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Noaptea min. 70C

Negocieri: Avans din Negocieri: Avans din 
economia la salarii, pentru economia la salarii, pentru 
angajații CEO, în decembrie

Atacați la pensii, judecătorii reacționează: Vârsta Atacați la pensii, judecătorii reacționează: Vârsta 
de pensionare a magistraților și cuantumul pensiei, de pensionare a magistraților și cuantumul pensiei, 
o compensație parțială a condițiilor de muncă și a riscurilor
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Tot fără lapte Tot fără lapte 

și corn în școli!și corn în școli!

Încălcarea legii, trăsătură de familie! După fi u, Încălcarea legii, trăsătură de familie! După fi u, 
și fratele Bobaru a construit, tot fără autorizațieși fratele Bobaru a construit, tot fără autorizație

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. 5PULSUL ZILEI/ PAG. 5

A renunțat la postul de A renunțat la postul de 
director de liceudirector de liceu

Directori noi în școlile din Gorj. Clau-
diu Stancu a fost numit director la Li-
ceul Tehnologic Stoina, prin detașare, 
în ședința Consiliului de Administrație 
al Inspectoratului Școlar Județean 
Gorj din data de 3 noiembrie. 

EVENIMENT/ PAG. 6EVENIMENT/ PAG. 6

Tichete de 60 de lei, pentru Tichete de 60 de lei, pentru 
rovinărenii cu posibilități rovinărenii cu posibilități 
reduse, de sărbătorireduse, de sărbători

Și anul acesta, cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă, Primăria și Consiliul Local al 
Orașului Rovinari vor acorda beneficii 
sociale persoanelor cu posibilități ma-
teriale reduse, a anunțat primarul Ro-
bert Filip. »8-9»8-9
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„Iar dacă lipseşte unirea, nici Statul nu poate fi  cârmuit, nici casa bine gospodărită.”- SOCRATE„Iar dacă lipseşte unirea, nici Statul nu poate fi  cârmuit, nici casa bine gospodărită.”- SOCRATE
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† SF Villibrord, † SF Villibrord, 
ep.ep.

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

†) Sfinții 33 de †) Sfinții 33 de 
Mucenici din Mucenici din 
MelitinaMelitina

cc
uu
rr
ss

vv
aa
ll
uu
tt
aa
rr

Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Războiul nostru cu infl ația
Motto: „Inflația este acea for-

mă de impozitare care poate fi im-
pusă fără legiferare”.

Milton Friedman

La nivel guvernamental 
există o controversă lega-
tă de creșterea pensiilor 

și de majorarea salariilor. Minis-
trul Muncii, Marius Bădăi, dar și 
președintelei Case Naționale de 
Pensii, Daniel Baciu, au lăsat să 
se înțeleagă, referitor la pensii, că 
vor crește cu 11%. În realitate, 
din moment ce inflația ajunsese 
– de la începutul anului până în 
luna septembrie – la 15,9% este 
limpede că nu-i vorba de o mă-
rire a pensiilor de la 1 ianuarie 
2023, ci de o încercare de inde-
xare cu mult sub nivelul inflației. 
Cât privește salariul minim, se 
afirmă că acesta va fi de 3.000 lei 
brut lunar, tot de la 1 ianuarie 
2023, față de 2.550 lei cât este 
în prezent. A devenit un obicei ca 
liderii politici să vorbească des-
pre măriri de pensii și de salarii, 
ba chiar PSD și pretinsul PNL se 
ceartă între ele care-a fost primul 
dintre cele două partide aflate la 
guvernare ce a adus în discuție 
respectivele măriri.

În același timp, românii 
așteaptă pensii duble față de 
ceea ce poate să ofere în prezent 
statul român, deși majoritatea 
covârșitoare nu economisește și 
spune că nu are niciun ban pus 
deoparte în vederea pensionării, 
după cum arată un sondaj de 
opinie derulat la nivel urban de 
către institutul sociologic ISRA 
Centrer, la solicitarea Asociației 
pentru Pensiile Administrate Pri-
vat din România(APAPR).

La întrebarea „care credeți 
că este valoarea unei pensii de-
cente cu care să vă descurcați”, 
valoarea medie a răspunsurilor 
a fost de 3.850 de lei, nivel mai 

mult decât dublu față de 1.736 lei, cât 
este pensia medie de stat din sistemul 
contributiv, se arată într-un comuni-
cat al APAPR, care citează datele Ca-
sei Naționale de Pensii Publice, din 
octombrie 2022.

Statul vorbește de măriri de pen-
sii de de salarii, totuși. Chiar dacă va 
fi așa, cu cât statul cheltuiește mai 
mult, inflația va crește. Și astfel, răz-
boiul nostru cu inflația va fi câștigat 
de aceasta din urmă.

Mai toate posturile de televiziune și 
politicienii care ajung pe sticlă ne bat 
la cap zilnic că acestea – pensiile și 
salariile – vor crește. Este o măcănea-
lă complet inutilă. Au fost specialiști 
care ne-au avertizat, încă de anul tre-
cut, că va veni o inflație crâncenă în 
lume, printre ei fiind și celebrul No-
uriel Rubini, cel care mai prezisese 
criza din anul 2008. E bine, dar mai 
degrabă rău, autoritățile ne linișteau 
că nu va fi inflație. Cu cât pomenile 
populiste și mincinoase oferă oameni-
lor senzația că vin niște bani din Uni-
vers – căci de la Comisia Europeană 
ne-am lămurit că-i vorba mai mult de 
promisiuni! - și că cu acei bani de ni-
căieri guvernele le rezolvă astfel gra-
vele probleme, cu atât va fi mai mare 
inflația.

Când niște oameni simpli sunt în 
mare nevoie, societatea capitalistă are 
mecanismne pentru ca acei oameni în 
nevoie săî fie ajutați prin protecție so-
cială. Pomană esta tunci când afirmi 
că: „noi vom plafona prețurile”. Dar 
dacă un cetățean moared e foame, 
atunci îl ajuți și abia atunci vorbim 
de protecție socială, ceea ce ne ara-
tă că cele două situații sunt lucruri 
complet distincte.

Inflația va fi din ce în ce mai mare. 
Cu cât statul va cheltui mai mult, in-
clusiv pe mărirea pensiilor – de fapt, 
de la 1 ianuarie 2023 va fi doar o in-
dexare, cu mult sub rata inflației din 
România – cu atât inflația va fi mai 
mare. Pentru a reduce inflația trebu-
ie să reduci consumul. Ca să reduici 

consumul se impune ca lumea să 
nu mai dea bani, să facă economie, 
nu să consume.

Dacă statul dă bani în continua-
re, spirala inflaționistă se va accelera 
și vom avea doar iluzia că vom avea 
bani, întrucât banii se vor devalori-
za și noi, în realitate, vom consuma 
mai puțin, deoarece va fi inflație.

În mod cert, războiul nostru cu 
inflația va fi câștigat de inflație. Nu 
am niciun dubiu pe această temă.

Paradigma noastră de existență 
economică, a fiecăruia dintre noi, și 
a statelor din care facem parte este 
o patradigmă nenaturală.

Astăzi, doar circa 7% dintre pen-
sionarii din sistemul public înca-
sează o pensie lunară mai mare de 
3.650 de lei, conform studiului in-
stitutului sociologic ISRA Center.

83% dintre români afirmă că nu 
economisesc nimic pe cont propriu 
în vederea pensionării, 55% dintre 
români se tem că statul nu va pu-
tea să le asigure o pensie decentă, în 
vreme ce doar 37% au încredere că 
statul român nu va avea nicio pro-
blemă cu plata pensiilor. Tot 55% 
spun că nu le este clar ce pensie vor 
primi de la stat, întrucât nivelul pen-
siei depinde de factorul politic, după 
cum relevă cercetarea sociologică.

ION PREDOȘANU

Gânduri, gânduri și iar gânduri,
Dau năvală-n minte, rânduri,
Iscodindu-te, ca-n piață:
Pentr-un om, ce-nseamnă viață?

Într-o noapte sau o zi,
Ne-ntrebat și făr’ să știi,
Dintr-un loc ca de martiri,
Ieși și-ncepi ca să respiri.

Dacă țeasta te ajută,
Și n-ai minte de cornută,
Că-i aproape sau departe,

CAM ĂSTA E RĂPSUNSUL
Mergi să-nveți un pic de carte.

Absolvind o meserie,
Să n-ajungi în agonie,
Cu curaj și-având blazon,
Te-angajezi la un patron.

Dacă vezi, firesc, la ban,
Că patronul e-un șnapan,
Iar tu altceva pretinzi,
Ți-ei bocceaua și o-ntinzi.

Emigrant prin lumea-naltă,

Primești vestea siderantă,
Că, patronul, influent,
A ajuns în paralament.

Stai, când vestea o primești,
Te închini și te crucești,
Și-ți răspunzi, palpându-ți fața:
Uite dom’le, asta-i viața!

Apoi, împietrit de știre,
Zici, cercând să-ți vii în fire,
Viață-i, și o știu pățiții,
Să slujești neisprăviții.

GEO FILIȘ 

Strigătul din noapte
Un vânător ascuns în neguri
Stătea la pândă printre măguri,
Scruta prin lăstăriș arbuștii,
Privea tăcut cătarea puștii,

Pășea tiptil prin roua ierbii
Către ogașul unde cerbii
Cu-n muget stins în glas se cheamă
Să se adape plini de teamă

În șipotul de la pârâu
Prin hududoiul spart de râu,
Un cerb pășea sfios spre ape,

Veghea trei ciute să se-adape…

Sub vălul nopții tuciurie
Simțea prin ceața fumurie
Mirosul morții prea aproape
Pitindu-se printre hârtoape…

Un strigăt sparse bezna nopții
De mi s-au speriat cu toții
Și-n salturi ciutele-apucară
Printre hățișuri să dispară…

-Păcat, s-au dus, acu-s departe
Zise, zvârlind pușca deoparte,
Buha pădurii v-a scăpat…
Eu plec! Veniți la adăpat! 

VASILE CERTEZANU
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La două luni de la 
începerea anului 
școlari pentru elevii 

din județ, ,,laptele și cornul” 
rămâne doar un program gu-
vernamental care arată foar-
te bine pe hârtie. Autoritățile 
nu reușesc să găsească fur-
nizori pentru aceste produ-
se din cauza prețurilor mici 
care sunt alocate în vederea 
achiziționării pachetelor cu 
corn și lapte. Situația nu este 
unică în Gorj pentru că și în 
alte județe lucrurile stau la 
fel, dar la Gorj aceste produ-
se nu s-au furnizat nici anul 
trecut, din motive oarecum 
similare. Primarii  care au în-
cercat pe cont propriu să re-
zolve această problemă nu au 
avut nicio șansă. Edilul din 
Turburea, Ion Bârcă, a reușit 
la finalul anului școlar anteri-
or să le ofere pachete copiilor, 
dar acum lucrurile sunt îm-
potmolite rău de tot. Primarii 
din Dragotești și Slivilești au 
sperat și ei că dacă accesea-
ză individual fondurile pen-
tru acest program vor reuși 
să facă mai repede achizițiile. 
Sorin Bucurescu are pentru 
cei 201 elevi din Slivilești un 
buget total de puțin peste 
20.000 de lei. E pe punctul de 
a organiza pentru a treia oară 
o licitație și tot nu găsește un 
distribuitor, toată lumea spu-
nându-i că l-a cum s-au ma-
jorat prețurile nici nu va găsi 
prea curând pe cineva dis-
pus să aducă pe bani puțini 
produse proaspete și bune 
pentru copii. „Avem o mare 

Tot fără lapte și corn în școli!
problemă la nivelul localității 
pentru că am făcut tot ce ne-a 
stat în putință pentru a re-
zolva această problemă. Am 
ridicat pe SEAP cele 3 oferte, 
dar sumele sunt considera-
te prea mici. Aș vrea să scot 
în evidență faptul că la lapte 
nici nu acoperă costurile de-
cât pentru ambalaj și trans-
port. Fiind o sumă de 0,95 
de bani, e prea puțin, ca și la 
corn, unde e 0,65, iar la fructe 
e 0,75 – din acest motiv nicio 
firmă producătoare de produ-
se de panificație, de exemplu, 
de la noi din județ sau de ori-
unde din țară, nu s-a înscris la 
licitație. Ne-am dori să imple-
mentăm acest proiect pentru 
că am făcut multe alte lucruri 
pentru școlile din localitatea 
noastră, copii își doresc să 
aibă lapte, corn și fructe, dar 
prețul oferit de stat este ex-
trem de mic. Am vrut să su-
plimentăm noi suma, dar nu 
avem voie. Am avut discuții în 
acest sens și cu cei de la APIA 
și ne-au spus că nu putem 
pune și noi bani la acest pro-
gram. Banii vin de la Uniunea 
Europeană, e un buget fix de-
rulat prin APIA și noi nu avem 
voie să majorăm suma. Banii 
alocați sunt însă prea puțini și 
din această cauză nu putem 
achiziționa niciunul dintre 
produse”, declară Sorin Bu-
curescu. 

Primarul din Slivilești 
spune că frigiderele în care 
trebuiau ținute paharele de 
lapte au început să fie afecta-
te de rugină. Aparatele sunt 

scoase din priză și nu mai 
funcționează de ani de zile. 
„Ultima dată aceste produse 
au ajuns la copii acum câțiva 
ani, înainte de pandemie. 
Avem din acea perioadă came-
re speciale pentru așa ceva la 
fiecare unitate de învățământ. 
Avem frigidere achiziționate, 
dar acum frigiderele sunt goa-
le și începe să le mănânce ru-
gina pentru că sunt nefolosite 
de mult timp. Copii le deschis, 
se uită la ele și le văd goale 
și sunt așa din cauza prețului 
foarte mic, cu care nu putem 

face achiziționarea celor trei 
produse pe care le dorim la 
școlile din județ. Știu că la ni-
vel de județ pentru achiziție 
s-a ocupat Consiliul Județean 
și și acolo a fost aceiași pro-
blemă, cu suma mică. Apoi 
trei comune ne-am decis să 
acționăm noi, crezând că pu-
tem face mai mult decât încer-
ca să facă Consiliul Județean, 
în ideea de a pune mai repede 
cele trei produse pe masa co-
piilor din localitățile pe care le 
conducem. Din păcate nu s-a 
putut nici așa. Noi am parcurs 
toate etapele, am făcut licitație 
pentru fiecare produs în parte, 
așa cum ne cere legea, dar, din 
păcate, nu s-a prezentat nicio 
firmă”, mai spune edilul. 

Lucrurile nu stau mai 
bine nici la nivelul Consiliu-
lui Județean. Zilele trecute 
instituția a reușit să înceapă 
distribuția de mere în școli, 
dar pentru lapte și corn nu 
are furnizori.  Managerul pu-
blic Ionel Dobre spune și el 
că nu vine nimeni la licitație 
și că din impas nu se va ieși 
până la o majorare a sume-
lor. Problema este că în au-
gust Guvernul a majorat su-
mele alocate pentru fiecare 
copil în parte, dar, între timp, 
inflația a făcut praf majorări-
le respective, care oricum nu 
erau semnificative. Așa s-ar 
putea întâmpla și de acum 

încolo și de aceea programul 
de distribuire a laptelui și 
cornului în multe județe din 
țară rămâne o mare provo-
care pentru autorități. „Până 
în acest moment am reușit 
să atribuim doar contractul 
pentru distribuția de fructe, 
respectiv mere. Acestea sunt 
deja distribuite de câteva zile 
și putem spune că la nivelul 
județului copii beneficiază de 
aceste produse de acum înco-
lo. În privința celorlalte două 
produse, noi am desfășurat 
procesul de achiziție publică, 
dar fără rezultat. Achiziția 
a fost începută încă din luna 
iulie, însă la lapte am repe-
tat de două ori achiziția și nu 
s-a prezentat niciun ofertant. 
Prețurile sunt în viziunea lor 
prea mici pentru costurile pe 
care le presupune distribuția 
acestui produs. Vom relua 
licitația pentru produsele de 
panificație și lapte, pe la mij-
locul acestei luni urmând să 
fie postat anunțul. Sperăm 
să avem ofertanți de această 
dată, dar pe aceleași prețuri. 
Sunt prețuri maximale, stabi-
lite prin hotărâre de Guvern. 
Noi doi aplicăm legea. Sperăm 
ca și Guvernul să analizeze 
oportunitatea acestor prețuri, 
iar dacă se va face o majorare 
evident că noi o vom aplica”, 
declară Ionel Dobre.

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

Primele 3 zile ale săp-
tămânii { Luni, 7 No-
iembrie- Duminică, 

13 Noiembrie} vor fi caracteri-
zate de o ușoară răcire a vre-
mii, însă valorile termice se 
vor păstra în continuare mai 
ridicate decât cele specifice 
perioadei, discutând de ano-
malii termice pozitive de până 
la +5°C față de normal, la ni-
velul teritoriului gorjenesc!

Luni, marți și miercuri, at-
mosfera se va menține plăcu-
tă, cu temperaturi maxime cu-
prinse în general între: 3-4°C 

Răcorire timidă, însă vremea va 
continua să se mențină plăcută

{la altitudini de peste 2500 m 
; Vf. Parângu Mare}...17-18°C 
{ în zonele de podiș și de dea-
luri joase}.

În prima zi a intervalu-
lui menționat, cerul se va 
păstra predominant noros, 
chiar dacă șansele pentru 
apariția precipitațiilor vor fi 
scăzute, iar atât marți, cât si 
miercuri, văzduhul va fi vari-
abil, asistând la o ameliora-
re și din punct de vedere al 
nebulozității! 

Nopțile și diminețile vor fi 
răcoroase si reci pe alocuri, 

minimele încadrându-se per 
ansamblu între: -3..-4°C {la 
peste 2500 m}...5-6°C {în zo-
nele joase de relief, la podiș}.

De asemenea, aerul cețos 
și ceața se pot semnala în 
arealele joase, cum ar fi văi-
le montane, în depresiunile 
din județ și pe malul râurilor, 
reducând semnificativ vizibi-
litatea și putând da naștere 
inversiunilor termice, ce vor 

determina temperaturi mai 
ridicate în zonele mai înalte 
de relief, decât în cele joase, 
rezultând modificări în ceea 
ce privește regimul termic mi-
nim! 

O săptămână cu mult spor 
vă doresc! 

Analiză, text & editare 
foto: DARIUS NOROCEA 

Foto 1-4: Wx.charts si 
Meteologix
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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.

A renunțat A renunțat 
la postul de la postul de 
director de liceudirector de liceu

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

Directori noi în școlile din Gorj. Claudiu Stancu a fost nu-
mit director la Liceul Tehnologic Stoina, prin detașare, 
în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratu-

lui Școlar Județean Gorj din data de 3 noiembrie. 
De asemenea, șefii ISJ Gorj au luat act de demisia directoarei 

Liceului Tehnologic Țicleni. Claudia Pușcaș a renunțat la funcție 
începând cu data de 1 noiembrie. În locul acesteia a fost numit pro-
fesorul Adrian Duma, prin detașare în interesul învățământului, 
până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de data de 31 
august 2023.

Tot prin detașare a fost numit și profesorul Paul Ion Nicola, 
director la Școala Gimnazială Bălcești.

Posturi fără concurs ocupă și directorii adjuncți Constantin 
Pora – Școala Gimnazială Padeș, Constantin Nicolo-
vici – Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Târgu-Jiu și Pe-
tre Dinei – Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia.

Zeci de posturi de conducere au fost scoase la con-
curs în acest an în unitățile de învățământ din județ, 
dar nu toți dascălii au reușit să promoveze concursul 
organizat la nivel național.

I.I.
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Liderii sindicali și 
șefii CEO vor nego-
cia participarea la 

profit, creșterile salariale din 
3 ianuarie 2023 și economia 
la fondul de salarii, spun 
reprezentanții companiei. Ga-
briel Căldărușe, liderul SMEO 
ceruse pentru salariați 10 la 
sută din profitul CEO, însă 
această solicitare pare exa-
gerată administrației compa-
niei: ,,Este puțin probabil să 
se întâmple acest lucru, dată 
fiind situația în care compa-

Negocieri: Avans din economia la salarii, Negocieri: Avans din economia la salarii, 
pentru angajații CEO, în decembriepentru angajații CEO, în decembrie
O nouă rundă de negocieri va avea loc între sindicatele 
și administrația CE Oltenia, în perioada 7-12 noiem-
brie. Cele două părți vor încheia un act adițional la ac-
tualul CCM.

nia trebuie să acopere vreo 5 
miliarde de lei care înseamnă 
pierderile din anii trecuți. Adi-
că, din 2018 încoace. 

Economia la fondul de sa-
larii va fi estimată începând 
cu 20 noiembrie, când se va 
cunoaște cât s-a cumulate în 
10 luni. 

Un avans se va acorda 
salariaților, în luna decem-
brie, urmând ca în ianuarie să 
se acorde restul sumelor”, au 
precizat sursele citate.

M.C.H.

Lista de medicamente gratuite și compensate va fi ex-
tinsă începând cu data de 1 decembrie 2022.

Actualizarea listei de medicamente gratuite şi compensate 
prevede introducerea unui număr de 21 molecule noi destina-
te pacienţilor cu afecţiuni oncologice, Parkinson, insuficienţă 
cardiacă, boli endocrine şi metabolice, afecţiuni pulmonare 
cronice, angioedem ereditar şi amiotrofie spinală musculară.

Cele mai multe medicamente nou introduse în listă, re-
spectiv 8, sunt destinate pacienţilor cu afecţiuni oncologice.

Această actualizare a listei, a treia în acest an, se înscrie 
în cadrul politicii actuale susținute de Ministerul Sănătății de 
creștere a accesului mai rapid la medicamente inovative.

M.C.H.

Lista de medicamente gratuite şi compensate se extindeLista de medicamente gratuite şi compensate se extinde

Și anul acesta, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, Pri-
măria și Consiliul Local al 
Orașului Rovinari vor acorda 
beneficii sociale persoanelor 
cu posibilități materiale redu-
se, a anunțat primarul Robert 
Filip.

Astfel, vor fi acordate ti-
chete sociale în valoare de 60 

Tichete de 60 de lei, pentru rovinărenii cu Tichete de 60 de lei, pentru rovinărenii cu 
posibilități reduse, de sărbătoriposibilități reduse, de sărbători

de lei, persoanelor care vor 
îndeplini cumulativ mai mul-
te condiții.

Înscrierile se fac în perioa-
da 07.11.2022-23.11.2022.

Acte necesare:
- cerere și declarație pe 

propria răspundere;
- acte de identitate ale so-

licitantului și ale membrilor 

familiei;
- acte de stare civilă;
- certificate de naștere 

pentru persoanele cu vârsta 
de până la 14 ani;

- hotărâre definitivă și 
irevocabilă de incredințare a 
minorilor, de încuviințare a 
adopției, hotărâre plasament 
familial al minorului, docu-

mente din care să rezulte ca-
litatea solicitantului de tutore 
sau curator ;

– persoanele majore care 
frecventează cursurile școlare, 
forma de zi, vor prezenta 
adeverință de la unitatea 
școlară în care se va menționa 
forma de învațământ ;

- veniturile persoanei sin-
gure sau ale familiei se dove-
desc cu adeverințe privind sa-
lariul  net, cupoane, mandate 
sau taloane pentru veniturile 
realizate,etc;

– contract de proprieta-
te al imobilului (închiriere, 
comodat,etc);

– persoanele majore care 
nu realizează venituri din nici 
o sursă vor depune cerere la 
sediul Primăriei oraș Rovi-
nari pentru eliberarea unei 
adeverințe ANAF-PATRIM-
VEN.

Tichetele sociale se vor 
distribui familiilor după cum 
urmează :

– la persoanele singure și 
familii cu doi membri  – un  
tichet;

– la familiile compuse din 
3-5 membri – două tichete;

– la familiile compuse din  
peste 5 membri – trei tichete.

M.C.H.
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Atacați la pensii, judecătorii reacționează: Atacați la pensii, judecătorii reacționează: 
Vârsta de pensionare a magistraților și cuantumul Vârsta de pensionare a magistraților și cuantumul 
pensiei, o compensație parțială a condițiilor de pensiei, o compensație parțială a condițiilor de 
muncă și a riscurilormuncă și a riscurilor
Judecătorii Tribunalului Gorj s-au întrunit în ședință, după ce în 
spațiul public au apărut noi discuții despre reducerea pensiilor speci-
ale și a modificării condițiilor de pensionare pentru magistrați. 

Investiții de zeci de milioane de euro, prin PNRR, în Târgu-JiuInvestiții de zeci de milioane de euro, prin PNRR, în Târgu-Jiu

Astfel, Adunarea Generală 
a judecătorilor Tribunalu-
lui Gorj, în unanimitate, a 

adoptat o hotărâre prin care solicită 
executivului și legislativului să res-
pecte principiul cooperării loiale în-
tre puterile statului, astfel încât orice 
demers legislativ privind modificarea 
condițiilor de acordare a pensiilor de 
serviciu ale judecătorilor să fie făcut 
cu consultarea reală și efectivă a sis-
temului judiciar, „evitând afectarea 
statutului judecătorilor în funcție prin 
măsuri intempestive și populiste care 
ar afecta grav echilibrul sistemului 
judiciar și garanțiile de independență 
ale acestuia”.

În plus, o modificare a dispozițiilor 
legale privind pensia judecătorilor, mai 
ales în timpul exercitării funcției aces-
tora, încalcă principiul independenței 
justiției, spun judecătorii.

La ședință a participat și judecăto-
rul Adrian Glugă, președintele Curții 
de Apel Craiova.

„Condiţiile privind acordarea pen-
siei ocupaţionale a judecătorilor, in-
clusiv în ceea ce priveşte vârsta de 
pensionare a judecătorilor şi cuantu-
mul pensiei, reprezintă o compensație 
parţială a condițiilor de muncă, a ris-
curilor şi a responsabilităţilor pe care 
le implică exercitarea acestei profesii. 
O modificare intempestivă a vârstei 
de pensionare, care ar afecta inclu-
siv statutul juridic al judecătorilor în 
funcţie, ar avea, fără îndoială, reper-

cusiuni atât asupra dezvoltării carie-
rei judecătorilor, cât şi asupra orga-
nizării instanțelor”, spun judecătorii 
gorjeni.

„Un dublu efect negativ”

De altfel, Adunarea Generală a Tri-
bunalului Gorj acuză că o creștere a 
vârstei de pensionare a magistraților 
ar destabiliza sistemul.

„Avansarea, în spațiul public, a 
unui alt prag al vârstei de pensionare 
a judecătorilor este de natură să pro-
ducă un dublu efect negativ asupra 
situaţiei resurselor umane disponibi-
le în cadrul sistemului judiciar, prin 
creșterea nesiguranței cu privire la 
stabilitatea carierei, descurajându-
se, pe de o parte, ocuparea acestor 
funcții cu personal cu un nivel înalt 
al cunoștințelor juridice şi agravân-
du-se, pe de altă parte, ritmul ieșirilor 
din sistem prin pensionare. Prin pier-
derea judecătorilor cu experiență, 
care sunt astfel descurajați să rămâ-
nă în funcție în situația în care înde-
plinesc actualele condiţii de pensiona-
re, respectiv prin reducerea plajei de 
selecție pentru viitorii judecători, este 
cert că se vor produce efecte negative 
profunde asupra calităţii actului de 
justiţie, în detrimentul cetăţeanului”, 
se mai arată în rezoluția semnată de 
judecătorul Laura-Mihaela Sarcină, 
președintele Tribunalului Gorj. 

Judecătorii cer guvernului să nu 
facă modificări legislative care să 
afecteze pensiile speciale în curs, iar 
„creşterea graduală a vârstei de pen-
sionare ar trebui obligatoriu corelată 
cu ritmul de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă”.

Asta după ce Banca Mondială a 
recomandat Guvernului creșterea 
treptată a vârstei de pensionare a 
magistraților, până la 65 de ani, la 30 
de ani vechime și reducerea pensiilor 
speciale de la 80% din venitul brut 
anterior pensionării la 65%.

Val de pensionări

Până atunci, magistraţii cu vechi-

Primăria Municipiului Târgu-Jiu 
a reușit să atragă zeci de milioane de 
euro prin PNRR – Planul Național de 
Redresare și Reziliență. 

30 de milioane de euro aducem la 
Târgu-Jiu prin PNRR, spune prima-
rul Marcel Romanescu. Sunt proiecte 
în valoare de 20 de milioane de euro 
deja aprobate, restul fiind în curs de 

me se grăbesc să obţină deciziile de 
pensionare, pentru că, odată emise, 
acestea pot fi oricând puse în plată şi 
nu sunt afectate de schimbarea legii. 

Joi, 3 noiembrie, Secţia de jude-
cători din Consiliul Superior al Ma-
gistraturii a luat în discuţie aproape 
70 de solicitări de pensionare, printre 
care şi pe cea a judecătoarei Loreda-
na Carmen Mănescu, de la Tribuna-
lul Gorj, desemnată judecător pentru 
executarea pedepselor privative de li-
bertate la Penitenciarul Târgu-Jiu și 
Centrul de Reținere și Arestare Pre-
ventivă Gorj.

Pensia medie încasată de 
magistrații din România este de circa 
20.000 de lei.

I.I.

aprobare.
 „Este suma maximă și suntem 

printre puținele primării din Gorj care 
au depus proiecte în vederea obținerii 
finanțării. Sunt foarte mulți bani 
destinați exclusiv dezvoltării munici-
piului nostru. Avem aprobate proiecte 
ce prevăd construirea de locuințe pen-
tru tineri, renovarea energetică a unor 

blocuri, creșterea 
eficienței energeti-
ce a unor unități de 
învățământ (Colegiul 
Tehnic „Ion Mincu”, 
Colegiul Național 
„Ecaterina Teodo-
roiu”, Liceul Tehno-
logic Nr. 2, Școala 
Gimnazială „Ghe-
orghe Tătărescu”, 
Grădinița cu Pro-
gram Prelungit „Vis 
de Copil” - Grădinița 
cu Program Normal 
Nr. 13). 

Am depus, de 
asemenea, proiec-
te pentru a accesa 
și sumele realocate, 
rămase necheltui-
te, pentru că multe 
unități administrativ 
teritoriale nu au so-
licitat finanțare. Este 
vorba de aproape 40 
milioane de euro”, a 
precizat Marcel Ro-
manescu.

I.I.
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Ion Bobaru, fratele prima-
rului de Bumbești Jiu, 
locuiește în oraș în casa 

părinților săi, în același imobil 
crescând, cu ani în urmă, edilul 
PSD. Casa a fost modernizată, 
la finalul anului trecut, de Ion 
Bobaru care a dat jos acoperișul 
vechi al locuinței și a extins imo-
bilul pe orizontală, anexându-i 
alte camere. Abia apoi, imobilul 
a fost acoperit cu un acoperiș 
nou. 

De asemenea, Bobaru Ion a desființat o ane-
xă a locuinței ce fusese construită din piatră și a 

Încălcarea legii, trăsătură deÎncălcarea legii, trăsătură de
Bobaru a construit, tot fără aBobaru a construit, tot fără a

* Încă un dosar penal pentru edilul Bobaru
* Primarul PSD, cercetat de DNA pentru fals intelectual, abuz în serviciu și folosirea 

funcției pentru favorizarea unei persoane
* Funcționara de la Urbanism reclamată penal în același dosar 
* Ion Bobaru, fratele primarului, a extins casa părintească fară autorizație deși o putea 

cere de la fratele său
* Construcția este gata, primarul și-a amendat fratele cu doar o mie de lei
* Edilul i-a dat răgaz rudei să își termine construcția fără a intra sub incidența legii 

penale
- Nu i-a dat, cu intenție, sistarea lucrărilor

O nouă plângere penală, de data aceasta la DNA, a fost depusă la finalul lunii trecute în legătu-
ră cu fapte săvârșite de edilul Constantin Bobaru și o subalternă de la Urbanism în legătură cu 
o extinderea locuinței fără autorizație, începute anul trecut, de fratele primarului PSD. De al-
tfel, primarul a fost prins pe picior greșit deoarece s-a făcut că nu vede că locuința părintească 
a fost extinsă de fratele sau, fără autorizația necesară, a făcut tot posibilul să își ajute ruda 
să nu intre sub incidența legii penale. Informat în scris că fratele a încălcat legea, construind 
fără autorizație, Bobaru nu oprește lucrările și i-a aplicat o sancțiune fratelui de o mie de lei. 
Prin acest demers Bobaru Constantin, primar în exercițiu, nu face decât să îi permită fratelui, 
Ion Bobaru, să finalizeze fără grețuri lucrarea începută fara autorizație.

reconstruit-o din bolțari. Pentru niciuna dintre 
aceste lucrări, Ion Bobaru nu a solicitat primăriei 
autorizației. 

În februarie, în legătură cu aceste construcții, s-a de-
pus o petiție la Inspectoratul în Construcții Gorj care a 
fost remisă Primăriei Bumbești-Jiu, instituția fiind obli-
gată să verifice situația din teren. 

Cu ocazia controlului s-a confirmat încălcarea legii, 
fiind întocmit un proces-verbal prin care a fost aplicată 
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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

 de familie! După fi u, și fratele e familie! După fi u, și fratele 
ă autorizațieautorizație

o sancțiune contravențională de 1000 de lei pentru Ion 
Bobaru. Măsura este dată pe jumătate, deoarece nu se 
dispune, cu această ocazie, și sistarea lucrărilor conform 
art. 28 al 1 Legea50/1991.

Bobaru continuă lucrarea!

Scopul măsurii luate de fratele primar pe jumătate îi 

permite reclamatului să continue lucrarea fără a intra 
sub incidența articolul nr.24, litera d din același act nor-
mativ. 

Astfel, lucrările continuă până la finalul lunii octom-
brie când Ion Bobaru își termină investiția făcută fără 
autorizație.

Drept urmare, se depune plângere la DNA împotriva 
primarului care, pentru faptele săvârșite, se face vinovat 
de comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu, fals inte-

lectual și folosirea funcției pentru favorizarea unei 
persoane, în speță pentru fratele său.

Fiul primarului a construit tot fără autorizație

Este demn de remarcat că și fiul primarului Bo-
baru a construit tot ilegal, dovada că instanța de 
judecată i-a anulat prima autorizație de construire 

a vilei sale din Curtișoara. 
Se dovedește că ilegalitățile în domeniul 

construcțiilor sunt o trăsătură de familie pentru cei 
care poartă acest nume Bobaru, altfel nu se explică 
cum edilul se uită în altă parte doar când este vor-
ba despre rudele sale de sânge și nu de alți cetățeni 
aflați în aceeași situație.

A.STOICA
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă!

,,Pentru un Plăvan-Suveran îndepărtat de popor și rupt de realitate, orice ,,Pentru un Plăvan-Suveran îndepărtat de popor și rupt de realitate, orice 
discurs național și orice pledoarie vie pentru libertate reprezintă o erezie”! discurs național și orice pledoarie vie pentru libertate reprezintă o erezie”! 

Adevărul de dincolo de sindromul impostorului şi de paradoxul mincinosului!

Prin bunăvoinţa domnului jurist Ion M. Un-
gureanu, concetăţeanul meu, un strălucit 
documentarist şi un om pasionat de istorie, 

cel care a vorbit atât de frumos despre eroii neamului 
la manifestarea de la Bărbăteşti, este cel care a avut 
amabilitatea să-mi trimită un articol extraordinar, 
scris de către Mihail Neamţu, un teolog, intelectual 
şi om politic din România de azi! Născut la data de 
16 aprilie 1978 în localitatea Făgăraş, acesta a ab-
solvit cursurile liceale în Arad, între 1992-1996, timp 
în care a activat în cadrul revistei «Laboremus», iar, 
în anul 2000 a devenit licenţiat în filosofie, pentru 
ca în 2005 să fie licenţiat al Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din cadrul Universităţii «Babeş-Bolyai» din 
Cluj-Napoca. În anul 2002, Mihail Neamtu obţine ti-
tlul de «Master of Arts» în domeniul Patristicii, din 
partea Universităţii din Durham, iar între 2005-2006 
este «Research Fellow», pentru ca între anii 2006-
2007 să fie «Guest of the Rector, New Europe Colle-
ge», ca urmare a unor aptitudini deosebite şi a unor 
calităţi incontestabile. În anul 2008, Mihail Neamtu 
obţine titlul de doctor în Teologie, cu o lucrare des-
pre «Hristos în concepţia Părinţilor niceeni şi despre 
eshatologia Părinţilor deşertului», ulterior, urmând 
cursuri post-universitare la «Washington DC», iar, ca 
o recunoaştere a calităţilor sale, aşa cum am spus, 
a fost cooptat în diferite organizaţii, precum: Asociat 
al «Centrului de Analiză şi Dezvoltare Instituţională 
(CADI), membru al Societăţii Române de Fenomeno-
logie (2000), membru al «Asociaţiei Române de Isto-
rie a Religiilor» (2001-2008), afiliată la «European As-
sociation for the Study of Religion» şi «International 
Association for the History of Religions», membru al 
Comitetului de organizare al Congresului al şaselea 
de istorie a religiilor (Bucureşti, 20-23 septembrie 
2006), organizat de către «Asociaţia română de isto-
rie a religiilor» şi «European Association for the Study 
of Religion», implicându-se şi în politică, deoarece a 
înfiinţat în anul 2011 (17 septembrie) partidul «Noua 
Republică», o formaţiune politică ce a fost afilitată din 
anul 2013 «Alianţei Conservatorilor şi Reformiştilor 
Europeni». Dintre lucrările sale amintim: «Credinţă şi 
raţiune. Dialoguri, contradicţii, împăcări», Bucureşti, 
Ed. «Lumea Credinţei», 2013, «Tipare culturale şi 
conflicte ideologice», Bucureşti, Ed. «Curtea Veche», 
2010, «Povara libertăţii. Antiteze, paradigme şi bio-
grafii moderne», Iaşi, Ed. «Polirom», 2009, «Verbul ca 
fotografie. Dizidenţe culturale şi comentarii politice, 
Bucureşti, Ed. «Curtea Veche» (Colecţia «Constelaţii»), 
2009, «Elegii conservatoare. Reflecţii est-europene 
despre religie şi societate», Cluj-Napoca, Ed. «Eikon», 
2009, «Bufniţa din dărâmături. Insomnii teologice», 
Iaşi, Ed. «Polirom», 2008 (ediţia a II-a, revăzută şi 
adăugită), «Gramatica Ortodoxiei. Tradiţia după mo-
dernitate», Iaşi, Ed. «Polirom», 2007, «Vârstele Iubirii», 
publicată în 2016 și «Fenomenul Trump», apărut în 
2017, afirmându-se ca un antreprenor activ, fonda-
tor al Școlii «Neamțu», unde organizează numeroase 
cursuri și dezbateri online pe diverse teme culturale, 
religioase, politice și sociale pe probleme de stricte de 
mare actualitate!

,,Klaus Iohannis a transformat lenea în sfi dare 
și prostia într-o veritabilă politică națională”! 

De această dată, merită să vorbim şi despre arti-
colele sale incitante şi foarte curajoase, aşa cum este 
şi cel intitulat: «Klaus Iohannis a transformat lenea în 
sfidare și prostia într-o veritabilă politică națională», 
în care consideră că prezidenţiabilul de la Cotroceni 
a mistificat PNL-ul «într-o cazarmă timorată, unde 
ordinele se execută, nu se  discută», în felul acesta 
realizând o radiografiere necruţătoare a celor 8 ani 
în care Klaus Iohannis a condus ţara și cum a ajuns 
ca să fie considerat «groparul democrației» din Româ-
nia. Prin faptul că încearcă să răspundă la o serie de 
întrebări cu o disimulată tentă criptică, privitoare la 
modul şi la motivele pentru care Președintele Româ-
niei a subminat valorile naționale, aducând chiar ar-
gumente plauzibile în sprijinul etichetelor pe care le 
atribuie lui Iohannis, cea de «gropar al democrației» 
sau de «Plăvan-Suveran îndepărtat de popor și rupt 
de realitate», Mihail Neamţu, fiind şi el un vorbitor 
de limba germană, foloseşte un limbaj vitriolant şi pe 
alocuri caustic, pentru a contura dimensiunile unor 
mandate prezidenţiale în care România primeşte or-
dinele numai «de sus» de la Uniunea Europeană sau 
de peste Atlantic! Pentru că am redat pe larg unele 
aspecte legate de biografia autorului şi pentru a de-
monstra că nu este vorba despre un «oarecare con-
trafăcut» cu titluri academice plagiate, înainte de a 

face un comentariu adecvat la un asemenea articol, 
îl vom reda în întregime, pentru ca la rândul său, 
cititorul mai mult sau mai puţin avizat să judece şi 
să cumpănească îndeaproape următoarele rânduri: 
,,Klaus Werner Iohannis a transformat PNL-ul într-o 
cazarmă timorată, unde ordinele se execută, nu se 
discută! Viața democratică a celui mai vechi partid 
din România seamănă, azi, cu o animație delirantă 
a membrilor unei secte fondată în jurul cultului Co-
mandantului Suprem. Cu gândul la sinecura proprie, 
nimeni din conducerea partidului fondat de Brătieni 
nu îndrăznește să discute liniile strategice greșite 
impuse de regimul Iohannis: militarism, cezarism, 
globalism. Pentru un Plăvan-Suveran îndepărtat de 
popor și rupt de realitate, orice discurs național și 
orice pledoarie vie pentru libertate reprezintă astăzi 
o erezie. Nici adevărul, nici hărnicia și nici România 
lucrului bine făcut, n-au prosperat sub regimul Ioha-
nnis. Dimpotrivă! Țara a continuat să fie abandona-
tă de tinerele generații care-și caută peste hotare un 
trai mai bun. Iohannis a devenit sinonimul sfidării la 
adresa omului de rând. În plină epidemie virală, când 
românii mureau cu miile, Măria Sa flexa o crosă de 
golf și îndruga minciuni sfruntate, schițând zâmbete 
fade și debitând eterne platitudini către presa cum-
părată sau obedientă. Nu voi discuta indecența unui 
lider care vizitează obiective turistice (piramidele din 
Egipt), atunci când cei care-i plătesc salariul n-au 
parte de tratamente medicale și nici măcar niște ha-
puri de bază. În cuvintele lui Adrian Papahagi, Iohan-
nis s-a dovedit «ahtiat după lux, incapabil să rosteas-
că o frază care n-a fost scrisă în prealabil pe hârtie, 
leneș, autoritar, viclean, răzbunător, meschin, igno-
rant, cinic, amoral» (sic?!!!). N-am să comentez nici 
partizanatul strident și susținerea fanatică oferită lui 
Florin Cîțu, pe care nu s-a sfiit să-l umilească după 
doar câteva luni de mandat. Spun doar atât: K.W.I. 
n-a avut reflexul elementar de-a respecta prevede-
rile Constituției României: 1) a condus diplomația 
română cu amatorism provincial, neglijând româ-
nii din marea Diasporă și din vecinătatea imediată 
(Serbia, Ucraina, Ungaria, Republica Moldova), fără 
să bifeze vreo realizare palpabilă pentru economia, 
demografia sau cultura națională; 2) n-a catadicsit, 
de atâtea dăți, să facă un minim briefing de presă 
la plecarea sau revenirea în aeroport. Și-a aruncat, 
în schimb, paltonul pe capota unei mașini de proto-
col; 3) a refuzat cu abjectă condescendență orice dez-
batere electorală în anul 2019, când știm că esența 
democrației este dialogul; 4) n-a informat poporul ro-
mân cu privire la acordurile bilaterale încheiate cu 
alte țări; 5) n-a exercitat niciodată rolul de mediator 
între partide, încălcând litera și spiritul Constituției; 
6) a avut mai întotdeauna un program de pensionar 
care n-a depășit 1-2 ore de întâlniri protocolare, fără 
relevanță pentru frământările românilor; 7) nu și-a 
asumat nicio decizie dificilă și nicio înfrângere evi-
dentă. Dimpotrivă: a demonizat vocile care l-au cri-
ticat; 8) a sfidat milioane de creștinii care s-au dus 
la Referendumul pentru familie, numindu-i infatuați. 
A îmbrățișat agenda neomarxistă împotriva convin-
gerilor copleșitoarei majorități a cetățenilor români, 
care văd în creștinism o busolă morală pentru lumea 
civilizată; 9) a tolerat imixtiunea gravă a serviciilor în 
viața politică a partidelor; 10) a aprobat îndatorarea 
enormă a viitoarelor generații, a încuviințat nepăsător 
prăbușirea demografică a României, amânând orice 
proiect de reformă constituțională și teritorial-admi-
nistrativă; 11) a privit cu nepăsare la transformarea 
României educate într-o Românie la «fără frecvență»; 
12) n-a avut niciun obiectiv de țară, de unde și bâl-
bele enorme, la final de mandat, pe tema Schengen; 
13) a ucis atmosfera de libertate și dialog democratic 
în sânul Partidului Național Liberal care l-a trimis în 
două rânduri la Cotroceni. De aproape zece ani, Kla-
us Iohannis a transformat lenea în sfidare și prostia 
într-o veritabilă politică națională! Iată, de ce, cred 
că, simbolic vorbind, el este groparul democrației din 
România”, subliniază cu multă îndrăzneală scriito-
rul, teologul şi omul politic Mihail Neamţu.

Iată, de ce, cred că, simbolic vorbind, el este 
groparul democrației din România”!

Personal ,consider că greşeşti, domnule Neamţu 
Mihail, şi e păcat să ţi-o spun în ajunul zilei ono-
mastice, pentru că nu poţi judeca numai o singură 
persoană pentru tot dezastrul acestei ţări, pentru că 
groparii sunt mult mai mulţi şi pe toţi îi judecă şi 
îi răsplăteşte numai Bunul Dumnezeu, Cel Care ne 

spune prin slova pslmistului: «Căci, atunci când se 
ridică oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutin-
deni» (Ps. 11 (8), iar, în momentele grele, numai «Tu, 
Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta 
în veac», poate şi ca o dovadă a faptului că în aces-
te vremuri tulburi în care totul a devenit marfă, în 
care totul se vinde şi se cumpără, în care banii sunt 
etalonul general al valorilor materiale şi spiritua-
le, chiar şi simpla rostire a adevărului a devenit un 
risc major, cu atât mai mult cu cât vorbim despre 
asumarea acestuia! Aş fi tentat să vă dau dreptate, 
domnule Mihail Neamţu, din respect pentru studiile 
înalte, atunci când spuneţi că Iohannis este «gropa-
rul democraţiei», dar, oriunde se sapă groapa unui 
mormânt, nu vei vedea niciodată un singur gropar, 
iar, cât priveşte «democraţia originală» din România, 
poate fi folosit ca un laitmotiv expresia celebră: «ars 
longa, vita brevis!», pentru că originalitatea unui re-
gim politic izvorăşte din acele idei care vin din vii-
tor şi viitorul nu arată foarte bine, dacă noi nu ne 
implicăm, pentru că astăzi, după ce experimentele 
dureroase ale totalitarismului au sfârşit, iar, lumea 
trăieşte experimentele războiului, unii ideologi s-au 
gândit să nu mai atace frontal această problemă, ci, 
s-o atace indirect, aşa cum susţineţi domnia voastră, 
deoarece nu se mai ocupă de mijloacele de produc-
ţie, aşa cum erau înţelese odinioară, ci se ocupă de 
distrugerea unor instituţii organice care nu au ne-
voie de existenţa statului ca să funcţioneze, cea mai 
importantă instituţie fiind familia, care constituie în-
totdeauna celula de bază a societăţii! Dacă vreţi să 
vorbim despre adevăr şi despre modul în care este 
ocultat adevărul în România de astăzi, merită să in-
vocăm nu doar sindromul impostorului, dar, şi pa-
radoxul mincinosului sau Paradoxul lui Epimenide 
cretanul din Knossos, care spunea că «Toţi cretanii 
sunt mincinoşi», aşa cum am spune că toţi românii 
sunt mincinoşi, în felul acesta validându-se aserţiu-
nea că paradoxul mincinosului clasic sau paradoxul 
mincinosului sau antinomia mincinosului se bazea-
ză pe afirmația unui mincinos că minte, declarând 
că «mint», iar, dacă mincinosul minte într-adevăr, 
atunci mincinosul spune adevărul, ceea ce înseamnă 
că mincinosul tocmai a mințit. În aserţiunea logică: 
«această propoziție este o minciună» şi paradoxul 
este întărit pentru a-l face susceptibil unei analize 
logice bazată pe o argumentare mai riguroasă. De 
atâtea veacuri este încă numit în general «parado-
xul mincinosului», deși abstracția este făcută tocmai 
de mincinosul care face afirmația, cu atât mai mult 
cu cât încercarea de a atribui acestei afirmații, deci, 
mincinosului întărit, o valoare clasică de adevăr bi-
valent, conduce la o contradicţie în planul gândirii 
logice! Tocmai în acest sens, Gabriel Liiceanu spune 
că rostirea adevărului este întotdeauna un lucru pe-
riculos, iar, teologul şi filosoful Mihail Neamţu vrea 
să ne convingă de faptul că Iisus Hristos ne-a chemat 
să fim pescari de oameni, iar, Nero, care era un îm-
părat nebun şi incendiator, astăzi, a ajuns un nume 
de câine. La fel şi Petru, care era un pescar, a ajuns 
un nume important în atâtea catedrale şi dacă vom 
fi serioşi cu această chemare a Mântuitorului şi ne 
vom intitula şi pe noi înşine pescari de oameni, vom 
fi mărturisitori ai credinţei noastre, fără să jignim pe 
nimeni, iar, Dumnezeu ne va răsplăti şi ne va bine-
cuvânta, aşa cum conchide cu acelaşi limbaj caustic 
politicianul şi teologul Mihail Neamţu! (VA URMA) 

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Moșii de toamnă, un prilej pentru comemorarea eroilor Moșii de toamnă, un prilej pentru comemorarea eroilor 
neamului în comuna Dănești, Gorjneamului în comuna Dănești, Gorj

De aceea, Filiala Gorj „Tudor 
Vladimirescu” a Asociației 
Naționale Cultul Eroilor „Re-

gina Maria” în colaborare cu Primăria 
Dănești, au organizat și desfășurat 
un ceremonial religios în satul Tro-
cani, unde se presupune că este o 
groapă comună din timpul Primului 
Război Mondial și unde Filiala gorjea-
nă a ridicat o Cruce a Eroilor Neamu-
lui Românesc în anul 2015. Crucea a 
fost realizată de sculptorul local Sil-
viu Trocan, care, în scurt timp a de-
cedat, în urma unui accident, iar azi 
am comemorat și cei șapte ani de la 
decesul său.  

Comuna Dănești, localitate 
așezată în sud-vestul județului Gorj, 
are un bogat trecut istoric. Alcătuită 
din satele Bucureasa, Botorogi, Vă-
carea, Țîrculești, Brătuia, Merfulești, 
Trocani, Barza, Ungureni, Șasa, co-

Sâmbătă, 5 noiembrie 2022, credincioșii creștini ortodocși, prăznu-
iesc Moșii de toamnă sau Sâmbăta Morților, zi de pomenire a celor 
care nu mai sunt printre noi și prilej de pomenire a Eroilor Neamului 
Românesc.  

muna Dănești respiră, de peste un 
secol, aerul tare al istoriei, prin pagi-
nile de glorie scrise în timpul Primu-
lui Război Mondial, în focul luptelor 
din toamna anului 1916. Mărturie 
a eroismului soldaților gorjeni, care 
nu și-au precupețit viața, știuți sau 
neștiuți, biruitori sau înfrânți, ano-
nimi sau rămași în legendă, stau mo-
numentele, troițele și crucile ridicate 
de urmași pentru cinstirea și pome-
nirea lor. Locuitorii Comunei Dănești 
au dat sute de jertfe, numele acestora 
fiind încrustate în marmura sau pia-
tra monumentelor și crucilor în fața 
cărora fiecare ar trebui să își plece cu 
smerenie fruntea. Ne bucurăm că la 
acest eveniment a participat și dom-
nul Mădălin Constantin Paliță, Pri-
marul Comunei Dănești.

Ceremonialul religios a început 
cu o slujbă de pomenire săvârșită 
cu mare pioșenie de preotul paroh 
Gheorghe Oproiu și dascălul Ilie 
Cheșmerea, la sfârșitul căreia preotul 
paroh Oproiu a transmis un mesaj de 
suflet celor prezenți la eveniment din 
care redau un fragment: „Ziua de 5 
noiembrie 2022 este legată de sărbă-

torirea Moșilor de toamnă. Am ținut 
această slujbă în cinstea și în memo-
ria ostașilor români căzuți în luptele 
desfășurate în zona Comunei Dănești 
în zilele de 2 și 3 noiembrie 1916, dar 
și pentru sufletul consăteanului nos-
tru Silviu Trocan plecat prea devre-
me dintre noi, acum 7 ani, cel care a 
sculptat această cruce. Ne-am rugat 
ca Dumnezeu să primească sufletele 
ostașilor români în Împărăția Sa, care 
acum ne privesc din ceruri și ne văd 
aici pentru a le aduce un pios oma-
giu. Ei și-au dat viața pentru ca noi 
să trăim zile mai bune. Dumnezeu 
să-i ierte și să-i odihnească în liniște 
și pace în, iar noi să fim aceia care să-
și amintească zi de zi și an de an, de 
eroii noștri, ceea ce trebuie să facă  și 
urmașii noștri dar și generațiile care 
vor urma. Bunul Dumnezeu să vă dea 
sănătate.”

În continuare, domnul primar Mă-
dălin Constantin Paliță, a transmis 
următorul mesaj: „Acum trăim vre-
muri în care războiul nu e departe de 
granițele României și ne aduce aminte 
de zilele de 2 – 3 noiembrie 1916, când 
pe aceste meleaguri s-au dus lupte 
grele. Noi suntem într-un loc care se 
presupune a fi fost o groapă comună 
din anul 1916 și n-a fost singura. Așa 
cum a zis părintele Oproiu, dacă sun-
tem o țară liberă astăzi, suntem dato-
rită lor. Eu, ca autoritate publică loca-
lă, vă promit că astfel de momente vor 
fi din ce în ce mai multe. Cu cât ne în-
tâlnim mai des și ne comemorăm ero-
ii, cu atât mai bine pentru a le păstra 
vie memoria. Faptul că suntem atâția 
oameni dintr-o comunitate mică, cum 
este satul Trocani, ne dă importanță. 
O să vedeți că dacă ne vom strânge, 
așa cum ne-am adunat aici, și la 1 
Decembrie, ocazie pentru care doresc 
să vă invit pe toți în fața primăriei, să 
comemorăm cu toții Ziua Națională a 
României, aveți viitor. Asta trebuie să 
știe și cei tineri, că, în trecut, au fost 
oameni care și-au jertfit viața pentru 
ca ei să poată să trăiască într-o țară 

liberă. Eu vă mulțumesc foarte mult 
că sunteți astăzi alături de noi și vă 
promit că o să am toată implicarea în 
astfel de evenimente, iar implicarea 
părintelui se vede în toate evenimen-
tele desfășurate, fiind prezent la toa-
te evenimentele la care l-am rugat să 
participe și-i mulțumesc foarte mult. 
Să vă dea Dumnezeu numai bine. 
Deasemenea, îmi pare tare rău de Sil-
viu, că ne-a părăsit prea devreme, dar 
mă bucur că l-ați comemorat și pe el 
odată cu Eroii”.

A urmat apoi depunerea unei co-
roane de flori la Crucea Eroilor Nea-

mului Românesc adusă de la Târgu 
Jiu de o delegație a ANCERM Gorj 
„Tudor Vladimirescu” formată din col. 
(rtr.) Gheorghe Bușe, Viorica și Vasile 
Ionescu. Din partea acestei Asociații 
au mai fost prezenți profesorul Dorel 
Șorop și pensionarul Ilarie Calotă. 
Familia lui Silviu Trocan a fost pre-
zentă la comemorare și a distribuit 
pachete cu alimente de pomană la cei 
prezenți. 

La final am făcut o fotografie de 
grup pentru aducere aminte. 

Col. (rtr.) GIGI BUȘE
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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 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

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

Telefon 0722814556.



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 cen-
trul municipiului Motru. Pre-
tabil activități comerciale, ca-
binete 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 ope-
rare. Mă deplasez la domici-
liul clientului. 

Telefon: 0731984506.
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

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 două plațuri de 
veci în Cimitirul Municipal 
Tg-Jiu, intrarea principală, 
situat în aripa dreaptă, secția 
I. Preț negociabil, detalii la nr. 
telefon 0701025608. 

ComemorăriComemorări

r Azi, 7 noiembrie 

2022, se împlinește 1 an 

de chin și singurătate, de 

când scumpa și iubita mea 

soție, mamă și bunică, 

ne-a părăsit, înălțându-se 

la Bunul Dumnezeu.

Când în cer tu ai plecat

Ne-ai lăsat inima frântă

Nici o zi nu te-am uitat

Am aprins o lumânare

Și mă rog la Tatăl Sfânt

Sufletul să-ți 

odihnească

DOINA MEA cu chipul 

blând.

Nu te vom uita niciodată 

și Bunul Dumnezeu să te 

aibă în pază și grije suflet 

bun și blând!

Bebe – soț, Loredana și 

Cristina – fiice, Alexandru – 

ginere și Maria – nepoțică

INFORMARE

S.C. PARALELA  45, din Comuna  Lelești, str. Luncii nr.2, 

tel. 0744361888, intentionează să depună documentația 

pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor, pen-

tru obiectivul: cariera de calcare Cornul Pietrii din comuna 

Padeș sat Apa Neagră  jud. Gorj. 

Activitatea este conformă cu Legea Apelor nr. 

107/1996.

Cei ce doresc amănunte în legătură cu obiectivul se 

pot adresa la adresa societății în perioada 06.11.2022 - 

13.11.2022. 

SC TOXIC COMPANY SRL, cu sediul în Uricani, str. 

Muncii, bl 2/3, în judeţul Hunedoara, anunţă publicul inte-

resat că a depus la APM Gorj documentaţia tehnică pentru 

obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activi-

tăţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe amplasa-

mentul din Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 64, judeţul Gorj. 

Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris 

la Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, din Târgu-Jiu, 

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

office@apmgj.anpm.ro.

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

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 
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Am fost surprins plăcut de vestea că Inspectoratul Școlar Județean 
Gorj (ISJ Gorj) a obținut acreditarea Erasmus+ în cadrul consorțiului 
cu numărul de referință: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061865. 

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport. 
Bugetul său este estimat la 26,2 miliarde EUR. Programul pentru perioada 
2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde 
și cea digitală precum și pe promovarea participării tinerilor la viața democra-
tică.

Erasmus+ sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului 
european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda 
pentru competențe în Europa. În același timp, Erasmus+ sprijină Pilonul euro-
pean al drepturilor sociale, pune în aplicare Strategia UE pentru tineret 2019-
2027 și Dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul sportului.

M-a bucurat să aflu că, având în vedere exigențele învățământului din Uni-
unea Europeană privind orientarea către activitățile didactice nonformale care 
să contribuie la integrarea copiilor defavorizați, cadrele didactice selectate de 
ISJ Gorj au participat la activități ample sub conducerea doamnei profesor 
Angelica NECȘULEA, inspector al ISJ Gorj. 

Non formal for inclusion using non formal education methods to foster inclusi-
on a fostul unul dintre cele trei cursuri manageriate în Turcia, la Istanbul, de 
către Asociația Edu2Grov.

Formator a fost doamna Ursula KIERCZAK, profesor din Polonia. 
Cadrele didactice participante la activități au învățat cum să realizeze 

activități neformalizate care să aibă drept țintă incluziunea copiilor/elevilor și 
formarea lor ca buni români într-o societate în continuă schimbare. Educația 
copiilor/elevilor trebuie să țină cont de abilitățile și înclinațiile fiecăruia și nu 
să fie obligați să treacă prin filtre care nu corespund cu interesele și aptitudi-
nile lor. 

La timpuri noi, Oameni noi

Școala Gimnazială CORNELIUS RADU Rădinești va fi prima dintre școlile 
participante care va organiza activități educative nonformale. 

Astfel, pe data de 24 noiembrie 2022, în cadrul Cercului Profesorilor de 
Biologie va avea loc diseminarea la o activitate interdisciplinară matematică-
biologie la care elevii și profesorii vor lucra împreună pentru a pune în valoa-
re fructele de pădure din localitate în cadrul proiectului Economia Socială 
în Școala Ta desfășurat în parteneriat cu Întreprinderea Socială Societatea 
Cultural-Științifică RĂDINEȘTI-GORJ.

Pe data de 14 decembrie 2022, participanții la Cercul Directorilor vor fi 
întâmpinați cu noi activități educative nonformale. La matematică, elevii și 
profesorii vor învăța cum se folosește  reciproca teoremei lui Pitagora la tra-
sarea unui contur rectangular, activitate necesară pentru săparea șanțului 
temeliei unei case.

La ora de istorie se pornește de la legenda Dealului Muierii care este sin-
tetizată în brandul Destinației Turistice Dealul Muierii. Astfel, se ajunge la o 
interesenată discuție privind istoria acestor locuri, brandul, turismul, cultura, 
destinația turistică,.... la care vor participa elevi, reprezentanți ai comunității 
locale, profesori,....

La ora de muzică, cei prezenți vor lua parte la momente educative nonfor-
male prezentate de membrii Ansamblului Artistic PERLELE OLTENIEI (copii 

din județele Gorj, Dolj și Vâlcea) la instrumentele muzicale: țambal, contrabas, 
chitară, nai, vioară, acordeon...

Ansamblul Artistic PERLELE OLTENIEI are sediul în Școala Gimnazia-
lă CORNELIUS RADU Rădinești și este manageriat de Întreprinderea Soci-
ală Societatea Cultural-Științifică RĂDINEȘTI-GORJ. Activitățile muzicale se 
desfășoară într-un cadru nonformal în funcție de timpul liber al copiilor atât la 
Rădinești (marți, miercuri) cât și la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate 
CRAIOVA  (luni, joi și vineri). 

 Sâmbăta și duminica sunt zile destinate repetițiilor generale și spectaco-
lelor. Înstructor pentru fiecare instrument în parte este Prof. Dr. Constantin 
M. ARCUȘ.

Participanții la Cercul Directorilor din 14 decembrie 2022, vor fi martorii 
unui spectacol de cântece patriotice și colinde susținut de membrii Orchestrei 
Ion Găvenea respectiv membrii Orchestrei Marcel PARNICA, sub bagheta Prof. 
Dr. Constantin M. ARCUȘ. 

Susținerea financiară a Ansamblului Artistic PERLELE OLTENIEI este fă-
cută prin donații și sponsorizări de oameni educați cu suflet mare cărora le 
mulțumim.

Mă bucur pentru copii Gorjului care merită și trebuie să fie educați folo-
sind metode și tehnici moderne care să le ușureze integrarea lor într-o lume 
globalizată și din ce în ce mai exigentă. Sper că această mobilitate este prima 
într-un șir lung de mobilități cu copii/elevii de la școlile participante în acest 
ambițios proiect.

Felicitării tuturor profesorilor participanți la Istanbul!
Felicitări Doamna Angelica NECȘULEA! 
Felicitări ISJ Gorj!
Președinte de Onoare al Societății Cultural-Științifice RĂDINEȘTI-

GORJ
Prof. MARIN I. ARCU
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Universitatea Craiova a 
reușit, sâmbătă seara, a pa-
tra victorie consecutivă în 
Superligă. ,,Juveții” au trecut 
,,italienește” de Universitatea 
Cluj, scor 1-0, asta deși gazdele 
au irosit din nou oportunități 
mari de  a marca. Bogdan Mi-
trea a dat greș de la punctul cu 
var (`28), iar Rivaldinho poate 
candida la ratarea sezonului 
(`28). Golul a venit de la Alex 
Crețu. Mijlocașul doljenilor a 
pus perfect capul la o centra-
re a căpitanului Nicușor Ban-
cu (`60) și a securizat încă un 
succes pentru echipa din Bă-
nie. Nu a fost singurul motiv 
de bucurie pentru fotbaliștii 
alb-albaștri. Antrenorul Mirel 
Rădoi a dezvăluit că le este 
dator. „O victorie pe deplin 
meritată, deși U Cluj a avut 
și ea ocazii, dar au plecat de 
la nesincronizările noastre. În 
prima repriză cred că am avut 
80% posesie. Dacă marcam la 
acel penalty, diferența de scor 
era mai mare. Spațiile deve-
neau mult mai mari între com-
partimente. Mă minunez de pe 
bancă atunci când văd aceste 

Rădoi a dus Craiova pe locul trei, dar a rămas dator!
ocazii mari. Chiar am avut și 
alte ocazii în această seară, în 
afară de cea a lui Rivaldinho. 
Am trăit unele momente pericu-
los, chiar și în finalul partidei 
am făcut o greșeală. Am intrat 
prea devreme în careu. Mă bu-
cur că până la urmă câștigăm 
și nu primim gol. Aceasta e 

partea bună a lucrurilor. În 
continuare după această vic-
torie sunt dator la băieți cu o 
masă, pentru că n-au primit 
gol. Suntem bucuroși de fieca-
re partidă în parte, ne bucurăm 
în această seară, apoi trebuie 
să ne ocupăm de meciul cu 
Ocna Mureș, din Cupa Româ-

niei. Apoi ne așteaptă o parti-
dă grea cu Rapid. Indiferent de 
oră, de zi, trebuie să câștigăm 
meciul, pentru că suntem Uni-
versitatea Craiova”, a declarat 
principalul oltenilor. Trupa 
din Bănie a acumulat 30 de 
puncte și a urcat pe locul trei 
în Superligă. 

Craiova în meciul cu ‘U’ 
Cluj: Lazar – Vătăjelu, Papp, 
Mitrea, Screciu, Bancu – Crețu, 
Căpățînă (’88, Roguljic), Nistor 
– Rivaldinho (’70, Markovic), 
Baiaram (’70, Găman). 
Antrenor: Mirel Rădoi.

CĂTĂLIN PASĂRE

     CLASAMENT

Loc Echipa    M V E I Gol   +/- Pct
1. ACSO Filiaşi   11 9 1 1 29-12   17 28
2. CSM Deva   11 8 3 0 32-6   26 27
3. ACS Viitorul Şimian  11 7 1 3 27-18     9 22
4. CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 11 7 1 3 17-14     3 22
5. CSM Jiul Petroşani  11 5 3 3 20-10   10 18
6. AFC Voinţa Lupac  11 5 2 4 17-13     4 17
7. ACS Viitorul Târgu Jiu  2 11 2 2 7 14-32  -18   8
8. CSO Retezatul Hațeg  11 1 3 7 10-21  -11   6
9. ACS Progresul Ezeriş  11 1 2 8 9-27  -18   5
10. CS Armata Aurul Brad  11 0 2 9 14-36  -22   2

Liga 3 (Seria7) - Meciurile Etapei 11

    ACS Viitorul Târgu Jiu 2 0 - 2 AFC Voinţa Lupac 
              ACSO Filiaşi 6 - 0 ACS Progresul Ezeriş 

CS Armata Aurul Brad 1 - 2 CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 
 ACS Viitorul Şimian 4 - 0 CSM Jiul Petroşani 

CSO Retezatul Hațeg 1 - 4 CSM Deva

Gilortul Târgu 
Cărbunești a rămas 
pe poziția a patra în 

Seria 7, după ce a obținut o 
victorie prețioasă pe terenul 
codașei Aurul Brad. Gorjenii 
s-au impus cu 2-1, la capă-
tul unui meci cu final palpi-
tant. Prima repriză a fost la 
discreția oaspeților, care au 
deschis scorul în minutul 18, 
după un autogol al lui Ro-
bert Stoicoiu. Denis Bucur 
și Bogdan Dănăricu au avut 
alte ocazii mari, dar tabela a 
rămas neschimbată după pri-
mele 45 de minute. Gazdele au 
lovit la reluare, după un pe-
nalty destul de ușor acordat, 
și transformat de Iulian Tecsi. 
Chiar și după reușita hune-
dorenilor, elevii lui Mario Gă-
man au părut mai maturi în 
joc, iar Ionuț Gîlcescu (74) i-a 
readus pe vizitatori în avantaj 
după o lovitură de colț. Ulti-
mele minute au ridicat pulsul 
suporterilor. Același Gîlcescu 
putea închide meciul, dar a 
lovit transversala (90+1). Par-
tida s-a încheiat cu un corner 
al Aurului, dar băieții lui Ioan 
Petcu au dat-o tot în bară. A 
fost al șaptelea succes al se-
zonului pentru Gilortul, care 
a acumulat 22 de puncte. În 
schimb, hunedorenii au ră-
mas fără victorie în 11 eta-
pe. O altă veste bună pentru 
alb-albaștri a fost și revenirea 
lui Alex Avrămescu pe teren 
după mai bine de două luni.

Succes de play-off 
pentru Gilortul

Armata Aurul Brad – Gilortul 1-2 (0-1)

Aurul: Raț – Leucian (77’ Pașca), Stoicoiu (71’ Demian), 
Cristian, Trășcan – R. Filipaș (46’ Achim), Miclean, Leaha, 
Bostan – Tecsi (cpt 70’ Dărăban),  Tuhuț. Rezerve neutilizate: 
Ilea – Pricop, Dumitraș, Talpaș, Bogdan. Antrenor: Ioan 
Petcu. 

Gilortul: Oprița – Croitoru, Gheorghe, Marina, Dogaru – 
Oprișa (cpt), Dănăricu (87’ Boboc), Ciutică – Săulescu (87’ 
Avrămescu), Gîlcescu, Bucur (79’ Bărănescu). Rezerve: 
Iuțalîm – Istudor, Căldăraru, Pobirci, Lazăr, Cornicioiu. 
Antrenor: Mario Găman. 

Găman: Din fericire, a ieșit 
așa cum ne-am dorit

Antrenorul Mario Găman 
a subliniat importanța succe-
sului de la Brad. Tehnicianul 
a recunoscut că a avut emoții 
pe final, dar a apreciat că ju-
cătorii săi și-au făcut pe de-
plin datoria.

,,O victorie importantă, 
muncită. Băieții știau că îi 
așteaptă o partidă dificilă. Din 
fericire pentru noi, au fost foar-
te concentrați, chiar au tras de 
rezultat. Am fost egalați din-
tr-un penalty inexistent, doar 
domnul arbitru a văzut acel 
penalty, dar mă bucur că la 
finalul jocului am obținut cele 
trei puncte. Am avut la 2-1 o 
ocazie imensă a lui Gîlcescu, 
am dat în bară. Apoi, la ulti-
ma fază de joc, au avut ei un 
corner la care a urcat și por-
tarul și era să primim gol. Din 
fericire, a ieșit așa cum ne-am 
dorit și sunt mândru de acești 
băieți, care au arătat ca un 
grup unit și asta ne dă încre-
dere pentru ceea urmează în 
viitor”, a spus Găman.

Principalul Gilortului a de-
clarat că dacă echipa prinde 
play-off-ul este o mare reali-
zare.

,,Chiar dacă obiectivul este 
altul, o clasare în primele patru 
ar fi, din punctul meu de vede-
re, o performanță mare pentru 
că Târgu Cărbunești este un 

oraș mic și nu avem un grup 
de jucători foarte numeros. Ar 
fi o performanță inedită. Cred 
eu că dacă vineri câștigăm 
acasă cu Hațeg, vom face un 
pas important spre play-off”, a 
adăugat Găman.

Gilortul are, după această 
rundă, patru puncte avas față 
de Jiul Petroșani, ocupanta 
locului 5.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Viitorul Târgu Jiu a  
fost depășită clar 
de Gloria Buzău, în 

confruntarea disputată, du-
minică,  în runda a 13-a a li-
gii secunde. 

Gazdele și-au respectat 
statutul de favorite și s-au 
impus cu 3-1. A fost încă un 
meci în care oponenții au pro-
fitat de apărarea plină de gă-
uri a gorjenilor. 

De altfel, vorbim de una 
dintre cele mai slabe de-
fensive din campionat, 
doar Dumbrăvița și Unirea 
Constanța încasând mai mul-
te goluri ca formația lui Florin 
Stîngă.

Oaspeții au încercat să 
stea în terenul advers, în de-
butul partidei, dar trupa lui 
Adrian Mihalcea a pus repede 
stăpânire pe joc, iar ocaziile 
nu au întârziat. 

Presiunea exercitată de 
buzoieni a dus, inevitabil, și 
la prima eroare. 

Alex Boiciuc a trimis un 
șut destul de moale din afa-

Greșeli peste greșeli! Viitorul, 
îngropată de gafe și la Buzău

Gloria Buzău – Viitorul Târgu Jiu 3-1 (1-0)

Gloria: R. Stoian – Oteliță, Wiktroski, Marku, Sălceanu 
– Gaitan (Dr. Lazăr 87’), Honciu (cpt.), Val. Munteanu 
(Neicuțescu 60’) – Dudu (Cr. Ciobanu 60’), Boiciuc (D. Burlacu 
81’), Blejdea (Rz. Matiș 60’) Rezerve neutilizate: Wynney – 
Vîrtej, Sg. Pîrvulescu, Uțiu. Antrenor: Adrian Mihalcea.

Viitorul: Opric – Dănescu, Ad. Stoian (Al. Dulca 65’), 
Rogac, Băican – Brînzan, Țegle (Vespe 81’), Vl. Toma (Godja 
65’), Răsdan (cpt.) – Dodoi (Andr. Istrate 61’), Cl. Dragu (P. 
Mitrică 61’). Rezerve neutilizate: Krupenchi – Chelariu, 
Vulpe, Banu. Antrenor: Florin Stîngă.

ra careului, iar Raul Opric nu 
a reușit să rețină balonul. Pe 
fază, Vali Munteanu a ajuns 
primul la minge și a deschis 
scorul (`14).  

Viitorul a încercat din 
nou să urce liniile, dar jocul 
vizitatorilor a rămas presă-
rat de erori individuale, iar 
reproșurile au curs, frecvent, 
între jucători. Cea mai mare 
ocazie a venit după o fază 
fixă. 

Florin Răsdan a bătut 
perfect un corner, Claudiu 
Dragu a scăpat din marcaj, 
dar atacantul gorjenilor a 
trimis puțin pe langâ poarta 
adversă (`33).

Replica a venit imediat, iar 
Boiciuc (`34,`37) a irosit alte 
două oportunități de a majora 
scorul.

Repriza secundă a început 
catastrofal pentru gorjeni. 
Opric a fost din nou pe post 
de gropar. 

Tânărului portar de la 
Viitorul i-a scăpat mingea tri-
misă de Muntean, și un alt fost pandur, Andrei Blejdea, 

a punctat pentru 2-0. A mers 
din rău în mai rău pentru ele-
vii lui Florin Stîngă, care au 
primit, rapid, și golul trei. 

Boiciuc nu a mai greșit 
ținta, după ce i-a dat ,,fum” 
lui Adrian Stoian, plecând din 
apropierea centrului terenu-
lui (`54). Cu meciul deja jucat, 
Stîngă a preferat să schimbe 
din temelii, și a operat patru 

modificări până în minutul 
65. Ca și în runda preceden-
tă, Mario Dulca a intrat cu 
gol. Mijlocașul a punctat în 
minutul 88, după o acțiune 
personală foarte reușită. 

Florin Răsdan putea asi-
gura un final palpitant, dar 
căpitanul alb-albaștrilor a 
șutat pe lângă poartă, dintr-o 
lovitură liberă de la marginea 
careului. 

Meciul s-a încheiat cu 
un șut în transversală al 
aceluiași Dulca, tot dintr-o 
lovitură liberă.

A fost a opta înfrânge-
re pentru Viitorul, care nu a 
înregistrat niciun rezultat de 
egalitate în actualul sezon. 
Gorjenii au și cinci succese. 
În etapa următoare, la Târgu-
Jiu vine Unirea Slobozia.

CĂTĂLIN PASĂRE


