liceul Tehnologic Bâlteni îl coordo-
nează în perioada 01.09.2022-31.12.2023.

Proiectul se adresează unui grup țintă de 12 
profesori titulari din învățământul gimnazial și li-
ceal, care vor participa la 3 cursuri de formare.

Scopul proiectului este îmbunătățirea 
competențelor profesionale a cadrelor didactice în 
domeniile educației digitale și non-formale, în ve-
derea creșterii gradulului de incluziune școlară, a 
motivației elevilor pentru învățare, obținerii progre-
sului școlar  și dezvoltării dimensiunii europene a 
școlii.

Primul curs de formare din cadrul proiectului, 
”Inclusive classroom through ICT”, a avut loc în 
perioada 26-30 0ctombrie 2022, la Istanbul. La 
curs au participat alături de profesori din Turcia, 
Italia, România, și  4 profesori de discipline dife-
rite din cadrul Liceului Tehnologic Bâlteni: Vuc 
Adela-Lavinia- profesor de limba franceză, Orzan 
Claudia-Elena- profesor de geografie, Gherghinoiu 
Adina-Raluca-profesor de biologie și Simionescu 
Maria-Mirabela-profesor de matematică.

Tematica cursului a vizat dezvoltarea 
competențelor de utilizare a instrumentelor digitale 
în vederea facilitării incluziunii școlare la clasă și a 
înregistrării unui progres individual în rândul ele-
vilor de gimnaziu și liceu care aparțin grupurilor cu 
oportunități reduse. 

Cadrele didactice participante au identificat teh-
nici de lucru cu elevii, adaptate nevoilor specifice 
Liceului Tehnologic Bâlteni, au creat instrumen-
te digitale care să poată fi utilizate în procesul de 
predare-învățare și și-au îmbunătățit competențele 

de prevenire a cyberbulling-ului. De asemenea, au 
fost realizat și un schimb de experiență legat de 
proiectele Erasmus implementate de participanți și 
au avut loc dezbateri pe tema diseminării și valori-
zării acestora.

Cursul a avut și o componentă culturală și in-
terculturală care a vizat dezvoltarea competențelor 
lingvistice și de comunicare, prin explorarea obiec-
tivelor turistice, culturale și istorice din Istanbul, 
componentă materializată într-un proiect digital 
realizat în echipă. 

Considerăm că participarea la cursul de forma-
re ” Inclusive classroom through ICT”, din cadrul 
proiectului Erasmus finanțat de U.E,”I.D.E.A.L-In-
clusive and Digital Education for Active Learning”, 
a reprezentat o oportunitate de dezvoltare profesi-
onală și personală pentru profesorii Liceului Teh-
nologic Bâlteni, care va conduce la creșterea valo-
rii actului educațional și a dimensiunii europene a 
școlii.

Director Liceul Tehnologic Bâlteni,
profesor VUC ADELA-LAVINIA

Revista „PORTAL-MĂIASTRA”Revista „PORTAL-MĂIASTRA”
Vârf de lance în cultura gorjeanăVârf de lance în cultura gorjeană

În al XVIII-lea an de apariție, trimestri-
alul de cultură „Portal-Măiastra” de la Tg. 
Jiu, aflat sub egida Uniunii Scriitorilor din 
România, a fost fondat în ianuarie 2005, 
printr-un parteneriat între Filiala Societății 
de Filologie Gorj și Centrul Județean pen-
tru Promovarea și Conservarea Culturii 
Tradiționale în Gorj, cu sprijinul Consiliu-
lui Județean Gorj.

Trimestrialul de cultură s-a dovedit cea 
mai valoroasă revistă de cultură apăru-
tă în Gorjul „pitoresc și istoric”, cum l-a 
numit marele cercetător istoric Alexandru 
Ștefulescu, laureat al Academiei Române.

Periodicul apare având ca „director 
de proiect” pe scriitorul și editorul Zeno-
vie Cârlugea, cu sprijinul unui colegiu de 
redacție în frunte cu criticii literari Gh. 
Grigurcu și Mircea Popa. 

De-a lungul timpului, Colegiul de 
redacție s-a îmbogățit cu nume prestigioa-
se, precum Ovidiu Drimba, Ion Pogorilov-
schi, Ion Miloș, Toma George Maiorescu, 
Traian Diaconescu, Nina Stănculescu, So-
rana Georgescu Gorjan, Aureliu Goci, Ni-
colae Mareș, Lucian Gruia, Nicolae Geor-
gescu, Tudor Nedelcea ș.a.

Temele principale ale revistei sunt de-
dicate cercetării vieții și operei a patru ti-
tani ai culturii române: M. Eminescu,T. 
Arghezi, L. Blaga, C. Brâncuși.

Desigur revista este deschisă unei am-
ple palate cultural-tematice, nelipsind 
valorificarea spațiului regional. Deseori 
publică în paginile ei nume de scriitori ro-
mâni din USA, Germania, Italia, Spania, 
Republica Moldova, Serbia etc.

Partea de rezistență a revistei o consti-

tuie cercetarea literară și jurnalistica de reli-
ef cultural, amintind în acest sens nume ca: 
Mihai Cimpoi, Mircea M. Pop, Iulian Chivu, 
Ana Selejan, Adrian Voica, Octavian Doclin, 
Florian Copcea, Ada Cruceru, Gh. Pavelescu, 
Adam Puslojic și mulți alții.

Un obiectiv al revistei este și promovarea 
tinerelor generații de scriitori și publiciști: 
Iulian Barbu, Claudiu Robert Toma, Marian 
Hotea, Aida Hancer, Ionuț Radu, Gabriela 
Șerban...

Temele abordate sunt de mare atitudi-
ne, revista fiind prezentă la importante eve-
nimente culturale ale anului: Festivalurile 
Internaționale „Tudor Arghezi” de la Tg. Jiu 
– Tg. Cărbunești, „Lucian Blaga” de la Sebeș-
Lancrăm, „Mihai Eminescu”, de la Drobeta 
Turnu-Severin, lansări de carte, vernisaje, 
aniversări, colocviile anuale etc.  

Revista și-a creat un culoar original în 
cultura română, apariția ei fiind așteptată 
cu mult interes. 

Apreciată pentru bogatul conținut lite-
rar și prezentarea grafică deosebită (prin 
grija tehnoredactorilor Mariana Jdeică de 
la Tipografia PRODCOM Tg.Jiu și Luminița 
Tudorescu, de la CJCPCT Gorj), trimestria-
lul de cultură „Portal-Măiastra”, care apare 
obișnuit în 52 de pagini având coperțile co-
lor, figurează din 2007 pe lista publiațiilor 
care au obținut „egida Uniunii Scriitorior din 
România”.

Felicitări realizatorilor și viață cât mai 
lungă revistei „Portal-Măiastra”, ajunsă cu 
această apariție la numărul 70!

ZOIA ELENA DEJU, UZPR, 
Redactor/secretar tehnic
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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. 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 Mărgăritaru-
lui. Locuința se află la etajul 3 
și are două terase închise, cen-
trală termică, aer condiționat, 
parchet din lemn masiv de 
stejar. Se poate vinde mobi-
lat sau nemobilat, preț 69 de 
mii de euro. Telefon: 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.

Vând 3 porci în greutate 
de 100-120 kg. 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:  novaramarket-
ing@yahoo.com

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

SC CLINIC LIFE BDS - SRLSC CLINIC LIFE BDS - SRL
Dr.Dragoș ŞOROP
Telefoane: 0744-42.77.84 sau 0765-32.88.99

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu
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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

Vând scândură de plop, 
nuci și semințe de dovleac. 
Tel.: 0752134967
 Vând căruță, plug, gra-

pă, prășitoare și 1000 pari 
pentru vie. Tel.: 0752134967
 Vând casă cu 3 camere, 

baie, bucătărie, sat Dragotești 
– Gorj. Tel.: 0752134967. 

PierderiPierderi

P.F.A. POPESCU ANDA 
GEANINA, CUI 31193467, 
F18/78/2013 declară pier-
dută casa de marcat, mo-
del Expert SX02, cu seria 
ZEX028282, instalată la 
punctul de lucru din comu-
na Stănești, sat Alexeni, str. 
Principală, nr. 43, județul 
Gorj.

ComemorăriComemorări

r  25 de ani de dor ne-

stins pentru soțul, tatăl și 

bunicul nostru (care nu 

și-a cunoscut nepoții) – 

DR. ROLAND TRIBUS.

Dumnezeu să-i ocro-

tească veșnicia, în pace și 

lumină!

r  Cu durere în su-

flet, familia anunță că 

în data de 02 noiembrie 

2022, s-au împlinit doi 

ani de la decesul celui 

care a fost profesor ION 

RACOCEANU, minunat 

soț, tată și bunic.

Dumnezeu să-L ierte 

și să-l odihnească!
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Mai întâi efectuați lucrările restante 
din luna octombrie și apoi

În sectorul vegetal:
În cultura plantelor de câmp:
a) – recoltatul porumbului – trebuie  încheiat. 

Momentul prielnic este uşor de stabilit (în alt arti-
col vom detalia acest lucru). Trebuie şi eliberat te-
renul de coceni. 

b) – arăturile pentru însămânţările de toam-
nă – care trebuiau efectuate până la 20 – 25 sep-
tembrie pentru a asigura orzului şi grâului condiţii 
optime pentru cultură se pot efectua dar necesită o 
mai mare preocupare pentru lucrările de pregătire 
a patului germinativ.

c) – însămânţatul orzului – trebuia efectuat în 
zona noastră începând cu 20 septembrie până la 
15 – 20 octombrie iar semănatul grâului să fie în-
cheiat până la 25 octombrie. 

Semănatul mai timpuriu poate conduce la creş-
terea exagerată a tinerelor plante şi asfixierea lor 
pe timpul iernii sau pot fi supuse atacului masiv 
de cicade (insecte minuscule, efemere) pe timp căl-
duros şi umed pentru înţepare şi sugere a sevei, 
ocazie cu care acestea transmit plantelor viruşi și 
micoplasme care pot provoca distrugerea totală a 
culturilor. 

Întârzierea semănatului acestor culturi poate de 
asemenea conduce chiar la compromiterea lor prin 
degerare peste iarnă sau realizarea unor culturi 
slab productive. Se apreciază că fiecare zi în afara 
intervalului optim conduce la diminuarea recoltei 
cu 100 kg boabe/ha. În cazul unor condiții bune de 
pregătit terenul și de semănat se pot efectua ulti-
mele însămânțări până la 15 noiembrie dar nu mai 
târziu la grâu și triticale.

c) – ogoarele de toamnă – trebuie încheiate 
în această lună căci există riscul de a interveni 
înghețul timpuriu la sol când această lucrare nu se 
mai poate efectua. Această lucrare este obligato-
rie dacă dorim să avem recolte mulțumitoare 
la culturile de primăvară. 

În legumicultură se termină recoltarea tuturor 
legumelor, se eliberează terenul de resturile vegeta-
le și se face fertilizarea cu gunoi de grajd și încorpo-
rarea lui sub arătură în brazdă crudă.

La bine să răspunzi cu bine iar la rău să 
răspunzi cu ... dreptate!            Confucius

În pomicultură se va efectua recoltatul speciilor 
şi soiurilor de toamnă.

 Atenţie – nu lăsaţi fructe în pomi căci aces-
tea vor constitui plasamente ideale pentru ier-
narea agenţilor patogeni sau mai multor dă-
unători ceea ce va pune în pericol sănătatea 

Grafi cul lucrărilor agricole în luna noiembrie

plantaţiilor în anul următor.
În viticultură se poate face administrarea guno-

iului de grajd și încorporarea lui sub brazdă, după 
căderea frunzelor.

În sectorul zootehnic:
În fermele de bovine se vor continua activitățile 

cotidiene ca și până acum, se oprește pășunatul, se 
trece la faza de stabulație. 

În fermele de ovine și caprine se vor face ace-
leaşi operaţiuni ca şi în fermele de bovine, se va 
încheia monta și se vor pregăti animalele pentru 
iernat. 

În fermele de porcine se va continua activita-
tea cotidiană cu grijă deosebită pentru protejarea 
animalelor din toate categoriile contra intemperiilor 
știut fiind că această specie este destul de sensibilă 
la factorii climatici negativi.

În fermele de păsări – mă refer la cele 
gospodărești – se va continua activitatea cotidia-
nă cu un spor de preocupare la protejarea păsărilor 
contra  intemperiilor. Se introduce în hrana păsă-
rilor masa verde obținută prin germinarea boabe-
lor de grâu, triticale, orz, ovăz sau porumb în tăvi 
mari. Plantele trebuie să aibă înălțimea de 10 – 15 
cm ca să fie economice.   

În stupine se va verifica rezerva de hrană a fa-
miliilor și se va completa cu faguri, turte de zahăr 
apicol sau siropuri. De asemenea se gătește stupi-
na și familiile de albine pentru iernare.

Acest grafic de lucrări agricole se adresează 
micilor fermieri, gospodăriilor agricole famili-

ale, care de fapt reprezintă aproape totalitatea 
exploatațiilor agricole Dacă toate astea fi-vor 
respectate.

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

consultați cartea mea  
  

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

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

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

de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe 
acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca 
pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță 
dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, 
spuse în loc de altceva, ci un avertisment de 
ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. 
Primesc suficient de multe telefoane în care 
mi se aduce la cunoștință despre masacrarea 
familiilor de albine de către posesorii de unul 
sau mai mulți pomi fructiferi care fac trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, co-
municând ziua tratamentului și produsele ce 
le veți folosi. 

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

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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CLASAMENT LIGA 2
Loc Echipa    M      V      E   I Gol   +/- Pct
1. Clubul Sportiv al Armatei Steaua 12      8      2   2 26-14   12 26
2. FC Unirea Dej   12      7      4    1 22-15     7 25
3. AFC Unirea 04 Slobozia  12      6      4   2 19-8   11 22
4. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 12      6      4   2 14-10     4 22
5. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc    12      6      3   3 18-8   10 21
6. ACSM Politehnica Iaşi  12      6      3   3 12-8     4 21
7. CSM Slatina   12      5      4   3 15-8     7 19
8. Gloria Buzău   12      5      4   3 15-13     2 19
9. CS Concordia Chiajna  12      5      2   5 16-12     4 17
10. CSC 1599 Şelimbăr  12      4      5   3 12-10     2 17
11. SC Dinamo 1948 SA  12      5      2   5 12-14    -2 17
12. Fotbal Club Braşov  12      4      4   4 14-11     3 16
13. ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 12      5      0   7 14-17    -3 15
14. CS Minaur Baia Mare  12      3      4   5 13-18    -5 13
15. CSC Dumbrăviţa   12      4      1   7 14-25   -11 13
16. SC Fotbal Clb. Rip. Timișoara 12      3      3   6 11-12     -1 12
17. AFC Progresul 1944 Spartac 12      3      3   6 10-16     -6 12
18. AFC Unirea Constanţa  12      3      0   9 10-29   -19   9
19. Politehnica Timișoara  12      1      5   6 7-18   -11   8
20. FC Metaloglobus Bucureşti 12      2      1   9 8-16     -8   7

Antrenorul gorjean Dragoș 
Militaru are șansa să rede-
vină lider alături de Unirea 
Dej. Formația din Ardeal o 
întâlnește, în runda cu numă-
rul 13, pe Steaua București. 
Meciul se joacă în capitală, 
luni, 7 noiembrie, începând 
cu ora 18.00. 

Primele două locuri sunt 
despărțite de un singur punct 
în clasamenT.

,,Nu e ceva special. E un 
meci ca toate celelalte din 
campionat. Într-adevăr, se în-
tâlnesc locul 1 cu locul 2. E o 
chestie mai mult de ambiție a 
jucătorilor, din moment ce te 

Militaru, fără presiune înainte de meciul cu Steaua: Nu e ceva special
întâlnești la acest moment, 
aproape de finalul acestui 
tur, sau cum se numește. 
Așteptăm meciul cu interes și 
sper ca toată lumea să fie să-
nătoasă, pentru ca până la joc 
să nu apară alte accidentări”, 
a declarat Militaru.

Formația din Dej este in-
vincibilă de nouă runde în 
campionat, ultimul rezultat 
fiind un egal cu Concordia 
Chiajna (1-1) pe teren pro-
priu.

,,Sunt foarte mulțumit. Se 
putea mai bine, dar așa e în-
tr-un sezon. Ai și meciuri din 
astea, când nu ne intră. În alte 

meciuri ne-a intrat. Am avut 
două ocazii și am dat două go-
luri. Cu Chiajna, am avut cel 
puțin șașe-șapte ocazii clare. 
Nu pot să fiu dezamăgit. O să 
analizăm, o să vedem ce am fă-
cut bine, ce putem îmbunătăți 
din lucrurile pe care nu le-am 
făcut foarte bine, pentru că, 
până la urmă, am luat și un 
gol și nu trebuia să-l luăm”, a 
adăugat Militaru.

În schimb, Steaua venea 
la Târgu-Jiu după opt partide 
făra înfrângere în Liga 2, dar 
a fost învinsă de Viitorul cu 
4-3.

CĂTĂLIN PASĂRE

Directorul de la CSM Târgu Jiu, Robert 
Bălăeț, a însoțit echipa de baschet la 
Ploiești, acolo unde elevii lui Porter Trou-

pe au cedat confruntarea cu CSM-ul din localitate, 
scor 92-86. În ciuda faptului că trupa gorjeană are 
patru înfrângeri consecutive în LNBM, conducăto-
rul clubului nu se teme de retrogradare. Bălăeț a 
declarat că jocul alb-albaștrilor este în creștere.

,,Am întâlnit o echipă foarte motivată, cu jucă-
tori de certă valoare. Din păcate, am avut un prim 
sfert foarte slab, unde s-a și jucat meciul. Am alergat 
după egalare, am și fost aproape, în ultimele 35 de 
secunde eram la trei puncte. A fost un meci destul 
de bun făcut de echipa noastră. Încă suferim în apă-
rare. Sper ca Porter Troupe să pună la punct echipa, 
preconizăm, într-o lună de zile, pentru că va fi oprit 
campionatul. Jocul ne dă speranțe, sunt convins că 
nu o să retrogradăm. Eu zic că avem o echipă bună 
și rezultatele vor apărea”, a spus Bălăeț pentru Ra-
dio Infinit.

Următorul meci are loc pe terenul campioanei 
naționale, U BT Cluj Napoca. Partida se dispută pe 
18 noiembrie. 

Directorul de la CSM știe că echipa sa are 
șanse minime în Ardeal, însă vrea alte rezultate cu 
formațiile de același calibru. 

,,La Cluj, avem șanse foarte mici. Mergem să ju-
căm, să demonstrăm că suntem pe drumul cel bun, 
dar victoriile le așteptăm în alte meciuri. Oricum, 
acest rezultat nu s-ar pune în faza a doua. Dacă la 
handbal putem să ne facem niște calcule, pentru că 
avem un campionat care se dispută tur-retur, la bas-
chet este foarte complicat. Sunt mai multe faze, se 
anulează anumite rezultate. Trebuie să recunoaștem 
că nu e ceea ce ne-am dorit și am pierdut două me-
ciuri pe care preconizam că le vom câștiga, cu Târgu 
Mureș și cu Miercurea Ciuc. Am speranța că vom în-

Robert Bălăeț are încredere în 
baschetbaliști: Jocul ne dă speranțe

toarce aceste rezultate”, a mai spus Bălăeț.
CSM Târgu Jiu a oficializat, în această săptă-

mână, transferul pivotului grec Thomas Kottas (26 

de ani). Jucătorul a semnat un angajament până la 
finalul sezonului.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Noul pivot al echipei CSM 
Târgu Jiu, Thomas Kottas, 
este convins că poate fi plu-

sul de care gorjenii au nevoie pentru a 
obține primul succes în actuala ediție 
de campionat. Formația noastră are 
patru înfrângeri în LNBM și a avut 
probleme mari în defensivă în acest 
start de sezon. Kottas a evoluat până 
acum numai în Grecia și este dornic 
să joace și în alt campionat. Sportivul 
elen a dezvăluit cum a ajuns în orașul 
lui Brâncuși.

,,Agentul meu a luat legătura cu 
această echipă în urmă cu zece zile, 
mi-a făcut propunerea și nu am stat 
foarte mult pe gânduri. Am acceptat și 
sunt bucuros că voi rămâne aici până 
la finalul sezonului. Este prima oară 
când părăsesc Grecia, însă sunt gata 
să descopăr alte civilizații, un alt nivel 
de baschet și sunt bucuros să fac par-
te din echipa și familia CSM. Nu știu 
foarte multe despre România și Târ-
gu-Jiu. Am vorbit cu jucători greci care 

Thomas Kottas, promisiune pentru fanii gorjeni
au evoluat aici și mi-au spus unele 
lucruri. Târgu-Jiu este un oraș micuț, 
drăguț. Are, oarecum, aceeași cultură 
ca și Grecia”, a declarat Kottas.   

Noua achiziție a CSM-ului speră 
să aibă un impact pozitiv asupra jo-
cului practicat de gorjeni. 

Kottas ar putea debuta pentru 
alb-albaștri în confruntarea de la U 
BT Cluj Napoca, disputată pe 18 no-
iembrie.

,,Este încă devreme, însă am venit 
aici să ajut echipa. Nu am început foar-
te bine și trebuie să obținem câteva vic-
torii pentru a rămâne în prima ligă, iar, 
la final, toată lumea să fie mulțumită 
de această colaborare. Cu siguranță 
voi da tot ce este mai bun și voi lupta 
meci de meci. Le promit fanilor acest 
lucru”, a mai spus pivotul.

Kottas are 26 de ani și măsoară 
2,08 metri. Marți seara a efectuat pri-
mul antrenament alături de noii co-
legi.

CĂTĂLIN PASĂRE

Alexandru Vodă, jucăto-
rul doljean care a evoluat și 
la Pandurii Târgu Jiu în liga 
secundă, a semnat cu FCU 
Craiova. 

Originar din Bănie, 
mijlocașul a debutat în Su-
perligă la FC Hermannstadt, 
iar apoi a fost împrumutat la 
Şelimbăr. 

Miercuri, a fost prezen-
tat la formația patronată de 
Adrian Mititelu.

Un fost pandur a 
ajuns la FCU

,,Fotbal Club Universitatea 
1948 anunță faptul că fotba-
listul Alexandru Vodă a sem-
nat cu gruparea alb-albastră 
un contract valabil până în 
vara anului 2023, cu opțiune 
de prelungire pentru încă 3 se-
zoane. 

Născut la Craiova, Alex a 
făcut junioratul la Pandurii 
Târgu-Jiu și a debutat în Liga 
1 pentru Hermannstadt în 
2019, într-o partidă cu FCSB. 

În primul eșalon al Români-
ei, Alex a adunat 31 meciuri.  

În vârstă de 24 ani, Alex 
a evoluat ultima dată la CSC 
1599 Șelimbăr, în al doilea 
eșalon din România, și poate 
evolua atât ca fundaș dreap-
ta, cât și pe poziția de mijlocaș 
dreapta”, s-a scris pe fagina 
de facebook a echipei FC Uni-
versitatea 1948. Vodă a venit 
liber de contract.

CĂTĂLIN PASĂRE


