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Salariați ai Primăriei Bumbești-Jiu aruncă deșeuri, Salariați ai Primăriei Bumbești-Jiu aruncă deșeuri, 
cu traker-ele, într-o groapă improvizată! Gunoaiele, cu traker-ele, într-o groapă improvizată! Gunoaiele, 
astupate cu buldoexcavatorul instituției

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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Parada toamnei la Parada toamnei la 
„Constantin Săvoiu”!„Constantin Săvoiu”!

Unul dintre cele mai frumoase spec-
tacole dedicate Toamnei a a vut loc, 
ieri,  la cea mai mare școală gimnazi-
ală din Târgu Jiu. 
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CEO repară stingătoarele CEO repară stingătoarele 
de incendiude incendiu

Complexul Energetic Oltenia verifică 
și repară toate stingătoarele de incen-
diu aflate în subunitățile Sucursalei 
Miniere. Pentru asta, CE Oltenia va 
încheia un contract cu o firmă spe-
cializată, bugetul alocat fiind de circa 
50.000 de euro. 
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„La o nenorocire comună, oamenii sunt mai solidari dec ât la o bucurie comună.” - Valeriu Butules cu, Din Stepa memoriei„La o nenorocire comună, oamenii sunt mai solidari dec ât la o bucurie comună.” - Valeriu Butules cu, Din Stepa memoriei
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Teama coaliției nechibzuite!
Motto: „Pentru a distruge pa-

tria, este suficient chiar și un sin-
gur răufăcător: au existat multe 
exemple în acest sens în istorie.”

Napoleon Bonaparte

Atâta vreme cât se afla 
în opoziție, Partidul So-
cial Democrat a criticat 

multe din aberantele prevederi 
din Planul Național de Redresa-
re și Reziliență(PNRR), în special 
aceea privind introducerea ana-
poda a unui procent maximal 
pentru pensii, acel 9,4% din Pro-
dusul Intern Brut, pentru o peri-
oadă de 50(cincizeci!) de ani! La 
fel și cu închiderea unor termo-
centrale pe cărbune, așa cum au 
procedat guvernele de  dreapta 
cu Iernut, Ișalnița și Mintia. 

 LA ALȚII DA, LA NOI BA! 
Numai că în vreme ce alte țări re-
deschid minele și termocentralele 
pe cărbune – cazurile Germaniei 
și Poloniei fiind concludente -, la 
noi se procedează exact pe dos. 
Complexul Energetic Oltenia mai 
avea și chiar mai are în funcțiune 
termocentralele Turceni și Rovi-
nari, dar parlamentarii Coaliției 
de guvernare au votat în Parla-
mentul României ca acestea să 
fie închise în viitorul apropiat. Și 
nu ca ele să rămână în funcție 
până în anul 2035, așa cum au 
reușit alte state să obțină apro-
barea Comisiei Europene. 

Culmea prostiei! Și a slugăr-
niciei. Nimeni de la Bruxelles nu 
a cerut României introducerea în 
PNRR a acelui indice blestemat 
ca pensiile să nu depășească 

9,4% încă 50 de ani de acum încolo. 
Așa cum a promis, ministrul Mun-
cii, Marius Budăi, s-a luptat și a 
convins Comisia Europeană că sun-
tem în fața unei aberații, iar când 
a vizitat Bruxellesul, prim-ministrul 
României, Nicolae Ciucă, a obținut 
de la președintele CE, Ursula von 
der Leyen, aprobarea să dispară acel 
indice dar să fie introdus un altul de 
disciplină financiară exemplară.

Cetățenilor României le este frică 
și de facturile la energia electrică, 
dra mai ales de explozia prețurilor 
la produsele alimentare de bază și 
la produsele industriale în genere. 
Pentru plafonarea prețurilor la pro-
dusele alimentare nu s-a intervenit 
cu nimic. Fie din teamă, fie din nepri-
ceperea guvernanților.

EXEMPLUL UNGARIEI. Am fi pu-
tut lua exemplul vecinilor noștri de la 
Vest. Ungaria a impus miercuri noi 
plafonări de prețuri la alimente în 
aceeași zi în care au fost publicate o 
serie de date oficiale care arată că rata 
anuală a inflației în luna octombrie a 
crescut cu un punct procentual, până 
la 21,1%, iar prețurile au explodat, 
după cum transmite agenția Reuters.

În luna februarie a acestui an, 
Executivul de la Budapesta a impus 
un preț maximal la lapte, zahăr, fă-
ină, ulei de floarea soarelui, carne 
de porc și de pui, în încercarea de a 
proteja gospodăriile de creșterea cos-
turilor, iar ulterior au fost plafonate 
și prețurile la carburanți și ratele la 
creditele ipotecare.

În vremea aceasta, Banca Națională 
a României(BNR) anunță că scumpi-
rile se vor ține lanț. Inflația ar fi de 
15,9% acum și va rămâne la un nivel 
ridicat până în primele luni ale anului 
2024, cândva începe să scadă.

ȘEDINȚA ULTIMEI ȘANSE? 
Coaliția  a avut miercuri, după amia-
ză, o ședință în care urma să deci-
dă ce se va întâmpla cu pensiile de 
la 1 ianuarie 2023. Partidul Social 
Democrat dorea ca acestea să creas-
că cu11,92%, iar pretinsul Partid 
Național Liberal cerea o măîrire cu 
15%. Impactul bugetar ar fi de 12 
miliarde de lei în cazul propunerii 
social-democraților și de 16 miliar-
de de lei pentru creșterea cerută de 
pretinșii liberali.

Tot ieri, ședința coaliției de gu-
vernare trebuia să stabilească pro-
bleme spinoasă a crizei din energie. 
PSD dorea o reglementare a tarifului 
cu păstrarea tarifului la cei care con-
sumă lunar sub 100KWh, respectiv 
până la 255 de KWh, iar la consu-
matorii casnici ce depășesc acestă 
ultimă cifră să se aplice un preț de 
1,3 lei pe KWh și prețul de 1 leu 
în cazul IMM-urilor.

Cei din pretinsul PNL mimează 
gândirea pe mai departe și nu și-au 
exprimat anterior ședinței coaliției 
vreo propunere.

  ION PREDOȘANU

Aur
Auritu-s-a pădurea,
Strălucindă ca o torță;
Unde n-a intrat securea,
A pătruns toamna în forță!

În adânc aur lucește,
Pomii-n aur se îmbracă,
Țara-n aur se-nvelește,
„Săraca țară săracă”!

Iarba-n aur se transformă
Cum e vara grâu-n lanuri;
Dumnezeu le-a dat o formă,
Având cu noi alte planuri.

Aur e-n nisipul mării
De pe plajele-nsorite
Iar din asfințitul serii,
Soarele aur trimite.

Aur primim când răsare
De sub bolta înstelată,
Aur pur e mândrul soare
Iar lumina lui ne-mbată.

Flori de câmp din aur parcă,
Sfioase îi dau binețe,
Aur doar la noi debarcă,
Scăldând tot în frumusețe.

Aur poartă cu mândrie
Pe spate, câte-o codană,
Aur s-a cusut pe ie,
Aur...firul din maramă.

Aur
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„Să
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Du
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De 
Iar 
Soa
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De 
Aur
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Aur
Scă

Aur
Pe 
Aur
Aur

aşa plecăm 
când tu
când eu
dar ce e scris
să fie
o să fie
şi nici un pas mai mult
sau mai puţin
şi nici împotrivirile de sânge
nu ne vor ţine
un cuvânt în frâu

de-acum 
eşti liber să măsori
în tot ce fac vei fi
ca adevărul crud
în pieptul meu
şi te voi scrie-n zori
şi-n asfinţit
cu Dumnezeul tău cu tot

ANY DRĂGOIANU, Țânțăreni

Am avut pământ bogat,
Plin cu aur...din vechime;
Pentru el lupte s-au dat,
Pentru el s-au comis crime.

FLORENTINA CUTEANU

De parcă dragostea 
ar sta la pândă
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În replică, Celin Gauer 
a răspuns: ,,Mai întîi 
trebuie să ne uităm la 

ce e mai exact în PNRR, legea 
decarbonizării nu cerem noi 
un plan de închidere. Nu vor 
fi capacități închise. Ci de un 
traseu de decarbonizare. E 
nevoie de niște planuri, ace-
le capacități poluează, nicio 
îndoială. Dar nimeni nu se 
îndoiește că securitatea asi-
gurării  cu energiei este impor-

BOMBĂ! Comisia Europeană: Nu v-am 
cerut să închideți termocentrale!

* Daniel Zamfir: Virgil Popescu a mințit Comisia 
Europeană

* Cere demiterea lui Popescu!

Președintele Comisiei economice din Senat, Daniel 
Zamfir a venit ieri cu o dezvăluire-bombă care ar tre-
bui să ducă, fără drept de apel, spune acesta, la de-
miterea lui Virgil Popescu din funcția de ministru al 
Energiei. Senatorul Daniel Zamfir, prezent la întâlnire 
cu oficiali ai Comisiei Europene, în speță cu Celine Ga-
uer, director SG Recover din cadrul Comisiei, a cerut 
explicații cu privire la cerința europeană de a închide 
termocentralele, în perspective programelor de energie 
verde, în condițiile în care construcția grupurilor pe 
gaz nu a început și va dura cel puțin 6 ani. Daniel Zam-
fir a întrebat de ce Comisia Europeană s-a dovedit atâ-
ta inflexibilitate la ,,solicitarea Ministewrului Energiei” 
de a renegocia capitolele care se referă la închiderea 
capacităților de energie pe cărbune”.

tantă! Nu trebuie să riscăm 
să închidem capacități, să 
le distrugem, să le demon-
tăm, înainte de a fi siguri 
că vor exista capacități care 
să le înlocuiască. Asta este 
foarte clar. Dar legea decar-
bonizării nu prevede asta, 
ci spune că este un traseu 
către închidere. Despre asta 
vorbim și asta am negociat 
cu autoritățile române, tra-
seul, nu închiderea”. 

Despre capacitățile care, 
așa cum sunt prevăzute pe 
hârtie, trebuie realizate în 
patru ani de acum înainte, 
Celine Gauer i-a mai răspuns 
senatorului Zamfir că a între-
bat ministerul Energiei: ,,Am 
discutat asta ieri, și de foar-
te multe ori: sunteți siguri că 
se iau pașii necesari pentru 
a asigura investiții în a lansa 
CURÂND alte capacități? Am 
subliniat asta și ni s-a spus 
mereu că <<totul este sub 
control, facem ce trebu-
ie, luăm măsuri, vor exista 
capacități care să înlocu-
iască acele capacități dez-
afectate>>. Deci, mie mi s-a 
spus clear, am fost asigurați, 
că există aceste măsuri de 
investiții pentru capacități de 
înlocuire. Subliniem asta, spri-
jinul pe care-l primește Româ-
nia de la UE pentru a construe 
capacități care să le înlocuias-
că pe cele vechi, vor asigura 
necesarul… Este un ajutor ma-
siv, 29 de miliarde de la Euro-
pa. Este important de sublini-
at. V-ați referit la evaluările de 

adecvare de la Transelectrica. 
Toate evaluările de adecva-
re pe care le-am, văzut până 
acum și care ni s-au comuni-
cat de către autoritățile rop-
mâne și pe care le-am primit, 
n-am văzut nicio dovadă că ar 
exista un deficit de asigura-
re cu energie.pentru cetățenii 
României. Deci, nu e niciun 
deficit. Calendarul care exis-
tă în PNRR este foarte valabil, 
este valid, cu flexibilitatea pe 
care am creat-o, ele sunt puse 
în conservare, unele, sigur, și 
aveția garanția, securitatea 
energetică, vor fi capacități 
alternative, de înlocuire, ceea 
ce este un lucru foarte bun. Și, 
este o direcție de viitor care va 
continua către decarbonizare, 
dar aveți rezervele necesare 
de siguranță în caz că aveți o 
problemă pentru sistem. Deci, 
așa ni s-a spus și subliniem 
că asta este critic pentru legea 
decarbonizării. Dacă nu este o 
altă capacitate care să asigure 
necesarul pentru a acoperi ce-
rerea, atunci ele se pot pune în 
funcțiune (grupurile energetice 

trecute în rezervă, n.r.), numai 
în această condiție și numai 
dacă este absolut esențial, 
altfel, luați banii de la Uniune 
dar nu asigurați îndeplinirea 
unor condiții”, a încheiat Ce-
line Gauer, răspunsul său 
pentru Daniel Zamfir.  

Daniel Zamfir, după dialo-
gul cu oficialul CE, a ieșit în 
presă și a concluzionat: ,,Vir-
gil Popescu a mințit Comisia 
Europeană. Nu a negociat ni-
mic, nu a vorbit despre instabi-
litatea SEN în condițiile în care 
660 de MW ies din sistem în 
decembrie, prin trecerea în re-
zervă a grupurilor 3 și 7 de la 
Rovinari și Turceni. A mințit și 
că până în 2026 vor fi puse în 
funcțiune centrale pe gaz, dar 
noi nu avem nimic nici acum. 
Construcția lor durează ani de 
zile. Nu există o dovadă mai 
clară că Virgil Popescu a avut 
alte interese și este o dovadă 
clară pentru demitedrea sa de 
premierul Ciucă”.

Virgil Popescu se află în 
Egipt.

M.C.H.
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Festivalui Toamnei, Școala Gimnazială ,,Con-
stantin Săvoiu" a început, astăzi, la ora 
11.00 și a constat într-o expoziție inedită de  

mese îmbelșugate, momente cu ,,dovleacul vesel” și 
vizita preșcolarilor de la două grădinițe din munici-
piu. Nu a lipsit, bineînțeles, nici parada costumelor, 
bogată în vestimentații colorate, toate costumele fi-
ind în ton cu tema festivalului: ,,Primul punct a fost 
masa imbelșugată. Fiecare masă a fost pregătită cu 
specificul toamnei, cu preparatele toamnei făcute de 
părinți și copii și, astfel, nu au lipsit placintele cu mere 
și prăjiturile cu fructe. De asemenea, au fost aduse  
dulcețuri și siropuri de fructe, zacusca de legume dar 
și  cozonac și pâinede casa, toate acestea alăruri de 
coșurile pline de legume și fructe: castane fierte, nuci, 

Parada toamnei la „Constantin Săvoiu”!Parada toamnei la „Constantin Săvoiu”!
Unul dintre cele mai frumoase spectacole dedicate Toamnei a a vut loc, ieri,  la cea mai mare 
școală gimnazială din Târgu-Jiu. Este vorba despre Școala ,,Constantin Săvoiu” , unde, cu 
implicarea celor 25 de învățători, copii și părinți, a avut loc sărbătoarea dedicată acestui 
anotimp, sub titulatura ,,Toamna, la Săvoiu”. Este prima ediție de sărbătorire a Toamnei, de 
asemenea anvergură.

alune, struguri de mai multe soiuri, mere, pere gutui, 
dar și legume, de la praz până la ridichii negre. O altă 
activitate s-a intitulat Dovleacul Vesel. Mai exact au 
fost aduși dovleci decorați frumos și cu multă pricepe-
re de copii, fiind pictați în chipuri vesele, ca să arate 
că toamna este un anotimp al bucuriei, al recoltelor 
bogate, nu al nostalgiei și tristeții. Parada costume-
lor de toamnă, a fost, de asemenea, un alt punct din 
acest foarte frumos program, în care  fiecare clasă 
a dat un ocol în curtea scolii, însoțită de cadrele di-
dactice coordonatoare. Costumele au fost diverse, am 
avut și măștidar și vestimentații în formă de fructe. la 
final, toți copiii au dansat pe cântecele dedicate toam-
nei și au gustat din toate bunătățile aduse. Cred că 
implicarea tuturor, a dascălilor, copiilor și părinților, a 
avut un rezultat foarte frumos. Acest spectacol a fost 
susținut de toate clasele primare de la ,,Constantin 

Săvoiu”, urmând ca mâine să fie rândul copiilor de 
gimnaziu”, a spus prof.înv.primar, Manuela Negru 
Popescu.

,,Dovleacul îmi place cel mai mult”

Orele au fost mai interesante pentru elevii din ci-
clul primar al Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” 
din municipiu, aceștia având parte de o mică paradă 
a toamnei la care chiar ei au fost protagoniști.

 Copiii s-au costumat adecvat unei astfel de pa-
rade și s-au „îmbrăcat” în diverse fructe și legume, 
specifice sezonului, lucru care i-a încântat în mod 
deosebit. Mulți au avut umbrele decorate cu frunze 
căzute din copaci, iar cei care au venit îmbrăcați în 
dovleci sau „zâne ale toamnei” au reușit să atragă 
toate privirile. „Eu cred că sunt dovleacul lumii pentru 
că e un costum care îmi place foarte mult. O priete-
nă de-a lui mami l-a făcut. Mai am și alte haine, dar 
dovleacul îmi place cel mai mult”, a spus o fetiță, în 
timp ce o altă colegă avea multe flori și frunze pe 
hainele pe care le purta. Au fost însă mulți copii care 
au purtat costume populare, unii recunoscând că 
mamele nu au reușit sau nu au avut timp să cree-
ze altceva specific toamnei. „Costumul meu este unul 
popular și l-am purtat aici pentru că mi-a plăcut foarte 
mult să fiu la această festivitate. Am și o coroniță cu 
multe flori, pe care am comandat-o. Și costumul este 
tot cumpărat. Mama a încercat să îmi facă o rochiță 
cu frunze, dar nu a reușit și atunci am luat costumul 
acesta”, a spus eleva. Iar mamele au fost și ele ex-
trem de bucuroase să vadă că munca lor nu a fost 
în zadar. 

,,Este ceva inedit”

Părinții au intrat și ei în curtea școlii și s-au pu-
tut bucura alături de cei mici de întreaga paradă. 
„Este ceva inedit și foarte frumos. E deosebit, mai 
ales că îi bucură foarte mult pe copii. Ei au fost foarte 
implicați, ei sunt cei care au făcut multe din decorurile 
de aici pentru că le-a plăcut foarte mult. Noi am ajutat 
cu ce am putut, dar important este ca lor să le placă 
și să se simtă bine”, a spus o mămică. Bunicile au 
privit și ele de pe margine cu bucurie, gândindu-se 
la cât de mult s-a schimbat școala față de perioada 

copilăriei lor. „Este ceva deosebit. Vin cu drag după 
nepoțel la școală, iar acum mă uit că este o organiza-
re foarte frumoasă. E totul pregătit ca la carte, ca să 
zic așa, că tot suntem la școală. Pe vremea mea nu 
era așa ceva, vă dați seama că nici nu ne gândeam la 
lucrurile astea și nici nu erau posibilitățile din ziua de 
azi. E o organizare exemplară. Și profesorii și copii au 
făcut ceva foarte frumos. Dacă ne place nouă, celor 
mai în vârstă, vă dați seama că pe ei îi încântă și mai 
mult”, a spus o bunică. 

,,Ne dorim ca elevii noștri să învețe cu plăcere”

Unul dintre dascălii implicați în organizarea pa-
radei a fost Manuela Negru Popescu, care a avut o 
masă pe care, împreună cu copii, a pus tot felul de 
bunătăți specifice toamnei. „Ne-am propus ca prin 
această sărbătoare să celebrăm toamna, bucuria co-
piilor atunci când se pregătesc alături de părinți cu 
provizii pentru iarna ce urmează. Sunt produse extrem 
de gustoase, făcute acasă. Avem cozonac făcut acasă, 
pâine, castane fierte, dulceață, zacuscă, plăcinte, toa-
te extrem de gustoase pentru că toamna aceasta a fost 
una extrem de bogată. Copii învață să respecte ano-
timpurile și să se bucure de dărnicia toamnei”, a mai 
spus dascălul. Directorul adjunct Mihaela Frățilescu 
a menționat că parada va continua și azi, când vor fi 
implicați copii din ciclul gimnazial al unității școlare. 
„Tot timpul venim cu idei noi, ne dorim ca elevii noștri 
să învețe cu plăcere, să ieșim un pic din rutina zilnică 
și să aducem puțină culoare pentru că ne încărcăm 
și noi cu energia lor. Vrem să fie o zi de sărbătoare 
și să simtă orice moment al vieții pentru că orice lu-
cru are importanța lui. Vrem ca din lucrurile care 
în aparență sunt considerate mărunte să facem o 
mare bucurie pentru copii. Toți au venit aici cu mare 
plăcere. Și copiii și părinții, dar și colegii, au venit cu 
mare bucurie aici. A fost o muncă asiduă pentru a rea-
liza această paradă a toamnei, dar important este că 
la final vedem bucuria de pe chipul copiilor și atunci și 
bucuria noastră e și mai mare”, a declarat directorul 
adjunct Mihaela Frățilescu.

 GELU IONESCU



pulsul zilei, publicitatepulsul zilei, publicitate Joi, 10 Noiembrie 2022Joi, 10 Noiembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

55 »»

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.

CEO repară CEO repară 
stingătoarele stingătoarele 
de incendiude incendiu Comunicat de presă

09.11.2022

Privind demararea proiectului cu titlul „Creșterea capacității de 
cercetare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu prin 

investiții în infrastructuri de tip Cloud și Big Data”

UNIVERSITATEA din Târgu-Jiu anunță demararea proiectului cu titlul „Creșterea capacității de 
cercetare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu prin investiții în infrastructuri de 
tip Cloud și Big Data”, cod SMIS 125142, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Re-
gională prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”, 
Acțiunea 1.1.2. „Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate 
la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații 
științifice și baze de date europene și internaționale”, în baza contractului de finanțare nr. 
354/390030/27.09.2021, semnat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni, între 27 septembrie 2021 și 27 septembrie 
2023.
Valoarea totală a proiectului este 4,952,997.77 lei, din care asistența financiară nerambursabilă 
este de 4.941.097,77lei (din care 4,199,933.11 lei din FEDR și 741,164.66 lei din BS). 
Proiectul se implementează în Târgu-Jiu, Str. Tineretului nr.4, județul GORJ. Obiectivul general 
al proiectului vizează creşterea capacităţii de cercetare a Universității Constantin Brâncuși din 
Târgu-Jiu prin realizarea de investiţii în infrastructura de tip CLOUD şi integrarea acesteia în 
structuri internaţionale de tip CLOUD şi infrastructuri masive de date, în scopul ridicării nivelu-
lui de competitivitate științifică. Astfel, prin prezentul proiect se propune achiziţia de echipa-
mente, aplicaţii informatice şi licenţe software specifice realizării și funcţionării infrastructurii 
de tip CLOUD şi Big Data, care să contribuie la îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare şi 
inovare a Universității, având consecinţe imediate şi evidente asupra creşterii capacităţii de 
cercetare şi inovare şi a creşterii notorietăţii instituţiei pe plan internaţional în domeniul cer-
cetării-inovării. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Competitivitate

Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-jiu

Str. Tineretului nr.4

210185 Târgu-Jiu, județul Gorj

Telefon: 0253 214 307, Fax: 0253218222 

www.utgjiu.ro, rectoratucb@gmail.com

Complexul Energetic Oltenia verifică și re-
pară toate stingătoarele de incendiu aflate 
în subunitățile Sucursalei Miniere. Pentru 

asta, CE Oltenia va încheia un contract cu o firmă 
specializată, bugetul alocat fiind de circa 50.000 de 
euro. Concret, compania va achiziționa „servicii de 
verificare, reparare, încărcare și etichetare stingă-
toare de incendiu pentru subunitățile Sucursalei 
Miniere”. Durata contractului este de 2 luni.

Firmele interesate pot depune oferte până pe 
data de 21 noiembrie. Serviciile se vor presta la se-
diul ofertantului.

I.I.

Tânăr din Gorj, prins 
drogat la volan

Un tânăr din Gorj a fost depistat drogat la vo-
lan pe o stradă din Craiova. „În noaptea de 07/08 
noiembrie a.c., ora 01:11, polițiști din cadrul Birou-
lui Rutier Craiova au oprit, pentru control, un auto-
turism ce circula pe strada Brestei, din municipiul 
Craiova. La volanul autoturismului a fost legitimat 
un tânăr de 28 de ani, din comuna Turburea, județul 
Gorj, care a fost testat cu aparatul Drugtest, rezul-
tatul fiind pozitiv pentru substanţa amphetamine”, 
arată IPJ Dolj.

Tânărul a fost condus la spital, unde i-au fost 
prelevate mostre biologice.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspec-
tul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehi-
cul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

I.I.
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,,Evenimentul „Descope-
rim cariere!” este organizat de 
Colegiul Național „Tudor Vla-
dimirescu”, fiind moderat de 
profesor consilier școlar Țucă 
Irina, și vine ca răspuns în 
întâmpinarea nevoii viitorilor 
noștri absolvenți de a se fami-
liariza cu cerințele unei piețe 
a muncii flexibile, în continuă 
schimbare, dar și ca un pas 
important în pregătirea pentru 
facultățile pe care și-au pro-
pus sa le urmeze”, a transmis 
CNTV.

Pe lângă cele transmise 
de organizatori, atașăm aici 
mai multe informații despre 
Andrei Corobea Birceanu, un 
gorjean cu care județul nos-
tru se poate mândri.

Andrei Corobea-Birceanu 
este absolvent al Universității 
Tehnice de Construcții 
București – Facultatea de 
Construcții Civile, Industria-

Andrei Corobea-Birceanu se reîntoarce în orașul natal 
pentru a le vorbi liceenilor despre carieră și succes
Colegiul National Tudor Vladimirescu din Târgu-Jiu va organiza vineri un eveniment 
de amploare intitulat ,,Descoperim cariere”. În cadrul dezbaterilor „Descoperim ca-
riere!” specialiști de top din diverse domenii de activitate le vor împărtăși liceenilor 
C.N.T.V.  informații despre experiența lor profesională, contribuind la realizarea 
unei colecţii unice de date şi imagini specifice diverselor profesii în scopul dezvol-
tării unui management eficient al propriei cariere. Evenimentul va avea loc în sala 
Muzeu „Iuliu Moisil” a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”. Aici, organizatorii 
anunță că cei prezenți vor putea sta de vorbă cu Andrei Corobea-Birceanu, un tânăr 
cu o vastă experiență profesională în gestionarea afacerilor, managementul și co-
ordonarea dezvoltărilor rezidențiale, de birouri, comerciale și industriale, fiind im-
plicat de-a lungul timpului în investiții provocatoare în București atât din sectorul 
Real Estate, cât și din domenii diferite. 

le și Agricole (2010) și deține 
un Masterat la Universitatea 
Transilvania din Brașov – 
Modernizarea Energetică în 
Mediul Construit (2012), pre-
cum și numeroase certificări 
și diplome ce atestă prestarea 
unei activități la un înalt nivel 
profesional. De asemenea, pa-
sionat de cryptomonede, An-
drei este Co-fondator & Chief 
Strategy Officer al startup-
ului românesc IMPERIUM, 
The Crypto Index, ce dezvoltă 
un produs de investiții bazat 
pe un portofoliu al celor mai 
importante criptomonede din 
întreagă lume, clasificate în 
funcție de capitalizarea de 
piață a fiecărui activ. 

Pe lângă activitatea în ca-
drul One United Properties, 
Andrei este totodată consul-
tant, prestator de servicii de 
management în industria 
imobiliară cât și dezvolta-

ror imobiliar, prin compania 
Herăstrău Luxury Apart-
ments, realizând ansambluri 
rezidențiale moderne și con-
fortabile în piață din România. 
Andrei, prin societatea lui de 
management EVA BUILD, ac-
tionează în calitate de Project 
Director și/sau de Adminis-
trator pentru proiectele gru-
pului One United Properties, 
companie listată la Bursă de 
Valori București, principalul 
investitor și dezvoltator de 
proiecte imobiliare sustenabi-
le din București. 

Andrei Corobea-Bircea-
nu are o experiență vastă în 
gestionarea afacerilor, ma-
nagementul și coordonarea 
dezvoltărilor rezidențiale, de 
birouri, comerciale și indus-
triale, fiind implicat de-a lun-
gul timpului în investiții pro-
vocatoare în București atât 
din sectorul Real Estate cât și 

din domenii diferite. În 2019, 
a fost numit de către revista 
Business Magazin printre cei 

100 ,,Tineri Manageri de Top” 
din România.

A.S.

Da, renumitul polițist Colombo 
din filmul cu același nume, a rămas 
nemuritor. Dar nu despre el este vor-
ba în mesajul ce doresc să-l transmit 
acum. 

Pentru noi, polițiștii gorjeni de ieri, 
colonelul Ion Alboiu, faimosul crimi-
nalist, prezent la fața locului în miile 
de cercetări criminalistice, devenise 
Colombo al nostru prin tenacitatea, 
priceperea, răbdarea și meticulozita-
tea cu care se implica în cazul cer-
cetat și așa i-a rămas numele. L-am 
prezentat pe larg în cărțile mele de 
„Povești adevărate”. 

Un polițist de referință, model de 
dăruire profesională, model de viață, 
expertul criminalist își trăiește acum 

,,Colombo” e nemuritor
cu mândrie amintirile. 

Că a fost zi, că a fost noapte, fie 
și pentru că la județ aveam doar doi 
criminaliști, el n-a lipsit niciodată din 
echipele de cercetare a omorurilor, 
spargerilor de magazine și de locuințe, 
a accidentelor de circulație cu victime 
etc. Și nu erau puține. 

Căutarea de urme în câmpul 
infracțiunii, ridicarea, conservarea, 
prelucrarea și apoi expertizarea aces-
tora a fost meseria colonelului Alboiu. 
Expertizele lui dactiloscopice n-au dat 
niciodată greș și au condus la identi-
ficarea a numeroși infractori. 

Mă alătur cu mare bucurie lău-
dabilei inițiative a rezerviștilor MAI 
din Gorj care, constituiți într-o mică 

delegație, în frunte cu președintele lor 
grl. Constantin Codiță, din care n-a 
lipsit  col. Petre Cismaru, criminalis-
tul care l-a succedat pe post, azi și el 
rezervist, a mers în 6 nov 2022 la do-
miciliul lui Colombo, stabilit în Albeni, 
pentru a-l felicita cu prilejul împlinirii 
venerabilei vârste de 90 de ani. 

Surprizele, îmbrățișările, darurile 
și mai ales lacrimile de bucuria reve-
derii au curs cu prisosință, iar pen-
tru mine, a le adresa felicitări ambe-
lor tabere, o fac cu plăcere deosebită. 
Așadar, felicitări băieți pentru gestul 
de mare noblețe iar, Ție, Ion Alboiu 
,alias Colombo, un călduros La mulți 
ani întru deplină sănătate! 

GENERAL DR. ION STAICU 
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Face pușcărie pentru că a condus Face pușcărie pentru că a condus 
fără permisfără permis

Zeci de copii internați în spital cu probleme respiratoriiZeci de copii internați în spital cu probleme respiratorii

Circa 70 de copii au fost internați, 
în ultimele două săptămâni, în Secția 
Pediatrie a Spitalului Județean 
de Urgență Târgu-Jiu, cu diferite 
afecțiuni respiratorii. 

„În perioada 23 octombrie - 8 no-
iembrie 2022, în Secția Pediatrie a 
Spitalului Județean de Urgență Târ-
gu-Jiu au fost internați 68 de copii cu 
vârste cuprinse între câteva luni și 14 
ani. Ca și diagnostice, amintim: pne-
umonie, boală pulmonară interstițială 
(26 cazuri), rinofaringită acută (gutu-
rai comun - 5 cazuri), faringită acută, 
amigdalită acută, diaree și gastroen-
terită, infecții ale tractului urinar etc. 
La Camera de Gardă Pediatrie, în pe-
rioada mai sus menționată, au fost în-
registrate 505 prezentări”, au anunțat 
reprezentanții spitalului.

Potrivit medicilor, infecțiile cu ca-
racter sezonier au o incidență crescu-
tă în sezonul rece, în perioada noiem-
brie – martie.

La copiii apar aproximativ 3-8 
infecții respiratorii virale pe an, la 
adolescenți 2-4, în timp ce la persoa-
nele cu vârsta peste 60 ani - una pe 
an sau deloc. Faringita acută este 
responsabilă de 1% din motivele pen-
tru care pacienții se prezintă în am-
bulator, cei mai mulți pacienți având 
vârste cuprinse între 4 și 7 ani. 

„Infecțiile tractului respirator su-
perior au o evoluție și prognostic pe 
termen lung în general favorabile și, 
în absența unor boli asociate, nu lasă 
sechele și nu reprezintă cauze de de-
ces. Pot apărea uneori complicații prin 
extinderea infecțiilor la structurile în-
vecinate, producând următoarele boli: 
otită medie, bronșită acută, bronșiolită 
acută, pneumonie, septicemie, menin-
gită, abces pulmonar sau intracra-
nian”, spune dr. Cornoiu Cristina, 
medic specialist medicină de familie - 
Cabinet Planificare familială -Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Infecțiile respiratorii

Rinita acută se manifestă prin 
strănut, rinoree, congestie și pru-
rit nazal, cefalee, dureri faringiene, 
răgușeală și tuse seacă. Este cea mai 
frecventă boală acută, care se poate 
complica (foarte rar) cu infecții bacte-
riene ale sinusurilor și urechii medii.

Rinita acută virală are o perioadă 
de incubație medie de 1-5 zile și o 
durată a simptomatologiei de câteva 
zile. Ea este o boală autolimitată, cu 
prognostic în general favorabil.

Rinofaringita acută virală este o 
boală în general autolimitată, carac-

În primăvară, Judecătoria No-
vaci l-a condamnat la 1 an și 4 
luni de închisoare pentru con-

ducere fără permis și refuz de prele-
vare de mostre biologice, pedeapsa 
fiind cu executare.

Nemulțumit, bărbatul din Baia de 
Fier a atacat sentința. La începutul 
acestei luni, Curtea de Apel Craiova 
s-a pronunțat definitiv în acest dosar. 
„Respinge, ca nefondat, apelul decla-
rat”, astfel că bărbatul a ajuns în spa-
tele gratiilor.

Individul este acuzat că în seara 
zilei de 17 iunie 2019, „în jurul orei 
22:20, în timp ce conducea autoturis-
mul marca Volkswagen Golf, pe DC 
48, din cătunul Rudărie al comunei 
Baia de Fier, din cauza neadaptării 
vitezei la condițiile de drum, a intrat 
în coliziune cu un gard din material 

Un gorjean a fost condamnat la închisoare cu executare, după ce a 
fost depistat la volan băut și fără permis de conducere. Fapta a fost 
comisă în vara lui 2019, dar sentința definitivă s-a pronunțat săptă-
mâna trecută.

lemnos aparținând numitului (...) din 
Baia de Fier”. 

Bărbatul a fost testat pentru alco-
ol, având  o alcoolemie de 1,06 mg/l 
alcool pur in aerul expirat, motiv 
pentru care a fost condus la Spitalul 
Orașănesc Novaci, unde, în prezența 
personalului medical, a refuzat recol-
tarea de mostre biologice de sânge în 
vederea stabilirii alcoolemiei. Totoda-
tă, cu ocazia verificării în bazele de 
date, s-a constatat faptul că bărbatul 
nu posedă permis de conducere pen-
tru nici o categorie de autovehicule. 

Inculpatul a mai fost condam-
nat anterior pentru săvârșirea de 
infracțiuni rutiere, așa că s-a ales 
cu o pedeapsă cu executare. „Doar 
întâmplarea a făcut ca urmările 
infracțiunilor să nu fie mai grave”, a 
motivat instanța, considerând că sco-

pul aplicării pedepsei poate fi atins 
doar dacă aceasta este executată în 
regim de detenție. 

Concret, Curtea de Apel Craiova 
reține că infracţiunea săvârşită este 
de „o gravitate ridicată”, având în ve-
dere că „inculpatul, fără a fi posesor 
al permisului de conducere, a circu-
lat în localitate fiind oprit doar pentru 
motivul că a avut un incident rutier”, 

astfel că a pus în pericol grav siguran-
ţa rutieră. 

„De asemenea, instanţa de fond 
s-a raportat în mod întemeiat şi la 
persoana inculpatului, cu multiple 
antecedente penale, astfel că apelul 
inculpatului apare ca fiind vădit ne-
fondat”, au motivat judecătorii.

I.I.

terizată prin sindrom cataral, asoci-
ind tuse, răgușeală, odinofagie – du-
rere la înghițire, uneori febră. Boala 
are o perioadă de incubație de 2-3 zile 
și o durată medie de 6-9 zile la copil, 
în timp ce la adult simptomatologia 
poate persista 3-14 zile.

„În faringita virală, examenul fizic 
poate decela eritem faringian, secreții 
(care pot fi și mucopurulente), ulcerații 
la nivelul mucoasei, eroziuni sau ve-
zicule (în infecția cu virus herpetic), 
hipertrofie amigdaliană, adenopatii 
cervicale anterioare (apar atât în farin-
gitele virale, cât și în cele bacteriene). 
Se bănuiește etiologia bacteriană a 
faringitei atunci când simptomatolo-
gia persistă mai mult de 10 zile sau 
se agravează după primele 5-7 zile. 
Riscul de infecție cu streptococ betahe-
molitic grup este crescut în prezența fe-
brei, absența tusei, a rinoreei sau con-
junctivei, simptome mai frecvente în 
infecțiile virale. Diagnosticul paraclinic 
se bazează pe exudatul faringian, he-
moleucogramă și teste specifice pentru 
streptococul betahemolitic (teste de de-
tectare rapidă a antigenului, anticorpi 
antistreptolisină O – valori crescute la 
4-5 săptămâni de la debutul faringitei, 
nu au rol diagnostic în faringita acu-
tă)”, susține dr. Cornoiu.

La sinuzita acută, tabloul clinic se 
caracterizează prin durere la nivelul 
feței, spontan și la palparea punc-
telor sinusale, uneori vertij, hipos-

mie – pierderea parțială a mirosului, 
secreții nazele purulente, obstrucție 
nazală. Debutul poate fi un tablou de 
rinofaringită, după câteva zile apar 
durerea persistentă unilaterală sau 
bilaterală și secreții nazale purulen-
te. Uneori pot apărea halenă și tuse 
prin drenaj posterior (postnasal drip), 
dar și manifestări generale (astenie, 
subfebrilitate).

În schimb, epiglotita acută 
este inflamația acută a epiglotei și 
țesuturilor învecinate, care poate evo-
lua rapid către obstrucție de căi aeri-
ene, fiind o urgență medicală.

Tabloul clinic este acut, cu febră, 
disfagie, odinofagie - durere și greuta-
te la înghițire, stridor – respirație zgo-
motoasă, disfonie - răgușeală, tuse 
seacă. Diagnosticul trebuie confirmat 
prin laringoscopie, care trebuie făcută 
într-un serviciu de terapie intensivă, 
deoarece poate agrava obstrucția la-
ringiană.

Laringo-traheo -  bronșita acută 
(crupul) este mai frecventă la copilul 
mic, între 6 luni și 4 ani, adesea cu 
caracter epidemic, dar poate fi  întâl-
nită și la adolescenți și adulți. Tabloul 
clinic constă în febră, disfonie, disfa-
gie, stridor, tuse spastică lătrătoa-
re, sufocare. Poate evolua rapid că-
tre insuficiență respiratorie acută în 
absența tratamentului precoce, aver-
tizează medicii.

I.I.
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O parte dintre deșeurile 
colectare de la raza orașul 
Bumbești Jiu nu sunt adu-
se la groapa de gunoi le-
gală de la Târgu Jiu, ci la 
o groapă de gunoi impro-
vizată în localitate. Acest 
lucru a putut fi constatat 
miercuri, chiar de Poliția 
Bumbești Jiu și de Gardă 
de Mediu Gorj, verifica-
torii fiind chemați la fața 
locului de cetățeni care 
au surprins traker-ele pri-
măriei, în drum spre noua 
groapă de gunoi, ilegală 
din oraș. Aceste deșeuri nu 
rămâneau în albia Jiului, 
unde s-a realizat această 
groapă ilegală de gunoi, ci 
ajungeau să fie astupate 
chiar de buldoexcavatorul 
instituției, semn că ilega-
litate era cunoscută și dic-
tată de la vârful primăriei.

Sute de tone de 
deșeuri sunt depozi-
tate la suprafață, în 

Salariați ai Primăriei Bumbești-Jiu aSalariați ai Primăriei Bumbești-Jiu a
Gunoaiele, astupate cu buldoexcavaGunoaiele, astupate cu buldoexcav

albia râului Jiul, la un kilo-
metru de orașul condus de 
către primarul Constantin 
Bobaru. Cantitatea impresio-
nantă de deșeuri nu a șocat 
decât cetățenii care au urmat 
ruta unui traker încărcat in-

clusiv cu resturi de plastic, de la 
cimitirul orașului, de la instituțiile 
publice și chiar de la populației. 
Deșeurile erau basculate aici, la 
mică distanță de oraș, în loc să fie 
duse la groapa de gunoi a Polaris 
din Târgu Jiu, pentru că în groa-
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u aruncă deșeuri, cu traker-ele, într-o groapă improvizată! aruncă deșeuri, cu traker-ele, într-o groapă improvizată! 
avatorul instituțieivatorul instituției

pă improvizată nu se plătesc taxe. 
Grav este că tone de deșeuri sunt 
sub pământ, acoperite deja de au-
toritatea locală care riscă acum o 
amendă mai mult decât usturătoa-
re pentru aceasta ilegalitate.
Deșeurile de la firma aflată sub 
contract cu primăria, cărate la Jiu
Interesant este că locul de depozi-
tare al deșeurilor nu a fost utilizat 
doar de traker-ele primăriei și fir-
mele private aflate sub contract cu 
instituția publică, ci, se dovedește 
acum, că au fost aruncate și alte  
resturi din construcții, tot în 
acest loc. Nu este greu de înțeles 
că rețeta le-a fost dată construc-
torilor chiar de oficialii primăriei, 
astfel nu se explică cum cantități 
enorme de țiglă și blocuri de beton, 
de la investiția recentă din locali-
tate, se află aici. Este vorba des-
pre firma care realizează lucrări la 
blocul social din orașul Bumbești 
Jiu, aceeași societate surprinsă în 
șantier, la locuința fiului primaru-
lui Bobaru.

Primăria nu previne, ci depozitează 
și astupă gunoiul

Șocant este că Primăria 
Bumbești Jiu, nu numai că nu pre-

vine  și nu îi sancționează pe 
cei care încalcă legea privitoa-
re la depozitarea deșeurilor, 
ci, chiar comite astfel de ne-
reguli. Instituția depozitează 
ilegal și tot aceasta dă din 
umeri, în momentul în care 
anchetatorii intră pe fir.

Primarul a sunat la 112 
pentru că un cetățean i-a 
prins în fl agrant salariații

Ca în filmele cu pros-

ti, așa s-a întâmplat ieri și 
la Bumbești Jiu, când un 
cetățean care a sesizat tra-

ker-ul primăriei, pe ruta spre 
groapa de gunoi improvizată, 
a fost reclamat de primar la 

poliție. Mai exact, salariații 
primăriei, care urmau să des-
carce gunoaiele și cu buldo-
excavatorul să le astupe, l-au 
sunat pe Bobaru, alarmați 
că au fost descoperiți. Edilul, 
,,inteligent”, a încercat să de-
turneze atenția organelor de 
cercetare și a sunat la 112, 
reclamând că cetățeanul în 
cauză perturba activitate ser-
viciului de gospodărie locală. 

Primarul nu a spus însă și 
despre ce activitate era vorba 
dar polițiștii s-au lămurit, câ-
teva zile mai târziu. Ieri după 
amiază, la fața locului, au 
venit cei de la poliție și de la 
Garda de mediu și au început 
o anchetă. 

A.S.
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Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din 
Parohia Turcenii de Sus, Gorj(II)  

,,Să ai credinţă înseamnă să te dăruieşti cu totul Lui ,,Să ai credinţă înseamnă să te dăruieşti cu totul Lui 
Dumnezeu, să scoţi din tine ceea ce este gândirea ta Dumnezeu, să scoţi din tine ceea ce este gândirea ta 
şi să-I dai lui Dumnezeu sufl etul tău”! şi să-I dai lui Dumnezeu sufl etul tău”! 
Am precizat în prima parte a 

materialului, că în ziua de 6 
noiembrie 2022, în Duminica 

a 24-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul 
Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepisco-
pul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a 
săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii 
cu hramul «Sf. Cuv. Parascheva», din 
Parohia Turcenii de Sus II, Protopo-
piatul Târgu-Jiu Sud, Protoiereu PC 
Părinte Ionel Câmpeanu şi Preot Pa-
roh PC Părinte Buşe Petre, după care 
a oficiat Sfânta Liturghie, împreună 
cu un sobor ales de preoţi şi diaconi, 
în prezenţa unui mare număr de cre-
dincioşi, ca şi a unor personalităţi de 
pe scena vieţii politice naţionale şi 
judeţene, din rândul cărora doamna 
prefect Cristina Cilibiu a mărturisit 
cu sinceritate că simte bucuria că aici 
este acasă, iar, după citirea actului 
de sfinţire a bisericii şi după cuvin-
tele de mulţumire adresate Înaltului 
Ierarh al Olteniei, vom prezenta în cea 
de-a doua parte cuvântul de învăţă-
tură duhovnicească al Înaltpreasfin-
ţitului Părinte Mitropolit dr. Irineu, 
pe care l-a început adresându-se cu 
mult respect celor prezenţi şi apre-
ciind că iubirea este regina virtuților 
şi nu e greu de înțeles că acolo unde 
domnește dragostea pentru Dumne-

zeu și aproapele, acolo este și bună 
stare social, că acolo este creștinul 
ajuns la cunoștința adevărului, care 
va vedea în fiecare om pe fratele său. 
Omul credincios ştie că Domnul Ii-
sus Hristos a străbătut pământul mai 
mult cu binefacerile Sale decât cu 
pașii Săi! Oricând întâlnea un om în 
suferință, un bolnav, un suflet chinu-
it, oriunde vedea o nevoie, o lacrimă, 
oriunde găsea un păcătos, Iisus se 
oprea cu milă şi nu trecea mai depar-
te, ci, Se oprea și alina, mângâia, ier-
ta, vindeca, aducea izbăvirea!

,,Biserica este locul de închinare, 
este locul de întâlnire a noastră 
cu Dumnezeu şi cu sfi nţii”! 

Tocmai de aceea, Mitropolitul Olte-
niei a început prin a spune că de fie-
care dată când sfinţim câte o biserică, 
tresăltăm de bucurie pentru că avem 
în faţa noastră lucrările care s-au 
efectuat şi slujba care s-a săvârşit cu 
această ocazie, fiindcă: ,,Biserica, în-
totdeauna este înfrumuseţată de viaţa 
credincioşilor! Cei care sunt preocu-
paţi de această «Casă a Lui Dumne-
zeu», fac lucrări deosebite, concre-

tizate, fie în restaurarea bisericii, fie 
în pictură, fie, chiar prin construcţia 
acestor lăcaşe sfinte unde credincio-
şii se reunesc pentru a săvârşi Sfânta 
Liturghie, împreună cu preoţii lor, ca 
să aducă Slavă Lui Dumnezeu! Aşa 
suntem noi zidiţi şi alcătuiţi de către 
Tatăl Cel ceresc! Pentru că El ne-a fă-
cut şi ne-a adus în viaţa aceasta, ca 
noi să ne pregătim, ajutaţi de El, de 
Tatăl Cel ceresc, iar, apoi să trecem în 
Împărăţia veşnică, acolo unde nu este 
nici întristare, nici suspin! Deci, bise-
rica este locul de închinare, este locul 
de întâlnire a noastră cu Dumnezeu şi 
cu sfinţii! Tocmai de aceea, în Biseri-
ca noastră ortodoxă pereţii bisericilor 
sunt pictaţi cu sfinţi, fie din neamul 
nostru, fie din biserica universală! 
Toţi sfinţii sunt pregătiţi ca să ne pri-
mească în iubirea lor şi să ne dăruias-
că tot ceea ce noi cerem pentru viaţa 
noastră şi pentru mântuirea noastră! 
Sfinţii nu sunt simple imagini, ei sunt 
realităţi, sunt persoane vii, purtătoa-
re de har, în aşa fel încât, atunci când 
ne rugăm, să intrăm în comuniune cu 
ei! Că dacă sărutăm icoana sfântului, 
simţim asupra sufletului nostru o pu-
tere nevăzută care ne sfinţeşte! Ei au 
trăit această sfinţenie şi au primit de 
la Dumnezeu această energie dum-
nezeiască şi o păstrează pentru tot-
deauna! Ei sunt în contact cu Cel care 
este viaţa lumii, Care este Dumnezeul 
nostru, Dumnezeu adevărat din Dum-
nezeu adevărat, Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos! Deci, noi primim aceas-

tă lucrare dumnezeiască şi ne ocro-
tim în aşa fel încât să se împlinească 
ceea ce spunem în Rugăciunea «Tatăl 
Nostru», «sfinţească-se numele Tău!». 
Noi, ne sfinţim în relaţie cu Dumne-
zeu şi aşa cum simţim puterea, când 
dăm mâna cu cineva, simţim căldu-
ra şi prietenia, cu atât mai mult când 
avem această legătură cu Dumnezeu, 
simţim iubirea Lui, prietenia Lui şi lu-
crarea Lui dumnezeiască! Tocmai de 
aceea, a fost zidită biserica, pentru ca 
în ea să ne aflăm în prietenia, în fami-
liaritatea Lui Dumnezeu! În biserică 
suntem unii lângă alţii şi chiar dacă 
suntem în locuinţe departe unii de al-
ţii, aici suntem cu toţii copiii Tatălui 
ceresc! 

Pentru aceea Îl numim Tată şi ne 
rugăm să ne învrednicească pentru ca 
să-L numim Tată, şi chiar dacă avem 
şi părinţii noştri acasă, însă, şi ei au 
legătură cu Tatăl ceresc, Tatăl tuturor! 
Noi iubim atât de mult biserica pentru 
că aici îi întâlnim pe strămoşii noştri, 
aici îi întâlnim pe cei care au zidit bi-
serica, ne întâlnim cu ei în rugăciune. 
Nu este un lucru obişnuit, ci este un 
lucru sfânt pe care îl avem la îndemâ-
nă ca să ne sfinţim viaţa noastră şi să 
stăm în relaţie cu cei care au plecat 
din lumea aceasta. Trebuie să ştim că 
despărţirea de cei dragi se face numai 
din punct de vedere trupesc! Oamenii 
mor trupeşte, nu sufleteşte! Sufletele 
sunt înaintea Lui Dumnezeu”, a sub-
liniat Înaltul nostru Ierarh! 
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,,În biserică, unde este prezent 
Mântuitorul Hristos, toţi simţim că 
se revarsă asupra noastră energii 
dumnezeieşti”! 

În continuare, Mitropolitul Olteni-
ei s-a referit la textul citit din Sfânta 
Evanghelie în Duminica a 24-a după 
Rusalii, subliniind cu pregnanţă fap-
tul că din Mântuitorul Hristos iese o 
putere care ne vindecă, pentru că şi 
noi, când venim la biserică, ne atin-
gem de sfintele icoane, de veşminte-
le preoţilor, şi simţim că ne sfinţim, 
avem această bucurie ca din aceste 
lucruri sfinte să se reverse asupra 
noastră lucrarea dumnezeiască! Este 
unicul moment în care primim aceas-
tă putere, această energie dumneze-
iască! Deci, în Evanghelia Dumini-
cii a 24-a după Rusalii se spune că 
Mântuitorul Iisus Hristos este Docto-
rul doctorilor, vindecătorul celor care 
sunt în boală şi în suferinţă, Cel ce 
are această putere vindecătoare, tă-
măduitoare, pentru că: ,,În multe si-
tuaţii, Mântuitorul Hristos a vindecat 
pe cei bolnavi, fie prin cuvânt, fie prin 
atingere, pentru că Mântuitorul are 
această putere în Sinea Lui! Pentru 
că sfinţii au dobândit de la Dumne-
zeu această putere miraculoasă, pen-
tru că avem sfinţi făcători de minuni, 
sfinţi vindecători, însă, această putere 
dumnezeiască au primit-o în dar, acei 
sfinţi tătmăduitori şi fără de arginţi 
care în dar au luat şi în dar au dat-o, 
fără să primeaască ceva de la Atotpu-
ternicul Dumnezeu! Pentru că aces-
te daruri nu se plătesc, ele se oferă! 
Mântuitorul Hristos a vrut să le arate 
tuturor că dacă te atingi de Domnul, 
ceea ce vindecă este credinţa! Aşa se 
face că şi noi venim la biserică, dar, 
dacă nu avem suficientă credinţă, 
dacă n-avem încredere în Dumnezeu, 
nu ne putem vindeca! Să ai credinţă 
înseamnă să te dăruieşti cu totul Lui 
Dumnezeu, să scoţi din tine ceea ce 
este gândirea ta şi să-I dai lui Dum-
nezeu sufletul tău! Este o relaţie între 
credinţă şi minune, pentru că nu toţi 
cei care doresc să li se facă minuni, le 
şi primesc! Deci, o relaţie între minu-
ne şi credinţă, iar, Mântuitorul Hris-
tos face minuni cu noi, dacă avem cre-
dinţă! Noi, nu avem atâta îndrăzneală 
ca să-I poruncim Lui Dumnezeu, ba, 
mai mult, unii consideră că gândind 
rău, vor ca duşmanii lor să fie pedep-
siţi de Dumnezeu! E cea mai mare ne-
bunie! Cum poţi să-I porunceşti Lui 
Dumnezeu, Care este Iubire, să pe-
depsească pe cel care a greşit şi el, ca 
şi tine? Sfinţii sunt cei care constituie 
modele de credinţă! În biserică, unde 
este prezent Mântuitorul Hristos, toţi 
simţim că se revarsă asupra noastră 
energii dumnezeieşti! Când venim la 
sfânta biserică şi apoi plecăm acasă, 
plecăm încărcaţi de daruri dumneze-
ieşti! Când intraţi într-o parfumerie, 
plecaţi de acolo cu mirosul parfumu-

lui, dar, când intrăm în biserică, ple-
căm de aici cu harul Lui Dumnezeu! 
Mai mult chiar, aici se sfinţeşte viaţa 
noastră! Aşadar, participând la Sfân-
ta Liturghie şi atingându-ne de cele 
sfinte, devenim cu adevărat curaţi şi 
suntem copiii Lui Dumnezeu! Pentru 
că Tatăl ceresc vede credinţa noas-
tră, evlavia noastră şi ne răsplăteşte 
pentru toate aceste eforturi, mai ales 
când ne spovedim, când ne împărtă-
şim, când venim la sfinţirea bisericii! 
A veni la biserică înseamnă a intra în 
legătură cu Dumnezeu, a-L pipăi pe 
Dumnezeu, a ne atinge de Dumnezeu, 
iar, Cel Atotputernic Se atinge şi El de 
sufletul nostru şi sufletul se sfinţeş-
te! Astfel, atunci când vom trece din 
lumea aceasta, vom fi sfinţiţi de Tatăl 
ceresc şi recunoscuţi copii ai Săi! Că 
dacă îi recunoaştem pe copiii noştri, 
chiar după voce, după haine, cu atât 
mai mult, ne va recunoaşte Tatăl ce-
resc, Care nu are nici noapte, nici zi, 
în a ne recunoaşte pe noi, pentru că 
la El, nu este noapte, nu este întu-
neric, ci, vede în adâncurile sufletului 
nostru, în viaţa noastră! Având biseri-
ca aceasta frumoasă şi binecuvânta-
tă, aşezată aici, în piaţa publică, să o 
iubiţi şi să treceţi permanent pe aici, 
pentru că Mântuitorul Hristos ne-a 
spus că va fi cu noi, până la sfârşitul 
veacurilor! Rugăm pe Bunul Dum-
nezeu să vă răsplătească osteneala 
dumnevoastră, iar, celor care au con-
tribuit la înfrumuseţarea acestui lo-
caş sfânt, să le dăruiască Dumnezeu 
însutit şi înmiit! Fie ca Harul Domnu-
lui nostru Iisus Hristos să se reverse 
peste noi, peste toţi. Amin”, în felul 
acesta, Mitropolitul Olteniei oderind 
celor prezenţi o adevărată dizerrtaţie 
de dogmatică teologică, pentru a rei-
tera legătura dintre credinţă şi minu-
ne, dintre omul credincios şi Bunul 
Dumnezeu, deoarece, activitatea Bise-
ricii în care se recapitulează întreaga 
operă de mântuire a Domnului Iisus 
Hristos, fie Învățătorească, Arhiereas-
că și Impărătească, totdeauna este 
indisolubil legată de schimbările ma-
jore în viața oamenilor și a națiunilor. 
Aşa cum este şi firesc, sfinţii la care 
ne închinăm îndeamnă omul să iasă 
de sub tentația egoismului, acesta fi-
ind primul pas spre comuniune, spre 
iubirea deplină, spre o viață spirituală 
întreagă, deoarece, omul este aproa-
pe întreg când are viață de comuniu-
ne cu alt om și este om întreg atunci 
când are comuniune și cu Dumnezeu 
și cu semenii lui. În concluzie, teologii 
și marii gânditori ai religiei creștine, 
care au trăit conform Evangheliei, au 
fost numiți și ei în ceata sfinților lui 
Dumnezeu, în postura de Apostoli, 
mucenici, cuvioși, împărați, oameni 
simpli, ierarhi și preoți, bărbați, femei 
sau copii, oameni care au înțeles că 
esența vieții este bucuria învierii și 
mărturisirea cu toată inima şi cu to-
tul sufletul înmiresmat de frumuseţea 
credinței noastre dreptmăritoare!

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Stau curmeziș în calea urii
Să-mi potolesc din suflet focul
Și nu-mi las slobod frâul gurii
Ce vrea să-mi blesteme norocul

De mari necazuri avui parte,
M-au mistuit pe-acest pământ,
Frânturi de vrajbă viața-mparte
Prin vremuri tulburi mă frământ...

Si-n lume mi-am pierdut credința
Știindu-i omenia moartă,
Mulți și-au sporit nechibzuința
Eu încă dau vina pe soartă....

Văzând azi lupta-nverșunată
A multora după de toate
Uitați că truda adunată
Bani și averi vor fi lăsate

Aici, la alții, vrând-nevrând,
Că toți murim săraci și goi
Și câțiva ochi vor lăcrima
O scurtă vreme după noi...

VASILE CERTEZANU

Să nu uitați
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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 
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 încadrat 
consilier. 

Se oferă salariu atractiv și 
bonuri de masă. CV-urile (în 
format Europass) se pot depu-
ne la adresa de e-mail agentia-
ec@gmail.com. 

Relații la telefon: 0734 517 
000 (luni-vineri, între orele 
9.00 -15.00)

DiverseDiverse

Execut și repar urmă-
toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. 

Telefon: 0761890450.

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului.  0731984506.

Vând 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.
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. 

Telefon: 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. 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. 

 Reparații, orice tip de 

acoperișuri, jgheaburi, burla-

ne, opritori zăpadă și alte ac-

cesorii. Orice mică reparație. 

Țiglă metalică, tablă zincată, 

tablă cutată, dulgherie, man-

sarde, zugrăveli, aticuri bloc, 

vopsit tablă, izolații polisti-

ren. TRANSPORT GRATUIT! 

Tel.: 0743476229

 Vând Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. 

Preț și amănunte la tel. 
0766.459.497.
Vând două terenuri, in-

travilan, în comuna Bălești (4 

km de la Tg-Jiu): 1700 m2 in-

travilan, 3400 m2 intravilan. 

Tel.: 0722335227

2. Vând garsonieră, con-

fort II, zona CAM, str. Con-

structorilor, parter. Preț ne-

gociabil la fața locului. Tel.: 

0785216222. 

LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE

1. Romfertil S.R.L., 2. Galbenu Lactate S.R.L.,  3. Fa-
rasumay S.R.L. prin lichidator CII POTIRNICHE MIHAELA 

organizează licitații în vederea vânzării următoarelor bunu-

rilor: 

1. Romfertil S.R.L. - Imobil situat în loc. Tg-Jiu, județul 
Gorj format din teren în suprafață de 604 mp și construcție 

D+R+1E și teren în cotă indiviză de 292 mp din totalul de 

876 mp, preț 35.000 eur.  

2. Galbenu Lactate S.R.L. - Teren intravilan în suprafață 

de 681 mp situat în loc. Galbenu, județ Brăila – 2.520 lei,

- 2.1. Platformă Betonată – 22.554  lei,  

- 2.2. Gard BCA – 3.932 lei,  

- 2.3. Gard beton - 5.469 lei, 

- 2.4. Curațător profesional cu jet apă - nefuncțional 
– 231 lei,

- 2.5. Cazan marca Atmos 35 kw – 1.540 lei.        

3. Farasumay S.R.L. - Teren intravilan, curți, 
construcții în suprafață de 1300 mp la prețul de 6.750 eur + 

TVA situat în loc. Turda, str. Nicolae Teclu, județul Cluj.  
La prețurile mai sus menționate se adaugă TVA.

Dată de organizare licitație, 17.11.2022, ora 14:30. 

În situația în care bunurile nu vor fi adjudecate, licitația se 

va relua în aceleași condiții în următoarele zile: 24.11.2022, 

07.12.2022, 15.12.2022, 22.12.2022.   

Caietele de sarcini  se pot ridica de la sediul lichidatoru-

lui din Brăila, str. Tineretului, bl. A52, ap.4.                

Garanția de participare la licitație de 10% din valoarea 

de pornire trebuie achitată cu cel puțin 2 zile anterior datei 

licitației.

 Detalii participare la tel. 0727.028.727.

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 

Școală Meserii autorizate Gorj 
desfășoară cursuri orice meserie, minim 
450 lei, rate, diplome recunoscute, spri-
jin angajare. Căutăm colaboratori, 2000 
lei /clasa. Telefon:   0751855929; secre-
tariatsnm@yahoo.com
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Gropile - se pot efectua mecanizat, cu burghie 
mecanice, în marile plantaţii, dar în fermele fami-
liale se fac cu cazmaua şi lopata. De regulă ele se 
fac la 20 cm, o palmă, mai la sud de picheți, au for-
mă cubică, paralelipipedică, şi dimensiuni variabile 
cu condiţiile de teren, tehnologie, teren desfundat 
sau înţelenit, specia şi mai ales vigoarea pomilor 
ce vor fi plantaţi. În terenul înţelenit ele pot avea 
dimensiunea de 1 x 1 x 1 m iar în cel desfundat, 
scarificat, arat şi bine pregătit pot fi de 0,6-0,8 x 
0.6-0,8 x 0,6-0,8 m. Când se fac manual, stratul 
superficial, primul etaj de sol, fertil, se pune pe 
o parte a rândului iar cel adânc, mai puţin fertil, 
pe cealaltă parte pentru, a fi folosit corect la plan-
tare. Stratul fertil se amestecă în proporţie egală cu 
gunoi de grajd bine compostat şi cu îngrăşăminte 
chimice complexe de tipul C 11-11-11 sau C 15-
15-15, cam 5 kg produs comercial la fiecare groa-
pă. Este bine ca aceste gropi să fie făcute cu cca 2 
săptămâni înainte de plantare, adică după 15 
octombrie, spre a permite  naturii să distrugă, par-
ţial, o parte din bolile şi dăunătorii existenţi în sol la 
data efectuării lor. Pomii cumpăraţi mai devreme se 
stratifică, depozitează, în vederea plantării, în şan-
ţuri adânci și late de 30 cm, cât o cazma, unde se 
aşează înclinat, iar peste colete, punctele de altoire, 
şi rădăcini se pune un amestec în proporţii egale 
de pământ şi nisip şi se udă pentru a evita uscarea 
rădăcinilor mici, subţiri, care de fapt asigură prin-
derea.  Aici stau până la momentul plantării. Pen-
tru plantare se confecţionează o scândură uşoa-
ră mai lungă decât dimensiunea gropilor pe care 
se marchează vizibil limitele gropii şi prin crestare 
la jumătatea acesteia, locul unde vor fi amplasaţi 
puieţii la plantare. Aceasta facilitează o plantare 
exactă atât ca amplasarea a plantelor în gropi, la 
mijlocul acestora, cât şi ca adâncime de plantare, 
deoarece puieţii se plantează cu punctul de altoi-
re deasupra scândurii, şi astfel se evită plantarea 
prea adâncă sau superficială a puieţilor. De regu-
lă plantarea se face de echipe de câte 2 persoa-
ne. Pentru plantare într-o găleată se pregăteşte o 
mocirlă din părţi egale se balegă proaspătă de 
vacă, pământ de ţelină pe care nu au fost apli-
cate în anii anteriori erbicide, şi nisip. Aceasta 
trebuie să fie de consistenţa smântânii. Înainte de 
plantare, tinerelor plante li se fasonează rădăci-
nile mai groase la nivelul ţesutului sănătos, alb, 
fără a se elimina însă rădăcinile subţiri, sănătoase. 
După fasonare puieții se trec cu rădăcinile prin mo-
cirla din găleată, se mocirlează, pentru a se putea 
realiza la plantare o mai bună aderenţă a rădăci-
nilor cu solul din groapă. Pe fundul gropii se pun 
câteva lopeţi de gunoi de grajd bine compostat şi 
apoi, sub formă conică, o bună parte din pămăn-
tul fertil amestecat și el cu gunoi de grajd bine 
compostat, care se tasează destul de bine. Peste 
groapă, la jumătatea acesteia, se pune scândura cu 
semnul de amplasare a puietului în centrul gropii 
şi apoi se amplasează tânăra plantă mocirlită cu 
rădăcinile răsfirate circular peste conul de pământ 
şi cu punctul de altiore deasupra scândurii, cu al-
toiul în partea de nord sau nord-est şi cepul înspre 
sud sau sud-vest. Peste rădăcini se toarnă apoi re-
stul de pământ fertil, se calcă foarte bine acest pă-
mânt pentru tasare şi eliminare a aerului din zona 
rădăcinilor, ţinând cu mâna puieţii cu punctul de 
altoire deasupra scândurii. Dacă nu se realizează 
adâncimea corectă de plantare se extrage puietul, 
se mai adaugă pământ fertil și se reia operțiunea 
până la realizarea acesteia. Acum se toarnă o gă-
leată de apă în groapă, cu grijă să nu fie dezgolite 
rădăcinile. Peste pământul ud se pune cealălaltă 
parte, mai puţin fertilă, fără tasare.

Bunul simț te determină să nu observi 
absența sa din comportamentul altor semeni.                             

Ion VELICAN

Este bine ca în jurul pomului plantat să se am-
plaseze pământul acesta cu formarea unui lighean, 
pentru a reţine ulterior mai multă apă din precipi-
taţii. În partea de nord a tinerei plante se introduce 
la 10 – 15 cm distanţă un tutore din lemn de esen-
ţă tare, gros de 5 – 6 cm, bine înfipt în pământ şi 

Înfi ințați corect plantația de pomi și arbuști fructiferi

înalt cât va fi tulpina tinerei plante stabilită după 
plantare. Această înălţime poate fi de 40 – 45 
cm pentru plantele a căror coroană va fi pal-
metă aplatizată sau 70 – 75 cm la plantele pe 
tulpină înaltă şi cu coroane voluminoase, vas, 
fus, piramidă etc. Înălţimea tutorelui trebuie să 
se oprească sub cel mai de jos mugure generator 
de ramură principală, de schelet, șarpantă, spre a 
nu influenţa negativ orientarea viitoarelor ramuri 
de schelet, şarpantele, de ordinul întâi. De acest 
tutore se leagă tânăra plantă cu bandă texti-
lă, fâşii de cămăşi, ceaceafuri etc. vechi, late 
de 1 – 2 cm.  Legătura se face în formă de „8” 
sau „X”, cu nodul pe tutore, după ce mai întâi 
capetele fâşiei au fost înfăşurate după acesta, 
pentru a evita coborârea ei ca urmare a oscila-
ţiilor plantei provocate de vânturi. Este contra-
indicată folosirea sârmei de orice fel, a firelor 
textile comercializate de persoane neştiutoare 
prin pieţe, a firelor plastice şi în general a ori-
căror materiale mai mult sau mai puţin rigide, 
la legarea pomilor, arbuştilor sau a viţei-de-vie, 
deoarece prin frecarea acestora de tulpină, pro-
vocată de oscilaţiile cauzate de vânt, pot răni 
scoarţa fragedă a tinerelor plante, ceea ce în 
cel mai fericit caz se va solda cu uscarea ramu-
rilor pe partea vătămată, şi deci cu formarea 
unor coroane asimetrice, urâte. La plantarea de 
toamnă nu este obligatorie retezarea tijei tulpi-
nii pomului plantat, acesta putând rămâne întreg 
până în primăvară, sau se retează cu 20 – 25 cm 
mai înaltă decât înâlţimea de formare a coroanei. 

În primăvară când se fac tăierile obişnuite la 
pomi, tot în repausul vegetativ, adică înainte de 
pornirea în vegetaţie, se vor reteza şi aceste tulpini 
în mod diferenţiat, în funcţie de tipul de coroană 
ce vrem să-l formăm. Vom descrie acest lucru la 
momentul potrivit. Pentru prevenirea roaderii 
coletului de către şoarecii de câmp sub zăpadă 
se pensulează tulpinile cu substanţe repelente, 
care alungă rozătoarele, în concentraţia indica-
tă de fabricant, dar cu adaus de aracet de lipit 
lemnul, 2 – 5 %, pentru o mai bună aderenţă 
a soluţiei pe scoarţa tulpinilor şi o mai redusă 
spălare a acesteia de apa din precipitaţii. De 
asemenea pot fi folosite şi produse pentru stropirea 
terenului în jurul pomilor cum ar fi REP – 96 - pro-
dus ecologic, sau GARDEN CURB. Până la parcur-
gerea primului an de rod, tinerelor plante nu li 
se văruiesc tulpinile, deoarece varul singur are 
efect caustic şi coaja tulpinii acestor pomi poate fi 
afectată negativ. 

Recomand ca pentru plantare să alegeţi 
puieţii sub formă de vargă, neramificaţi din 

pepinieră, cu înălţimea puţin mai mare decât 
cea de retezare pentru formarea coroanei, 
cam cu 15 – 20 cm mai înalţi, deoarece în 

partea de vârf a tulpinilor se află mugurii cei 
mai sănătoşi, cei mai puternici şi ei trebuie 
să genereze ramuri solide pentru viitoarea 

coroană și totodată aceștia au cel mai mare 
procent de prindere.

  Pomii înalţi, şi mai ales cei deja ramificaţi, 
ne vor obliga să formăm coroana pe tulpini înal-
te, acolo unde a început ramificarea, ceea ce poate 
sensibiliza viitoarele plante la vânt, vor îngreuna 
foarte mult recoltarea și lucrările de tăiere, stropire 
etc. De semenea aceştia au şi un procent mai redus 
de prindere.

 
La plantare puieţii se manevrează cu grijă 

pentru a nu fi răniţi

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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Numit recent an-
trenor principal al 
echipei de baschet, 

Porter Troupe este conștient 
că nu are o misiune ușoară 
la cârma CSM-ului. Totuși, 
americanul, care va rămâ-
ne și jucător până la finalul 
sezonului, este încrezător că 
poate menține trupa gorjeană 
în prima ligă. Formația din 
Târgu Jiu a pierdut primele 
patru meciuri din LNBM, iar 
următoarea dispută va avea 
loc la Cluj, în compania cam-
pioanei U-BT.

,,În opinia mea, și o spun 
cu toată sinceritatea, dacă 
jucăm cel mai bun baschet la 
nostru, nu există nicio șansă 
să retrogradăm. Nu cred în 
posibilitatea aceasta. Pot să 
mă înșel, dar asta e părerea 
mea, iar timpul ne va demon-
stra acest lucru. Nu am ră-
mas până acum impresionat 
de echipele cu care am jucat, 
nici măcar de Rapid, care are 
un buget uriaș. La un moment 
dat, ne-am apropiat la 4 punc-
te de ei și asta arată că avem 
potențial, putem să ne batem 

Porter Troupe: Nu vom retrograda
cu ei. Asta vreau de la băieți, 
să nu renunțăm niciodată la 
luptă. Trebuie să ne asigurăm 
că vom juca cel mai bun bas-
chet al nostru. Dacă vom face 
acest lucru, 100% vom rămâ-
ne în prima ligă”, a precizat 
Troupe.

Pivotul grec Thomas Kot-
tas (26 de ani) este noua 
adiție a echipei de bachet. 
Cel mai probabil, jucătorul 
elen va debuta în Ardeal. Tro-
upe spune că va avea nevoie 
de timp pentru a se adapta, 
chiar dacă vine dintr-o ligă 
valoroasă.

,,Vine dintr-o ligă puterni-
că. Campionatul din Grecia 
are o reputație mai bună și 
asta înseamnă că, evident, 
știe baschet. Știe cum să se 
poziționeze și cum să-și ajute 
coechipierii. Este un jucător 
nou și vine cu o altă energie. 
Nu a fost aici când am pierdut 
cele patru jocuri și, probabil, 
va aduce o energie pozitivă. 
Sperăm să aducă un plus la 
capitolul recuperări, să joace 
tare, dar și el are nevoie de 
timp. Trebuie să avem răbda-

re”, a mai spus Troupe. Veni-
rea lui Kottas va însemna, cel 
mai probabil, o plecare de la 
echipă.  Principalii vizați ar fi 
Andriy Agafonov și Tyler Cre-

ammer. ,,Nu sunt sigur ce se 
va întâmpla, pentru că toată 
lumea este încă aici. Avem 7 
străini și vom vedea. Deocam-
dată, toată lumea se antre-

nează foarte bine, toți băieții 
mă ajută și sunt entuziasmați 
că sunt antrenorul lor”, a con-
chis Troupe.

CĂTĂLIN PASĂRE

Stadionul Municipal ,,Tu-
dor Vladimirescu” din Târgu-
Jiu va fi, astăzi, gazda partidei 
dintre Fotbal Club Universita-
tea 1948 și FC Voluntari. Jo-
cul, programat la ora 16.00, 
contează pentru etapa a doua 
a grupelor Cupei României. 

Biletele pot fi achiziționate 
în ziua meciului de la stadi-
on, între orele 10.00 – 16.00. 
Prețurile sunt următoarele:  
VIP – 80 RON; Tribuna I – 30 
RON; Tribuna II – 20 RON; 
Peluza Sud – 10 RON; Peluza 
I – 10 RON. Prețul unei loje pe 
meci este de 2.000 RON, iar 
aceasta poate fi achiziționată 
de cel mult 10 persoane. 

Copiii până la 12 ani in-
clusiv au acces gratuit pe sta-
dion la Tribuna a II-a, însoțiți 
de un adult, posesor de bilet 
sau abonament, în baza cer-
tificatului de naștere și a bi-
letului de acces care va putea 
fi procurat doar de la Magazi-
nul Oficial al Clubului. 

A b o n a m e n t e l e 
achiziționate pentru sezonul 
2022-2023 sunt valabile la 
meciurile disputate pe Stadi-
onul ,,Tudor Vladimirescu”. 

FCU – Voluntari, astăzi la Târgu-Jiu

Peluza Sud nu vine la meci

Galeria formației FCU nu 
va fi prezentă la partida de la 
Târgu-Jiu, în semn de pro-
test față de decizia patronului 
Adrian Mititelu de a muta jo-
cul din Cupa României de la 
Craiova. 

Reprezentanții suporterilor 
au avut un mesaj dur pentru 
finanțatorul echipei, căruia îi 
cer să plece de la club.

,,Ne vedem puși în fața 
unui nou episod din ‘AM la 
munte și la mare’, în care pro-
tagonistul își exercită fantezii-
le date de etnie legate de mu-
tarea cuibului. 

Dragul nostru patron, acest 
salvator și atotștiutor, a decis 
ca meciul din Cupă cu Volun-
tari să se joace la Târgu-Jiu. 
(...) Înțelegem pe deplin mută-
rile cauzate de un teren sus-
pendat, schimbarea gazonu-

lui, într-o anumită notă și pe 
cea cauzată de un festival 
obscur și libidinos. De aceea 
am și fost prezenți în urmă cu 
câteva etape pe Stadionul ‘Tu-
dor Vladimirescu’. Dar moftu-
rile celui mai mic om din isto-
ria acestui club nu le putem 
accepta. Dat fiind acest fapt, 
joi nu vom fi prezenți la meci, 
ca și la oricare partidă care 
prezintă aceste ipoteze. Ne ve-
dem duminică pe Oblemenco! 
Pleacă!”, se arată în comuni-
cattul galeriei.

De altfel, Adrian Mititelu 
declara, în urmă cu câteva 
zile, că decizia de a reveni la 
Târgu-Jiu are la baza și nu-
mărul mic de suporteri care 
se prezintă la meciurile de 
acasă.

,,Și acolo avem suporteri, 
oricum cei din Craiova sunt 
favorizați, au două echipe pe 
care le pot vedea. 

În plus, suporterii noștri 
sunt puțin cam supărați 

și nu prea ne onorează cu 
prezența.O să încercăm să-i 
facem fericiți și pe cei de aco-
lo. Ne vom revedea cu publicul 
craiovean pentru marele meci 
cu FCSB”, a spus Mititelu.

FCU joacă cu FCSB dumi-
nică, de la ora 21.00.

Napoli, a noua 
,,descălecare”

Este foarte probabil ca 
italianul Nicolo Napoli (60 de 
ani) să stea pe banca gazdelor 
la partida de mâine. Italianul 
a revenit, pentru a noua oară, 
la o echipă patronată de Adri-
an Mititelu. 

Ultima oară, tehnicianul 
s-a despărțit de FCU în vara 
anului 2022, când nu s-a 
înțeles cu patronul asupra 
obiectivului de performanță. 
Acum. Napoli a semnat până 
în vara anului 2023.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Naționala feminină de tenis a României va 
întâlni Ungaria în play-off-ul Billie Jean 
King Cup. Partidele vor avea loc vineri și 

sâmbătă, pe 11 și 12 noiembrie, la Oradea. Astăzi, 
de la ora 12.00, va avea loc tragerea la sorţi a pro-
gramului. 

Căpitanul nejucător al gazelor, Horia Tecău, a 
declarat, miercuri, că echipa României este una va-
loroasă și se luptă pentru primele locuri.

Ana Bogdan (locul 48 WTA la simplu, 325 WTA 
la dublu), Jaqueline Cristian (145 WTA la simplu, 
173 WTA la dublu), Gabriela-Elena Ruse (98 WTA 
la simplu, 93 WTA la dublu), Monica Niculescu (47 
WTA la dublu) şi Anca-Alexia Todoni (1.134 WTA la 
simplu, 1.391 WRA la dublu) formează selecționata 
tricoloră.

Tecău se așteaptă la o sală plină și crede că fanii 
vor avea un aport important în această încleștare.

,,Ştiu că va fi o atmosferă încinsă, dar asta ne şi 
place, face parte din sport, din energia confruntă-
rii. Sper să fie un public numeros şi gălăgios, să ne 
transmită acea energie pe care ne place să o simţim 
pe teren, dar şi fair-play, o apreciere corectă a ceea 
ce se întâmplă în joc.  

Noi am venit cu gândul şi atitudinea de a câşti-
ga acest meci. Cu suprafaţa de joc ne-am acomodat 
foarte bine în ultimele zile. Ca pregătire, atitudine şi 
efort le avem tot timpul, dar ne vom face treaba cât 
de bine putem. 

Eu, personal, consider că România se bate pentru 
primele locuri în această competiţie şi acum. Fieca-
re meci contează. Avem o echipă valoroasă, putem 
accede oricând către primele locuri. Pot să spun că 
orice meci e important, ambiţiile noastre sunt mari şi 
ne dorim să fim acolo, dar luăm pas cu pas fiecare 
meci, fiecare antrenament. Avem mare încredere că 
rezultatele vor veni”, a declarat antrenorul fetelor.

Două dintre componentele lotului, Monica Ni-
culescu și Jaqueline Cristian, sunt încrezătoare în 
forțele proprii

Horia Tecău, încrezător 
înainte de meciul cu Ungaria

,,Îmi place foarte mult energia. Horia va pregăti 
meciul. Eu joc foarte bine şi cu Ana şi cu Jaque şi cu 
Găbiţa (n.r. – Gabi Ruse), am jucat foarte bine la US 
Open, am făcut un sfert de finală la un Grand Slam, 
ceea ce e OK. Eu spun că avem variante şi soluţii 
foarte bune pentru dublu şi suntem foarte bine pre-
gătite”, a spus Monica.

,,Ne-am antrenat foarte bine, sunt destul de pre-
gătită pentru orice, simplu, dublu, abia aştept. Sunt 

șase de luni în care nu am jucat şi am foarte multă 
energie, deşi fetele sunt pe final de sezon. Eu am să 
vin cu un boost de energie,” a adăugat Jaqueline.

Ungaria se va prezenta la Oradea cu trei jucă-
toare de top 100 WTA, Anna Bondar (59 WTA), Pan-
na Udvardy (80 WTA), Dalma Galfi (84 WTA), lot 
completat de Reka Luca Jani (110 WTA) și Natalia 
Szabanin (270 WTA).

CĂTĂLIN PASĂRE


