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Salariații CEO, în centrul orașului: Salariații CEO, în centrul orașului: 
”Ăștia suntem noi, luptăm și pentru voi!” – ”Ăștia suntem noi, luptăm și pentru voi!” – 
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Decizie defi nitivă! CE Oltenia, obligat la plata unor daune Decizie defi nitivă! CE Oltenia, obligat la plata unor daune 
morale pentru expunerea unei familii din Mătăsari la zgomot morale pentru expunerea unei familii din Mătăsari la zgomot 
și la factori poluanți generați de activitatea Carierei Jilț Nordși la factori poluanți generați de activitatea Carierei Jilț Nord

Bucătăria lui 
Fabi: Clătite cu urdă 
și sos de coacăze 
negre, gătite la foc
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”Toamna, la Săvoiu!” – Festival ”Toamna, la Săvoiu!” – Festival 
cu sute de copii, părinți și cu sute de copii, părinți și 
profesoriprofesori

Timp de două zile, cea mai mare școală 
gimnazială din Târgu Jiu, ”Constan-
tin Săvoiu”, a fost locul în care elevii 
de la clasele primare și gimnaziale, au 
sărbătorit Toamna, într-un program 
amplu, cu implicarea profesorilor, co-

piilor și părinților. 
După ziua de miercuri, 

atunci când cei mici au 
avut paradă, expoziție 
de dovleci, mese cu toate 
bunătățile toamnei,  dar 
și dansuri, iată că și ieri, 

sute de elevi, din 20 
de clase de gimna-

ziu, au umplut 
curtea școlii, 
așezând ca în-
tr-o veritabilă 

expoziție tot 
ce au pre-
gătit mai 
bun în fa-
miliile lor. 

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

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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„La unii, aroganţa ţine locul grandorii, inumanitatea pe cel al fermităţii, și șiret licul pe cel al spiritului.” - La Bruyere„La unii, aroganţa ţine locul grandorii, inumanitatea pe cel al fermităţii, și șiret licul pe cel al spiritului.” - La Bruyere
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Problemele cu energia electrică aproape 
rezolvate. Urmează cele ale pensiilor?!

Motto: „Cuvintele care nu sunt 
urmate de fapte nu valorează ni-
mic.” - Esop

Miercuri, Coaliția de 
guvernare a avut o 
ședință pentru a sta-

bili măsuri concrete spre a rezol-
va grava situație a facturilor la 
energia electrică. Cum dezbateri-
le Coaliției PSD-PNL-UDMR s-au 
prelungit până târziu în noapte, 
nu a mai avut loc vreo conferință 
de presă și nici timp de a da un 
comunicat nu a mai fost. Totuși, 
televiziuni grăbite s-au repezit să 
spună cu nu s-a stabilit nimic și 
se aștepta a doua zi pentru ca 
Guvernul Ciucă să afle ce-au zis 
cațele cârtitoare.

Mai înțelept de cât îl crede lu-
mea, Prim-ministrul României, 
Nicolae Ciucă, și-a văzut de trea-
bă întrucât trebuia să ajungă, a 
doua zi, adică joi, într-o vizită de 
lucru la Vicovul de Sus în județul 
Suceava pentru o întâlnire cu 
administrația publică locală. Mai 
ales că se anunța un nou val de 
refugiați ucraineni și se impu-
neau noi măsuri pentru găzdui-
rea și ajutorarea acestora.

Abia la Vicovul de Sus, județul 
Suceava, premierul Nicolae Ciucă 
a anunțat, la finalul unei întâlniri 
cu reprezentanții administrației 
publice locale, că s-a ajuns la un 
nou acord pe prețurile la energia 
electrică!

Prim-ministrul Nicolae Ciu-
că, anunțând noul acord a mai 
spus că dă o nouă Ordonanță de 
Urgență a Guvernului, care va 
stabili prețul maxim permis.

Din câte reiese din declarația 
prim-ministrului, se pare că pre-

tinsul PNL mizează pe propunerea 
Partidului Social Democrat!, chiar 
dacă nu în totalitatea ei.

Premierul Nicolae Ciucă a decla-
rat că, la nivelul coaliției de guver-
nare, s-a convenit asupra prețului la 
energia electrică pentru consuma-
torii casnici în perioada următoare, 
respectiv, 0,68 le KWh la un con-
sum lunar sub pragul de 100kWh 
și 0,80 lei/kWh la un consum lu-
nar între 100 kWh și 225 kWh pen-
tru un consum lunar de peste 255 
kWh, măsurile fiind aplicabile pen-
tru cel puțin un an, începând cu 1 
ianuarie 2023.

Se va aplica, astfel, așanumita 
semi-reglementare!

„Ieri(adică miercuri, n.m. I.P.) a 
fost o decizie pe care am luat-o pe 
marginea unor formate și date de lu-
cru pe care le-am avut, împreună cu 
instituțiile care lucrează în domeniu 
și au responsabilitatea pentru tot 
ceea ce înseamnă sectorul energe-
tic din țara noastră și am convenit 
că vom continua să asigurăm prețul 
de 0,68 de lei pentru cetățenii care 
consumă până la 100 kWh, 0,80 lei 
pentru cei care consumă până la 255 
kWh. Același preț va fi și pentru cei 
care consumă peste 255 kWh până la 
acest plafon, dar ce depășește va avea 
un alt nivel de plată și este luată în 
calcul acea sumă pe care ați vehicu-
lat-o de 1,3 lei/kWh”, a declarat Nico-
lae Ciucă, copnform AGERPRES.

El a mai afirmat că pentru IMM-
uri s-a stabilit menținerea prețului 
de 1 leu/kWh, iar pentru marii con-
sumatori – 1,3 lei/KWh. „Urmează ca 
toate aceste elemente tehnice să fie 
cuprinse într-un proiect de ordonanță 
de urgență”, a adăugat Ciucă. Premi-
erul a precizat că măsurile anunțate 
urmează să fie aplicate pentru cel 

puțin un an.
„Este foarte dificil să stabilim un 

ecart de timp atât de mare. Trebuie 
să vedem că anul acesta am venit cu 
a treia ordonanță.(...) Este nevoie să 
avem flexibilitatea necesară să pu-
tem să ne adaptăm la toată această 
dinamică. E important să protejăm 
cetățenii vulnerabili, este important 
să ne protejăm IMM-urile și este im-
portant să ne protejăm inclusiv con-
sumatorii mari, pentru că, practic, 
discutăm despre competitivitatea 
produselor românești care ne asigu-
ră menținerea pe piață”, a mai decla-
rat Ciucă.

I-am mai reținut și năduful mi-
nistrului Muncii, Marius Budăi, care 
zicea: „Partenerii noștri de coaliție 
licitează cu proceentele pensdiilor 
părinților și bunicilor noștri”(...) „Nu 
licita viața, nu licita destinul oame-
nilor și nu licita sărăcia.”

Sper din toată inima să vină rân-
dul unor discuții serioase și pentru 
pensii, mai ales că adoptarea Legii 
Bugetului de stat pe anul 2023 se 
apropie.

ION PREDOȘANU

Fără de cuget
Omule fără de cuget,
Cât ești tânăr și-n putere
Robotești fără așteamăt
Și te lupți să faci avere.

Trudești zilnic fără preget
Și te zbați să strângi de toate
Ca să fii în rând cu lumea
Și plătești cu sănătate!...

Că puterile te lasă
Și ți-s grei pașii prin curte,
Tot mai vrei să rândui lucruri-
Uiți că zilele ți-s scurte…

Îngrijește-te de suflet! -
Vrei, nu vrei, puterea-ți zboară-
C-ai să vezi că truda vieții
Ți se duce într-o seară…

Ogoiește-te cât încă
În piept inima se zbate,
Zăbovește-n frunza toamnei
Până iarna-n poartă-ți bate…

VASILE CERTEZANU
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Văile și dealurile cu pădurile lor verzi
ca și cei șapte ani de acasă
prin grădini și prin livezi
nu le voi uita niciodată
totul în alb îmbrăcat ca o mireasă
A fost odată o fată
care se vrea mereu sărutată
de parcă n-avea mamă și tată
Era la îndemâna tuturor
prea mult suferea dorul de dor
pe o potecă pe care numai noi doi o știam
alergam să te iau de mână alergam
pe margini iarba verde vântul să nu ne bată
ne ascundeam toată noaptea stele nenumărate
ne lumina calea ca ziua pe neașteptate
numai în brațe te luam
te sărutam alte îndatoriri nu aveam
zilele vieții erau minunate
fulguieli prin pulbere de mătasă
cum era numai acasă
era frumos cum nu-ți închipui
și tu aveai ochii verzi-căprui
nopțile cât era de târziu
tu voiai să frii eu voiam să fiu
când ne vedeau oamenii făceau rând
cum putea fi doar în gând
și se oprea semaforul
ca să trecem noi cu dorul.

ION CĂPRUCIU

Cei șapte ani de acasă
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Decizie defi nitivă! CE Oltenia, obligat la plata unor daune morale pentru expunerea unei 
familii din Mătăsari la zgomot și la factori poluanți generați de activitatea Carierei Jilț Nord

Nicolae Tămârș locuiește în Mătăsari, la 
mai puțin de 200 de metri de punctul de 
încărcare a cărbunelui în vagoane și de 

concasorul de lignit al Carierei Jilț Nord, iar zgo-
motul produs de benzile carierei Jilț Nord și praful 
de lignit care vine de la buncărul de încărcare i-au 
făcut viața un calvar, după cum susține acesta. 

În 2020 a dat Complexul Energetic Oltenia în ju-
decată, iar în urma expertizei dispusă de judecători 
s-a concluzionat că benzile care transportă cărbu-
ne din carieră până la punctul de încărcare nu sunt 
acoperite, ,,carcasate”, așa cum e menționat în ra-
portul de expertiză, iar la buncărul de încărcare a 
lignitului în vagoane nu a fost implementat niciun 
sistem de umectare a pulberilor de cărbune. 

Potrivit documentului, nu se respectă limita 
maximă a zgomotului, menționată în autorizația de 
mediu a carierei, iar concentrațiile de pulberi sedi-
mentate au înregistrat depășiri ale limitei maxime. 
În raportul de expertiză se menționează că ,,am-
bele probe pun în pericol mediul înconjurător și să-
nătatea publică, pârâta (CEO – n.r.) funcționând în 
baza unor autorizații care impun limita, pentru a nu 
periclita sănătatea și mediul, iar prin desfășurarea 
unei activități neconforme, pârâta nu ar trebui să 
mai funcționeze (să mai desfășoare activitate), 
autorizațiile pe care le deține se impun a fi retrase 

Judecătoria Târgu-Jiu a decis, în septembrie, anul trecut, ca Nicolae Tămârș, un localnic din 
Mătăsari, să primească daune morale de la Complexul Energetic Oltenia pentru disconfor-
tul creat, mai exact pentru poluarea fonică și cea cu pulberi sedimentate de cărbune la care 
este supus acesta și cei din familia sa. Concluziile expertizei tehnice în domeniul ecologie și 
protecția mediului, dispusă de magistrați, relevă că, în zonă, indicele de disconfort se înca-
drează în clasa 5 (foarte zgomotos), iar concentrația de pulberi de cărbune este de peste cinci 
ori mai mare față de limita maximă admisă. Practic, prejudiciul constă în încălcarea dreptului 
la un mediu de viață sănătos, iar raportul de expertiză a arătat că cetățeanul este afectat de 
activitățile miniere de vehiculare a lignitului în depozitul Carierei Jilț Nord aflat în proximi-
tatea locuinței sale.

activității de producere a energiei elec-
trice pe bază de cărbune a devenit 
LEGE votată și adoptată în Parlamen-
tul României, cred și sper ca toți colegii 
din C.E.Oltenia să înțeleagă că apli-
carea în totalitate a prevederilor legii 
nr.197/2021, este singurul lucru bun 
la care mai putem avea speranță!

Trebuie neapărat să continuăm 
să ne luptăm pentru aplicarea preve-
derilor legii nr.197/2021, pentru că 
această lege ne recunoaște condițiile 
de muncă în care ne-am desfășurat 
activitățile!

Aplicarea în totalitate a legii 
nr.197/2021 ne permite să intinerim 
forța de muncă din C.E.Oltenia, iar 
această tranziție de la grupurile ener-
getice pe cărbune, la capacitățile noi 
instalate (grupuri pe gaz și parcuri fo-
tovoltaice), să fie cu o forță de muncă 
întinerită, adică cu personalul nou an-
gajat în locul personalului pensionat 
pe legea 197!

Așa că mâine, joi, 10 noiembrie 
2022, începând cu orele 16:00 vă 
așteptăm să veniți alături de noi la PRO-
TESTUL din Piața Prefecturii Tg-Jiu, și 
să ne susțineți în această luptă dusă 
pentru drepturile și interesele noastre, 
ale tuturor salariaților din subunitățile 
de producție ale C.E.Oltenia!

Vom continua să completăm ta-
bele cu tinerii care solicită angajări 
în C.E.Oltenia, tabele pe care le vom 
depune la instituțiile statului, adică 
pe masa Prim-Ministrului României, 
Ministrului Energiei, Ministrului Mun-

nerespectând OUG 115/2005”.
Expertul a calculat prejudiciul raportându-se și 

la sporul de condiții vătămătoare pe care-l primesc 
angajații CEO, numai că aceștia părăsesc zona după 
cele 8 ore de program, în schimb cel care locuiește 
lângă carieră este poluat 24/24 de ore, însă aceste 
aspecte n-au fost admise de instanță. Pentru aces-
te considerente, Judecătoria Târgu-Jiu a decis ca 
Tămârș să primească 10.000 de lei cu titlu de dau-
ne morale, pentru expunerea acestuia și a locuinței 
sale la factorii poluanți generați de activitatea cari-
erei de lignit. Reprezentanții CE Oltenia au declarat 
apel și au motivat că circuitul de benzi al Carierei 
Jilț Nord funcționează în baza unei autorizații de 
mediu emisă în 2016, iar benzile transportă doar 
steril spre halda Bohorelu și nu cărbune. În apelul 
depus la instanță de către compania energetică se 
mai arată că acel circuit funcționează doar două 
ore pe zi, în perioada de vară, iarna fiind trecut în 
rezervă, din cauza costurilor mari. Mai mult, au 
menționat reprezentanții companiei energetice că 
aceasta a făcut permanent eforturi financiare mari 
pentru diminuarea efectelor negative pe care activi-
tatea minieră le poate avea asupra localnicilor.

În luna iunie a acestui an, Tribunalul Gorj a 
respins apelul CEO și a majorat cuantumul dau-
nelor morale la 19.000 de lei, instanța considerând 

că suma este corespunzătoare prejudiciului real și 
efectiv produs. În plus, CEO trebuie să plătească 
5.733 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată stabili-
te la judecata pe fond. Nicolae Tămârș spune că a 
purtat unele discuții cu reprezentanții Carierei Jilț 
Nord și cei ai Sucursalei Miniere a CEO pentru o 
rezolvare pe cale amiabilă a problemei, însă nu s-a 
ajuns la un consens și e decis să meargă până la 
capăt. ,,Nu putem trăi în felul ăsta, așa că fiecare 
membru al familiei mele va iniția procese compani-
ei pentru disconfortul uriaș pe care ni-l provoacă”, 
a declarat Tămârș. La finele lunii trecute, decizia a 
rămas definitivă, după ce Curtea de Apel Craiova a 
respins recursul declarat de către compania ener-
getică și la sumele stabilite deja în cursul judecății 
a adaugat alți 1.718 lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecată. Tămârș spune că va cere judecătorilor, 
în procesele pe care le va iniția, să oblige CEO să 
monteze carcase peste circuitul de benzi și panouri 
fonoabsorbante.

GEORGE CONSTANTIN

Treptat, cu fiecare săptămână, 
protestele salariaților CEO par 
mai puternice, angajații din ter-
mocentrale și cariere, venind în 
număr sensibil mai mare, la Târ-
gu Jiu. Ieri, mineri și energetici-
eni de la termocentralele Ișalnița, 
Craiova, Turceni și Rovinari au 
scandat în Piața Prefecturii, împo-
triva Guvernului, Directoratului 
CEO, dar și împotriva primarului 
Olguța Vasilescu, fiindcă a inter-
zis protestele salariaților CEO în 
centrul orașului, trimițându-i pe 
protestari, cu sfidare, la margi-
nea  Craiovei. De doi ani de zile, 
salariații CEO sunt în stradă pen-
tru că Legea 197 de pensionare 
la vârsta de 52 de ani nu se apli-
că nici în momentul de față, în 
județele Gorj și Dolj.

Astfel, câteva zeci de angajați, ală-
turi de liderii manu Tomescu și cei 
de la Craiova,  au scandat -,,Hoții, 
hoții! Nu vor avea liniște! Nu cedăm! 
Jos Guvernul, jos, că e mincinos!”, 

Salariații CEO, în centrul orașului: ,,Ăștia suntem noi, luptăm și 
pentru voi!” – ,,Condițiile de muncă nu au culoare politică!”

* ,,Hoții, hoții! Nu vor avea liniște! Nu cedăm! Jos Guvernul, jos, 
că e mincinos!”

* ,,Rușine primăriței Craiova, Olguța Vasilescu!  Să-i fie rușine, că 
și-a luat în proprietate Craiova!”

*  ,,Deblocați legea sau demisia!”

Rușine primăriței din Craiova, Olguța 
Vasilescu!  Să-i fie rușine, că și-a luat 
în proprietate Craiova!”, ,,Deblocați 
legea sau demisia!”.

Mulți dintre cei prezenți ieri în 
Piața Prefecturii din Târgu-Jiu au ple-
cat apoi la serviciu, în schimbul 3. 

,,Acum, după ce SFÂRȘITUL 

cii, Președintelui Consiliul Județean și 
a tuturor parlamentarilor de Gorj! ”, a 
scris Manu Tomescu în mesajul său 
pentru minerii și energeticienii din 
CEO. 

La protest, acesta a vorbit despre 
liderii de sindicat care stau alături 
de Virgil Popescu și-și mint proprii 
membri că totul va fi bine. Manu To-
mescu, în Piață: ..Condițiile de muncă 
nu au culoare politică! Nu cedăm! Nu 
cedăm!”.

M.C.H.
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Cele două zile intitulate ,,Toamna la Săvoiu" au fost pre-
gătite cu două săptămâni înainte, fiind implicate toate cele 
55 de cadre didactice sub coordonarea conducerii Școlii 
Gimnaziale ,,Constantin Săvoiu", director prof. dr. Panduru 
Corina și director adjunct prof. înv. primar Ramona Mihaela 
Frățilescu.

Timp de două zile, cea mai 
mare școală gimnazială 
din Târgu-Jiu, ,,Constan-
tin Săvoiu”, a fost locul 
în care elevii de la clasele 
primare și gimnaziale, au 
sărbătorit Toamna, într-
un program amplu, cu im-
plicarea profesorilor, copi-
ilor și părinților. 

După ziua de mier-
curi, atunci când 
cei mici au avut 

paradă, expoziție de dovleci, 
mese cu toate bunătățile 
toamnei,  dar și dansuri, iată 
că și ieri, sute de elevi, din 20 
de clase de gimnaziu, au um-
plut curtea școlii, așezând ca 
într-o veritabilă expoziție tot 
ce au pregătit mai bun în fa-
miliile lor. 

Elevii,  îmbrăcați în haine 
populare, au adus multă ve-
selie și au animat atmosfe-
ra dansând în hore și sârbe 
tradiționale. 

De asemenea, mesele 

,,Toamna, la Săvoiu!” – Festival cu ,,Toamna, la Săvoiu!” – Festival cu 
sute de copii, părinți și profesorisute de copii, părinți și profesori

îmbelșugate au fost aranja-
te cu multă atenție la detalii 
astfel încât să surprindă va-
rietatea legumelor, fructelor 
și tuturor produselor pe care 

le așază oamenii gospodari în 

cămara din fiecare casă. dar, 

imaginile vorbesc de la sine.

Cele două zile intitulate 

,,Toamna la Săvoiu" au fost 

pregătite cu două săptămâni 

înainte, fiind implicate toa-

te cele 55 de cadre didactice 

sub coordonarea conducerii 

Școlii Gimnaziale ,,Constan-

tin Săvoiu", director prof. dr. 

Panduru Corina și director 

adjunct prof. înv. primar Ra-

mona Mihaela Frățilescu.
M.C.H.



pulsul zileipulsul zilei Vineri, 11 Noiembrie 2022Vineri, 11 Noiembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

55 »»

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 periodicControl medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS

TÂRGU JIU: Str.23 August nr.1B 
MOTRU: Str.Minerului nr.7, Cabinet 31 
ROVINARI: Str.Jiului nr.6, Cabinet 14Puncte de lucru:Puncte de lucru:

__

e în partenariat cue în partenariat cu
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n partenariat cuartenariat cu

Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!

Concurs pentru șefi a Poliției Municipale Târgu-JiuConcurs pentru șefi a Poliției Municipale Târgu-Jiu

Postul a devenit vacant după 
pensionarea comisarului șef 
Nicolae Negrea, la începutul 

anului.
Candidații care doresc să aplice 

pentru acest post cu recrutare din 
sursă internă trebuie să îndeplineas-
că mai multe condiții: să fie ofițeri 
de poliție, să aibă studii universita-
re în științe juridice, științe econo-
mice, științe administrative, științe 
ale comunicării sau științe militare, 
informații și ordine publică, master 
în management sau în specialitatea 
studiilor funcției de bază, 7 ani vechi-
me în MAI și să nu se afle sub efectul 
unei sancţiuni disciplinare sau să fie 
anchetați penal. 

Înscrierea se face până la data de 
17 noiembrie, inclusiv. Concursul va 

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj organizează concurs pentru 
ocuparea postului de șef al Poliției Municipale Târgu Jiu. Concursul 
va avea loc la mijlocul lunii decembrie. În prezent, postul este ocupat, 
prin împuternicire, de comisarul șef Viorel Savu, fost șef al Serviciu-
lui de Investigații Criminale. 

consta în susținerea unui interviu 
structurat pe subiecte profesionale și 
se va desfășura la sediul IPJ Gorj, în 
data de 15 decembrie. 

„Evaluarea probei de concurs se 
face cu note de la 1 la 10. Nota minimă 
de promovare a probei de concurs este 
7,00. Candidații sunt declarați «admis» 
în ordinea descrescătoare a notelor 
obținute la interviul structurat pe su-
biecte profesionale. În situația în care 
mai mulți candidați obțin aceeași notă, 
este declarat «admis» la concurs candi-
datul care are cea mai mare vechime în 
specialitatea postului scos la concurs”, 
anunță IPJ Gorj.

Rezultatele finale se vor comunica 
pe data de 20 decembrie. 

I.I.

ANAF Târgu Jiu vinde bijuterii din aurANAF Târgu Jiu vinde bijuterii din aur

• Licitația are loc pe 14  noiembrie

ANAF scoate la licitație obiecte cu pietre și 
metale prețioase care au un preț cumulat de 
pornire a licitațiilor de aproape două milioa-
ne de lei. Acțiunile de valorificare a bunurilor 
intrate în proprietatea privată a statului prin 
licitație publică vor avea loc în București, 
Târgu Jiu și Brașov.

Astfel, în 14 noiembrie, la Târgu Jiu va fi scos 
la licitație un lot care cuprinde obiecte din aur cu 
valoarea de pornire a licitației de 9.418,43 lei, cu 
TVA. Este vorba de șase inele Bvlgari, nemarcate, 
folosite, de circa 60 de grame. 

Bunurile au fost expertizate și evaluate de un 
expert ANPC, urmând a fi valorificate ca materie 
primă în vederea prelucrării, anunță ANAF.

„La licitație pot participa persoane fizice sau 
juridice autorizate de către Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorilor, precum și alte 
persoane fizice care declară pe propria răspundere 
că efectuează achiziția în scop personal și nu pen-
tru revânzare. Sunt supuse valorificării gropurile în 
integralitatea lor, fără lotizarea conținutului aces-
tora”, mai precizează instituția.

Potrivit ANAF, pasul de licitație se stabilește 
pentru 15% din valoarea de pornire a licitației.

ANAF susține că, prin Direcţia operativă de va-
lorificare bunuri confiscate - Direcţia generală de 
executări silite cazuri speciale, a realizat, în ulti-
ma lună, încasări la bugetul de stat de aproape 

600.000 de lei, prin valorificarea unor gropuri de 
obiecte metale și/sau pietre prețioase.

Aur confi scat

Pentru prevenirea și combaterea fraudei fiscale 
și vamale, inspectorii Direcției Generale Antifraudă 
Fiscală, din cadrul ANAF, au verificat în ultima pe-
rioadă inclusiv activitatea a 86 de firme specializate 
în creditare prin case de amanet și comerțul cu pie-
tre și metale prețioase. 

Astfel, inspectorii antifraudă au identificat aba-
teri de la legislația fis-
cală și contabilă pentru 
sancționarea căro-
ra au dispus amenzi 
contravenționale în 
cuantum total de 
825.500 lei. De ase-
menea, pentru încăl-
carea regimului me-
talelor preţioase şi 
pietrelor preţioase, au 
fost confiscate peste 3 
kg de obiecte din aur, 
cu o valoare estimată 
de piață de 706.440 
lei. De altfel, doar 
de la o casă de ama-
net din Strehaia (jud. 
Mehedinți), inspectorii 

antifraudă au confiscat 1,58 kg de obiecte din aur 
cu o valoare estimată de 317.684 lei. Până în pre-
zent, prin intermediul Serviciului Teritorial de Valo-
rificare Bunuri din cadrul Administrației Județene 
a Finanțelor Publice Gorj, a fost valorificată canti-
tatea de 0.93029 kg aur.

Inspectorii antifraudă fiscală vor continua să 
verifice atât modalitatea de fiscalizare a veniturilor 
obținute din activități de comerț cu amănuntul, cât 
și respectarea obligației de conectare a caselor de 
marcat electronice la sistemul informatic al ANAF 
și utilizarea acestora, anunță instituția.

I.I.
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„De când eram copil, eu am 
cântat. M-am gândit că dacă 
eu cânt, îmi trebuie și costu-
mul, și trebuia să am costum. 
Mămica a umblat toată viața 
îmbrăcată în costumul popu-
lar. Iubesc să mă îmbrac în 
costum popular. În tinerețe a 
trebuit să am grijă să aibă co-
pii, ce le trebuie, am renunțat 
la multe, nu aveam atâtea 
costume. Dar acum, asta e 
slăbiciunea mea. Le-am spus 
la fete, la biserică, ,,dacă vă 
place de mine îmbrăcată, așa 
îmbrăcați-vă și voi”. Și, ușor, 
ușor, am început să văd în sat 
și fete tinere că poartă costu-
mul popular. Când mă îmbrac 
în costum popular, altfel mă 
salută oamenii pe stradă. Îi 
văd cum, dintr-odată, li se 
luminează fața și zâmbesc. 
Asta înseamnă că se simt bine 
când mă văd și atunci am și 
eu o mulțumire sufletească. 
Pentru mine e ca și cum aș 
face o faptă bună pentru acel 
om. Costumul popular poate 
schimba starea de spirit și a 
cui îl poartă, și a cui îl vede", a 
mai spus aceasta.

,,Din acest motiv, echipa 
de proiect MEMORIA INSTRU-
MENT ESENȚIAL se întoarce 
acasă la Brâncuși, dumini-
că, și vă invită la Căminul 

Promovarea patrimoniului cultural, la Peștișani: ,,Costumul popular poate Promovarea patrimoniului cultural, la Peștișani: ,,Costumul popular poate 
schimba starea de spirit și pentru cine-l poartă și pentru cine-l vede”schimba starea de spirit și pentru cine-l poartă și pentru cine-l vede”
În timpul filmărilor din cadrul proiectului de promo-
vare a patrimoniului cultural imaterial MEMORIA IN-
STRUMENT ESENTIAL, Maria Stoichin, din comuna 
Peștișani, a povestit despre portul popular, pe care îl 
poartă și în prezent.

Cultural Brădiceni, comuna 
Peștișani, județul Gorj, la ora 
12, pentru a vă prezenta între-
gul proiect dedicat meșterilor 
populari de înaltă valoare de 
la noi din țară. Maria Stoichin 
sau tanti Maria, cum o cunosc 
toți cei din comună, este unul 
dintre acești vajnici păstrători 
ai autenticității care au fost 
vizitați în cadrul proiectului în 
această vară”, au transmis 
organizatorii.

Culegere de practici și 
obiceiuri

Într-un comunicat de pre-
să se mai menționează că 
echipa din proiect și-a propus 
ca, prin acest demers cultural, 
să ofere o culegere de practici 
și obiceiuri conservate audio-
vizual ce va servi ca referință 
pentru vizitatorii muzeelor 
etnografice și de artă popu-
lară, dar si pentru managerii 
traseelor turistice culturale, 
studenti si cercetatori în do-
meniul turismului cultural si 
ai altor domenii conexe..

,,În această vară au fost 
filmate 40 de mărturii și 
demonstrații ale meșterilor și 
artiștilor populari din mai mul-
te zone etnografice ale Româ-

niei. Proiectul și-a propus să 
ridice nivelul de conștientizare 
al publicului român, cu precă-
dere cel tânăr, asupra valorii 
și însemnătății patrimoniului 
cultural imaterial, să încura-
jeze cât mai multe persoane 
să descopere și să aprecieze 
patrimoniul cultural imateri-
al român integrat în marea 
cultură europeană, pentru a 
se consolida sentimentul de 
apartenență la un spațiu eu-
ropean comun, folosind instru-
mente digitale, preferate de 
noua generație, care este mai 
puțin expusă la acest tip de 
informație. Această inițiativă 
de digitalizare și promovare 
a patrimoniului cultural ima-
terial marca Gândește iute 
s-a realizat cu sprijinul par-
tenerilor principali - Muzeul 
Național al Satului ,,DIMITRIE 
GUSTI”, Asociația Comunelor 
din România – ACOR, și alți 
parteneri. Proiectul ,,MEMO-
RIA INSTRUMENT ESENȚIAL” 
susține promovarea patrimo-
niului cultural imaterial, poate 
crea noi instrumente de cer-
cetare și conservare a acestui 
patrimoniu, dar și o bază de 
date relevantă pentru viitorii 
cercetători din domeniile et-
nografie, folclor, antropologie, 
sociologie, la care vor avea 
liber acces toți cei interesați. 
Aceasta este o inițiativă de 
digitalizare și de promovare 
a patrimoniului cultural ima-
terial, proiect co-finanțat de 
Administrația Fondului Cultu-
ral Național.

Proiectul nu reprezin-
tă în mod necesar poziţia 
Administrației Fondului Cul-
tural Național. AFCN nu este 
responsabilă de conținutul 
proiectului sau de modul în 

care rezultatele proiectului pot 
fi folosite. Acestea sunt în în-
tregime responsabilitea bene-
ficiarului finanțării”, se mai 
precizează în comunicat.

M.C.H.
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Fructe și legume donate de elevii Școlii Fructe și legume donate de elevii Școlii 
Gimnaziale „Sfântul Nicolae” din Târgu-JiuGimnaziale „Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu

Proteste la AmbulanțăProteste la Ambulanță

Inițiativă lăudabilă a elevilor și 
profesorilor voluntari din ca-
drul Școlii Gimnaziale „Sfântul 

Nicolae” din Târgu-Jiu. Ei au colectat 
fructe și legume și le-au donat unor 
copii cu probleme de sănătate sau din 

familii nevoiașe. „Cu prilejul derulării 
campaniei «Săptămâna legumelor și 
fructelor donate» din cadrul Strategi-
ei Naționale de Acțiune Comunitară, 
profesorii și elevii voluntari din cadrul 
școlii noastre au colectat fructe și le-

gume în stare proaspătă. Produsele au 
fost donate copiilor din cadrul Comple-
xului de Servicii Comunitare pentru Co-
pilul cu Handicap Târgu Jiu, precum și 
altor micuți cu situație precară. Scopul 
campaniei a fost acela de a-i sensibili-

za pe elevii și profesorii voluntari din 
cadrul școlii cu privire la situațiile de 
dificultate în care se află copii afectați 
din cauza lipsei de alimente”, anunță 
instituția de învățământ.

I.I.

Federaţia Naţională Sindicală 
„Ambulanţa” din România, afiliată la 
Blocul Naţional Sindical, anunţă că 
declanşează acţiuni de protest în toa-
te Serviciile Publice de Ambulanţă, în 
perioada următoare.

Calendarul va debuta cu un mi-
ting, care va fi organizat în data de 22 
noiembrie în faţa Ministerului Aface-
rilor Interne, Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă, respectiv în faţa 
Ministerului Sănătăţii şi în faţa sediul 
Guvernului României, anunţă sindi-
caliştii.  

Sindicaliștii acuză, între alte-
le, sabotarea serviciilor publice de 
ambulanță de către Departamentul 
pentru Situații de Urgență, respectiv 
Inspectoratul General pentru Situații 
de Urgență, prin neimplicare în cursul 
anului privind încheierea contractului 
subsecvent pe anul 2022 din Acordul-
cadru pe anii 2018-2022. „Acest fapt 

a dus la pierderea a unui număr de 
aproximativ 400 de ambulanțe Tip B 
4x4 și 4x2 pentru echipaj medical de 
urgență și a celor aproximativ 100 de 
ambulanțe Tip C pentru echipaj medi-
cal de urgență cu medic, în condițiile 
în care, serviciul se confruntă cu o 
mare lipsă de autosanitare, iar din 
numărul de autosanitare din dotare, 
doar 25% îndeplinesc condițiile tehni-
ce legale”, spun sindicaliștii.

Alte nemulțumiri sunt legate de 
suspendarea legii privind statutul 
personalului profesionist operativ de 
intervenție din cadrul serviciilor civile 
care asigură asistență publică medi-
cală de urgență și prim ajutor califi-
cat, cât și crearea unui punct distinct 
al salarizării pentru întregul personal 
din Serviciile Publice de Ambulanță în 
viitoarea lege a salarizării.

I.I.

Trasee de munte, revizuite de Salvamont GorjTrasee de munte, revizuite de Salvamont Gorj

Salvamontiștii gorjeni, in cola-
borare cu iubitori ai muntelui si ai 
activității Salvamont, au derulat, în 
ultima perioadă, o serie de activități 
de amenajare a traseelor turistice si a 
marcajelor acestora în toate masivele 
montane din județul nostru.

Astfel în masivul Parâng și 

Căpățânei au fost revizuite 5 trasee tu-
ristice montane , în masivul Vâlcan 3 
trasee iar în masivele Mehedinți și Go-
deanu câte un traseu. ”Pe toate aceste 

trasee au fost amplasați stâlpi 
de marcaj cu săgeți indicatoa-
re, plăcute cu semne de marcaj 
și panouri informative cu tele-

foanele pentru informații 
turistice turistice mon-
tane si alarmare a echi-
pelor Salvamont. Proiec-
tul a fost cofinanțat din 
bugetul Județului Gorj 
pe anul 2022 . Profitând 
de vremea încă bună de 
la munte, salvamontiștii 
gorjeni vor continua re-
vizuirea traseelor turisti-
ce, vor amplasa panouri 
de avertizare în princi-
palele zone cu pericol de 
avalanșă, apoi, împre-
ună cu administratorii 
pârtiilor de practicare a 
sporturilor de iarnă din 
Rânca, se vor implica 
in stabilirea elementelor 
de siguranță necesare 
acestora”, a declarat 
președintele Salvamont 
România, Sabin Corno-
iu.

M.C.H.
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Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

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

Pasul 1Pasul 1

Lista de cumpărături pentru 4 persoane:
* 250 ml lapte;
* 100 g făină;
* 30 g unt;
* 2 ouă;
* 1 vârf de cuțit de sare;
* 200 g urdă;

Clătite cu urdă și s
coacăze negre, găt

Pasul 2Pasul 2

* 50 g zahăr;
* 2 ouă;
* 1 pachet de zahăr de vanilie Bourbon;

Pasul 3Pasul 3

* Coajă de lămâie după gust;
* 250 g coacăze negre;

Pasul 4Pasul 4

* 100 ml vin roșu;
* 50 g zahăr pudră.

Pasul 5Pasul 5

Mod de preparare:
Începem cu sosul de coacăze, adăugăm zahărul pudră 

într-o tigaie și așteptăm până se caramelizează.  

Eu folosesc zahăr pudră pentru că se caramelizează 
foarte repede, deci, atenție sporită pentru că are tendința 

Pasul 6Pasul 6

să se ardă repede! 
Când zahărul s-a caramelizat, stingem cu vinul roșu și 

lăsăm să se reducă puțin. 

Pasul 8Pasul 8

Pasul 7Pasul 7
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

sos de 
tite la foc

Adăugăm coacăzele negre, amestecăm și fierbem totul 
pentru câteva minute după care dăm deoparte. 

Pasul 9Pasul 9

În cazul în care coacăzele sunt mai acre, atunci, după 
gust, mai adăugăm puțin zahăr. 

Pregătim umplutura clătitelor.

Pasul 10Pasul 10

Separăm albușurile de gălbenușuri, într-un castron. 
Cu un tel, amestecăm bine gălbenușurile, după care 

adăugăm urda, amestecăm totul bine și, treptat, adău-

Pasul 11Pasul 11

găm zahărul și vanilia de Bourbon. 
Pe răzătoarea fină, radem coaja de lămâie, amestecăm 

bine cu urda și o dăm deoparte. 

Pentru aluatul clătitelor, avem novoie de un cas-
tron în care amestecăm ouăle cu sare. 

Între timp, într-o tigaie, topim untul - eu folo-

sesc unt lichid în aluatul clătitelor. 
Este o tehnică ce mă ajută să nu mai folosesc 

ulei la prăjirea clătitelor. 
După ce am amestecat ouăle cu sare, adăugăm, 

treptat, făina. 
Când făina s-a încorporat, adăugăm laptele, 

puțin câte puțin, și amestecăm totul bine, treptat, 
apoi adăugăm untul lichid și amestecăm bine. 

Încingem bine o tigaie, apoi adăugăm din alua-
tul de clătite și acoperim suprafața acesteia. 

Prăjim clătitele, pe ambele părți. 
Întindem clătita pe un tocător, adăugăm urda și 

o întindem bine, apoi închidem clătita. 
Procedăm la fel cu următoarele clătite. 
Într-o tigaie, adăugăm unt și prăjim clătitele 

umplute cu urdă de culoarea aurie. 
Scoatem clătitele din tigaie, presarăm zahăr pu-

dră peste ele și le servim alături de sosul de coacăze 
negre. 

Poftă bună!
Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe 

Cooking Adventures in The Nature:
https://www.youtube.com/watch?v=KtYyQ7oTKjc

Pasul 12Pasul 12

Pasul 13Pasul 13
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Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

Dumnezeu pe Care Îl iubim și iubirea aproapelui sunt una și aceeași Dumnezeu pe Care Îl iubim și iubirea aproapelui sunt una și aceeași 
virtute sfântă, fi indcă există un singur motiv pentru care Îl iubim virtute sfântă, fi indcă există un singur motiv pentru care Îl iubim 
pe Dumnezeu și pe aproapele nostru!pe Dumnezeu și pe aproapele nostru!
În Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 

4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda samarineanu-
lui milostiv); glas 5, voscr. 11, în cadrul Sfin-

tei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă Română, 
la Sfânta Evanghelie se va citi o parabolă din care 
vom putea înţelege că suntem datori a ne iubi me-
reu aproapele prin manifestarea interesului nostru 
față de nevoile urgente și esențiale ale sale, dovedind 
cu prisosinţă că asumăm și împlinim ceea ce, tainic, 
în adâncul inimii fiecăruia dintre noi, Dumnezeu a 
așezat cu o deosebită înțelepciune chipul care defi-
neşte o făptură ziditoare de fire omenească şi plină 
de smerenie! Desigur, prin prezentarea parabolei Mi-
lostivului samarinenan, scopul Mântuitorului Iisus 
Hristos nu este acela de a opune lipsa de umanitate 
a preotului și a levitului bunătății samarineanului, 
care se gândește să îl ducă pe cel rănit într-un loc în 
care să poată fi îngrijit, aşa după cum Domnul Iisus 
nu a vrut nici să condamne antagonismul etnic și 
religios care exista între evrei și samarineni, ci, sco-
pul Său a fost să proclame acest adevăr general vala-
bil, potrivit căruia aproapele meu nu este doar cel de 
același sânge cu mine sau cel care trăiește în același 
loc cu mine! Poate, nici acela care consider că are o 
credință apropiată de a mea, ci, aproapele meu este, 
în fiecare clipă, cel pe care Dumnezeu mi-l scoate 
în cale, cel pe care mi-l aduc aproape punându-mă 
în serviciul lui, chiar dacă el este un străin sau un 
dușman, pentru că depinde şi de mine dacă un ast-
fel de om este sau nu aproapele meu! În altă ordine 
de idei, Samarineanul milostiv este Însuși Iisus Hris-
tos, Cel care toarnă vin și ulei pe rănile umanității, 
făcându-Se pe Sine aproapele fiecărui om în parte. 
Credem că nu este cazul ca să reluăm aici parabola, 
nici să explicăm ceea ce e mai mult decât clar pen-
tru fiecare dintre noi, că suntem datori să ne iubim 
aproapele, indiferent care ar fi acela, motiv pentru 
care, în primul rând, trebuie să ne întrebăm, pentru 
câți dintre oameni această învățătură se traduce în 
fapte concrete, în acțiuni pe care oamenii le împli-
nesc pe parcursul vieții lor? Fiindcă e o cale lungă 
de la vorbă la faptă, de la enunțarea unor principii 
la punerea lor în practică! În al doilea rând, trebuie 
să medităm la alegerile noastre, dacă alegem să tre-
cem pe lângă aproapele nostru fără să-l observăm, 
sau îl vedem, dar îl ignorăm? Sau, poate, alegem să-l 
ajutăm, chiar să-i vorbim, dacă acest lucru presu-
pune să ne compromitem? Oare, alegem să facem 
din problemele lui şi problemele noastre, căci asta 
înseamnă a fi un bun samarinean? Dacă privim şi 
cel de-al treilea aspect, e posibil să nu putem să nu 
gândim la faptul că această parabolă nu face decât 
să redea în mod simbolic însăși istoria Mântuitorului 
Iisus Hristos, Care nu a ignorat umanitatea. El a fost 
şi este Cel Care trece pe lângă om, alegând să îl aju-
te, să îi vorbească, să se aplece la maxim luând firea 
umană, făcând din problemele umanității propriile 
Sale probleme! În fine, se pare că viața modernă nu 
mai este la fel de sensibilizată de destinul personal al 
fiecărui om, așa cum era societatea din vremea Mân-
tuitorului Hristos, iar, astăzi nu se mai poate întâlni 
un rănit pe marginea drumului, care să ne atragă 
atenția! Astăzi, un accident nu e decât un accident, 
din cele atât de multe care se întâmplă pe drumurile 
noastre an de an şi zi de zi, într-un mod aproape me-
chanic! Suntem preocupați mai mult de modul cum 
funcționează serviciile de ajutorare și procedurile de 
plată ale asigurărilor de orice tip, mai ales dacă pro-
blema privind condiția persoanei umane se îneacă în 
marea problemelor sociale, administrative și juridice, 
care ne-am dori să funcționeze mai bine, mai ales 
că Dumnezeu pe Care Îl iubim și iubirea aproapelui 
sunt una și aceeași virtute sfântă, fiindcă există un 
singur motiv pentru care Îl iubim pe Dumnezeu și pe 
aproapele nostru!

,,Învăţătorule, ce să fac eu ca să moştenesc 
viaţa cea de veci”?

Aşadar, Parabola Duminicii a 25-a după Rusa-
lii sună astfel: «În vremea aceea a venit la Iisus un 
învăţător de lege, ispitindu-L şi întrebându-L: Învă-
ţătorule, ce să fac eu ca să moştenesc viaţa cea de 
veci?   Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în Lege? 
Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot 
sufletul tău şi din toată vârtutea ta şi din tot cugetul 

tău; iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi. Atunci Ii-
sus i-a spus: drept ai răspuns, fă aceasta şi vei fi viu. 
Dar el, voind să se îndreptăţească pe sine, a zis către 
Iisus: şi cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspun-
zând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim 
în Ierihon şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au 
dezbrăcat şi l-au rănit, s-au dus, lăsându-l abia viu. 
Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea, dar, 
văzându-l, a trecut pe alături. Tot aşa şi un levit, so-
sind la acel loc, a venit, a văzut şi a trecut pe alături. 
Dar un samarinean care era călător, ajungând lângă 
lângă el şi văzându-l, i s-a făcut  milă de el şi, apropi-
indu-se, i-a legat rănile turnând peste ele untdelemn 
şi vin; apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o 
casă de oaspeţi şi a avut grijă de el. Iar a doua zi, la 
plecare, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: ai 
grijă de el şi ce vei mai cheltui, când mă voi întoar-
ce eu îţi voi da înapoi. Deci care din aceşti trei ţi se 
pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile 
tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu 
el. Atunci Iisus a zis către el: du-te de fă şi tu aseme-
nea»! (Evanghelia după Luca 10, 25-37). Desigur, de 
multe ori, tendința nestăpânită de a generaliza, de 
a clasifica, de a așeza în statistici, ne împiedică să 
vedem, în Omul de lângă noi, pe aproapele, pe care-l 
privim distrași, detașați, la durerea căruia suspinăm 
instinctiv, simțind doar o vagă milă, așteptând ca 
serviciile sociale să îl găsească, precum preotul din 
parabolă, care, fără îndoială, se grăbea, poate pentru 
a face o înmormântare sau era într-o zi de slujbă la 
biserică. Dar, cu toate acestea, omul rămâne mereu, 
în fața lui Hristos o personalitate complexă, completă 
și vie, constituind o lume în sine, care face obiectul 
bunăvoinței lui Dumnezeu. Astfel se descoperă Hris-
tos Însuși ca fiind primul bun samarinean, mereu 
aproape de oricare om pe care-l întâlnește, încât are 
pentru fiecare cuvântul sau gestul de care omul are 
nevoie. De multe ori, unii au reproşat Bisericii că nu 
este implicată în problemele sociale, politice, econo-
mice și internaționale, dar, de multe ori suntem cu 
toţi martorii unor mari schimbări care au loc în Bise-
rică, iar, acest lucru este minunat! Totuşi, nu este de 
ajuns, căci nimeni nu poate fi considerat un autentic 
discipol al lui Hristos, dacă nu Îi urmează exemplul 
și în fiecare întâlnire personală cu aproapele, nu se 
preocupă sau nu sare în ajutorul celui aflat în nevoi 
şi în suferinţă, fiind el însuși, în mod personal, sen-
sibil la suferință și devenind cu adevărat aproapele 
iubitor de care celălalt are nevoie. Cel care suferă în 
trupul său, în inima sau în sufletul său, are nevoie 
nu atât de cuvinte și predici distante și impersonale, 
cât de un sprijin concret de la o ființă apropiată, de 
care se simte înțeles și iubit, deoarece creștinul este 
dator să-și ofere iubirea sa aproapelui. Prin această 
parabolă, Iisus Hristos încearcă să ne spună că tre-
buie să ieșim din starea noastră de confort autosufi-
cient, din obișnuința noastră, pentru a putea desco-
peri suferința acolo unde se află ea. Apoi, că trebuie 
să împărțim nu doar bunurile noastre, ci și inima 
noastră, iar, pe măsură ce inima noastră se deschi-
de, cel aflat în suferință nu este el însuși aproapele, 
ci noi devenim aproapele său! Această transformare 
profundă este o reală metanoia, căci înseamnă că nu 
trebuie să caut în altă parte, pentru că inima mea 
este cea care trebuie să se schimbe. Dacă ştim să 
dăruim din bunurile materiale altora, și asta este oa-
recum ușor, dar, din păcate, inima rămâne cel mai 
adesea închisă şi rece, într-o anume măsură insensi-
bilă. Dacă, din contră, învăț ca eu să devin aproapele 
celui care suferă, al celui care este singur, acesta va 
deveni felul meu de a trăi și îmi voi dori să devin 
aproapele celui ce are nevoie de ajutor, așa cum Bu-
nul Dumnezeu, deși îndepărtat de noi prin păcat, a 
coborât la noi, devenind El Însuși aproapele nostru, 
mai ales că Dumnezeu pe Care Îl iubim și iubirea 
aproapelui sunt una și aceeași virtute sfântă, fiindcă 
există un singur motiv pentru care Îl iubim pe Dum-
nezeu și pe aproapele nostru!! 

«Atunci Iisus a zis către el: ,,du-te de fă şi tu 
asemenea”»! 

Cu alte cuvinte, să încercăm să reținem această 
lecție din Evanghelia Duminicii a 25-a după Rusa-
lii și să devenim apropiați de toți cei care suferă și 
care ne cer ajutorul în orice timp și-n orice loc, în 
această mare comunitate umană din lumea întrea-

gă, indiferent că ei sunt ortodocși sau nu, căci, până 
la urmă, sângele vărsat pe nedrept, prin crimă sau 
prin război, deci, sângele care suferă este sângele 
Lui Hristos. În zilele noastre, când s-au înmulţit du-
rerile oamenilor, e bine să învățăm să auzim toate 
aceste voci, toate aceste plânsete, toate aceste rugi 
fierbinți, care se înalță la El și înmoaie inima Dom-
nului, să învățăm să îi recunoaștem pe toți cei care 
sunt supuși la chinuri în numele lui Iisus Hristos! 
Suntem cu toții chemați să devenim slujitori ai Dom-
nului, ai lui Hristos Dumnezeul nostru, să devenim 
ceilalți ai Lui, apropiații Lui, deci, suntem cu toții 
chemați să ne smerim voința în fața Voinţei lui Hris-
tos, care e mai puternică decât voinţa noastră. Căci 
Voința Domnului este cea care ne leagă, dar și cea 
care ne dăruiește libertatea, iar, când devenim robii 
Domnului, așa cum auzim când suntem chemați la 
Sfânta Împărtășanie, abia atunci suntem cu adevă-
rat liberi, iar aceasta este rațiunea noastră de a fi pe 
acest pământ şi în această lume! Răspunsul Dom-
nului Iisus Hristos la frământarea învăţătorului de 
lege care dorea să moștenească Împărăția Cerurilor 
este adresat și nouă, pentru că întrebarea lui este și 
întrebarea noastră, a celor de astăzi, care dorim să 
aflăm cine este cu adevărat aproapele nostru, ca să 
învățăm să îl iubim și prin el să putem rămâne în 
iubirea lui Dumnezeu. Pentru că în fiecare zi uităm 
că pentru asta trăim, că acesta trebuie să fie scopul 
nostru – viața veșnică, de aceea, poate că ar trebui 
ca în fiecare zi să recitim parabola Milostivului sama-
rinean, ca să înțelegem ceea ce s-a înțeles de mult, 
anume că trebuie să ne iubim aroapele, iar, pentru 
a ști cum să-l aflăm pe aproapele nostru, Biserica ne 
atrage atenţia să fim şi mesageri ai Domnului, îndrep-
tându-ne atenția cu fapta de iubire către aproapele 
care are nevoie de ajutorul nostru. De fapt, aceasta 
denotă că Biserica are grijă să ne mențină într-o per-
petuă stare de veghe, de trezvie, iar, lecția pe care 
am învățat-o participând la slujba Sfinților Arhan-
gheli, Mihail şi Gavriil este aprofundată câteva zile 
mai târziu, în această Duminică binecuvântată care 
precede și începutul postului Nașterii Domnului. În 
fapt, un paralelism între funcțiile mesagerilor cerești 
și cele ale credincioșilor este expus într-un capitol 
al Deuteronomului, în finalul a ceea ce se numește 
«Cântarea lui Moise» în care se spune: «Veseliți-vă, 
ceruri, împreună cu El și vă închinați Lui toți înge-
rii lui Dumnezeu! Veseliți-vă, neamuri, împreună cu 
poporul Lui și să se întărească toți fiii lui Dumne-
zeu» (Deuteronom 32, 43). În concluzie, atunci când 
acel învățător de Lege îi spune lui Hristos, ce anume 
poruncește Tora: «Să iubești pe Domnul Dumnezeul 
tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din 
toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproa-
pele tău, ca pe tine însuți», când, tocmai un samari-
nean este citat ca model de urmat pentru a ajunge la 
adevărata credinţă, iar, comparând falimentul sluji-
torilor lui Dumnezeu cu generozitatea samarineanu-
lui dușmănit, oamenii de astăzi şi cei dintotdeauna 
vor înţelege natura absolută și nelimitată a datoriei 
de a iubi, cu precizarea că Dumnezeu pe Care Îl iu-
bim și iubirea aproapelui sunt una și aceeași virtute 
sfântă, fiindcă există un singur motiv pentru care Îl 
iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din Parohia Fărcăşeşti, Gorj  

,,A sfi nţi o biserică nu este un lucru obişnuit de fi ecare ,,A sfi nţi o biserică nu este un lucru obişnuit de fi ecare 
duminică, ci, este un lucru rar care se întâmplă chiar în duminică, ci, este un lucru rar care se întâmplă chiar în 
viaţa unei generaţii sau a mai multor generaţii”! viaţa unei generaţii sau a mai multor generaţii”! 
În ziua de marţi, 8 noiembrie 2022, într-o zi 

binecuvântată de Sărbătoarea «Soborul Sf. Ar-
hangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereşti-

lor puteri», Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRI-
NEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a 
săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii cu hramul «Sf. 
Mare Muc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir» din Parohia 
Fărcăşeşti, comuna Fărcăşeşti, Protopopiatul Târgu-
Jiu Sud, Protoiereu PC Părinte Ionel Câmpeanu şi 
Preot Paroh PC Părinte Rogobete Florin Ion, Casă a 
lui Dumnezeu zidită între anii 1928-1935 şi sfinţită 
în anul 1935 de către PS Părinte Vartolomeu, după 
care Ierarhul Olteniei a oficiat Sfânta Liturghie, îm-
preună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi din care 
au făcut parte: Preacucernicul Părinte Protoiereu Io-
nel Câmpeanu, Protopopiatul Târgu-Jiu Sud, Preo-
tul Paroh PC Rogobete Florin Ion şi Preacucernicii 
Părinţi slujitori ai bisericilor de parohie: Pr. Ionescu 
Marian (Cocoreni), Zămârcă Robert (Olari), Stăicules-
cu Aurel (Bâlteni), Brănescu Ică (Vlăduleni), Bivolu 
Gavril (Moi), Ţintă Robert (Rovinari 1, Foanene Da-
niel (Rovinari 2), Rusu Nicolae (Şomăneşti), Neblea 
Valentin (Peşteana de Jos), Năvârcă Marius (Urdarii 
de Sus), Salavat Ionuţ Cristian (Raci), Feraru Bogdan 
(Ceauru), Spineanu Adrian (Băleşti), Buşan Dănuţ 
(Jidoştiţa - Mehedinţi, Niculiţă Gelu Alexandru (Pă-
tule - Mehedinţi şi alţii! În cadrul  slujbei, Preotul de 
Parohie Rogobete Florin Ion a fost ridicat la rangul bi-
sericesc de iconom stavrofor pentru aportul susţinut 
la înfrumuseţarea Casei Lui Dumnezeu, pentru stră-
dania în vederea restaurării acestei biserici şi pen-
tru osteneala la împlinirea faptelor plăcute Lui Dum-
nezeu! Răspunsurile la strană au fost date de către 
Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul 
Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, dirijat de către prof. 
dr. Victor Şapcă, iar, la slujbă au participat, printre 
alţii, domnul primar Constantin Drăgoiescu, d-l vi-
ceprimar Mihai Vasile, prof. Dumitru Cauc, membri 
ai Consiliului local şi ai Consiliului parochial, mulţi 
credincioşi, oameni de cultură şi iubitori ai credinţei 
noastre strămoşeşti! Dând citire actului de sfinţire 
a bisericii, Preacucernicul Părinte  Protoiereu Ionel 
Câmpeanu a adus mulţumiri Mitropolitului Olteniei 
pentru grija pe care o arată acestor locuri, preotului 
paroh, primarului şi credincioşilor care au contribuit 
la înfrumuseţarea bisericii! Au fost acordate grama-
te chiriarhale de mulţumire din partea Mitropolitului 
Olteniei următoarelor persoane: Primarul Constan-
tin Drăgoiescu – primar, Novac Constantin, Constan-
tinescu Nicolae, Lăpădat Ion şi Vâlsan Nicolae. Cu 
emoţia firească a semnificaţiei evenimentului şi cu 
sufletul înnobilat de bucurie, Preotul Paroh Rogobete 
Florin Ion a spus în câteva cuvinte: ,,Aduc mulţumiri 
Bunului Dumnezeu care a îngăduit să ducem la în-
deplinire finalizarea acestui obiectiv pe care împreu-
nă ni l-am asumat, mulţumesc sprijinului acordat de 
către Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Mitropoli-
tul nostru, care astăzi a binevoit să vină în mijlocul 
nostru, de asemenea, îi mulţumesc domnului primar 
Constantin Drăgoiescu pentru dragostea arătată lă-
caşelor de cult din această comună, iar, nu în ultimul 
rând, aş vrea să vă mulţumesc dumneavoastră, eno-
riaşilor parohiei, care m-aţi sprijinit în acest demers 
pentru ca astăzi să ne bucurăm de roadele acestea 
pe care împreună le-am cules” a încheiat Preacucer-
nicul Părinte Paroh!

,,Sfi nţirea bisericii este un prilej deosebit ca să 
săvârşim Sfânta Liturghie şi să aducem mulţumire 
Celui Atotputernic pentru aceste realizări sfi nte…”!

În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, 
Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU a înce-
put prin a spune cu aceeaşi clarviziune şi cu ace-
eaşi dăruire a omului slujitor al Bunului Dumnezeu: 
,,Sfinţirea bisericii dumneavoastră este un prilej de-
osebit ca să săvârşim Sfânta Liturghie şi să aducem 
mulţumire Celui Atotputernic pentru aceste reali-
zări sfinte pe care dumneavoastră le-aţi împlinit în 
această parohie şi în această sfântă biserică!  A sfinţi 
o biserică nu este un lucru obişnuit de fiecare dumi-
nică, ci, este un lucru rar care se întâmplă chiar în 
viaţa unei generaţii sau a mai multor generaţii. Bi-
serica dumneavoastră a fost construită cu câţiva ani 
buni înainte şi iată, acum este reînnoită şi înfrumu-
seţată! Astăzi, ne-am rugat Celui Atotputernic ca să 
sfinţească locaşul acesta, pentru ca dumneavoastră, 
ori de câte ori veţi veni aici, să primiţi din mâna Lui 
Dumnezeu darurile deosebite, potrivit rugăciunilor 
dumneavoastră! Noi venim în biserică şi suntem 
întâmpinaţi de sfinţi şi de îngeri, pentru că îngerii 
noştri păzitori ne însoţesc permanent, atunci când 
mergem pe calea bisericii! Sunt atâtea mulţimi de 
îngeri şi în conducerea lor se află Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil! Ei sunt arhistrategi, înaintea oşti-
lor cereşti, puteri cereşti, fiinţe pe care Dumnezeu 
le-a creat şi Îl laudă în ceruri, dar sunt trimişi mereu 
şi în ajutorul nostru! Dumnezeu i-a creat înaintea 
noastră, aşa cum ne spune Sfânta Scriptură! Sfinţii 
sunt creaţi de Dumnezeu în prima fază a Creaţiei 
Sale, sunt puteri cereşti, sunt persoane, dar, spu-
nem că sunt fără de trup! Au şi ei o materialitate a 
lor, cum spune psalmistul: «Cel ce faci pe îngerii Tăi 
duhuri şi pe slugile Tale pară de foc», iar, acest lucru 
ne arată momentul când îngerii se arată oamenilor! 
Şi nenumărate sunt minunile Sfinţilor Arhangheli şi 
îngeri, atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament! În 
Vechiul Testament ei au vestit prorocilor despre ve-
nirea Lui Dumnezeu! Îngerii sunt aceia care au fost 
alături de poporul ales, când a construit Templul 
din Ierusalim, când a zidit jertfelnicul şi când s-au 
arătat alături de popor în cinstirea adevăratului 
Dumnezeu! Îngerii au luptat alături de poporul lui 
Israel şi i-au biruit pe vrăjmaşi! De aceea, pe bună 

dreptate sunt numiţi conducători ai ce-
telor cereşti! Le-a fost dată puterea să-L 
preamărească pe Dumnezeu şi să-L slu-
jească permanent, însă, au fost şi îngeri 
care datorită mândriei şi slavei deşarte 
au căzut în păcat şi au fost alungaţi din 
ceruri, pentru că ei au fost buni la înce-
put, dar, prin faptele lor s-au întunecat şi 
au devenit îngeri răi! Conduşi de Lucifer, 
aceştia au căzut şi nu au mai stăruit în 
rugăciune, în meditaţie şi în contemplare, 
au ajuns diavoli întunecaţi şi au ajuns în 
adâncul iadului! Iadul este locul de chin, 
de durere şi de suferinţă, locul cel mai 
dinafară, cum ne spune Sfânta Evanghe-
lie! Dar, nu au ajuns toţi în iad, pentru 
că Arhanghelul Mihail a stat înintea Lui 
Dumnezeu şi cu glas mare a zis: «Să stăm 
bine, să stăm cu frică!». Mulţi îngeri răi 
au rămas prin văzduh, ei sunt vameşii de 
la vămile văzduhului, pentru că ei opresc 
sufletele credincioşilor care n-au săvârşit 

fapte bune şi nu pot să intre în Împărăţia Lui Dum-
nezeu! Ei caută un suflet nepregătit pe care îl dau în 
adâncul iadului! Fiecare dintre noi, după ce am fost 
creaţi de Dumnezeu, am primit şi un înger păzitor, 
dar, şi vrăjmaşul a pus alături un diavol, în aşa fel 
încât omul are un înger păzitor, dar şi un vrăjmaş! 
Îngerul păzitor îl îndeamnă pe om să meargă pe ca-
lea faptelor bune, să meargă pe calea luminosă spre 
Împărăţia Lui Dumnezeu, îl îndeamnă la fapte bune, 
aşa cum vedem în viaţa noastră, că avem gânduri 
bune de la îngerul păzitor”, a subliniar cu deosebită 
pregnanţă Mitropolitul Olteniei! 

,,Sfi nţii Arhangheli devin slijitorii noştri, ca să ne 
ajute, ori de câte ori îi chemăm”! 

În continuare, Arhieria sa a invocat faptul că: 
,,Avem şi gânduri rele care sunt de la diavol! De 
aceea, ne rugăm în Rugăciunea Domnească «Tatăl 
Nostru», «şi ne izbăveşte de cel viclean», pentru că 
Însuşi Mântuitorul Hristos a rostit această Rugăciu-
ne în care se aminteşte de cel viclean! De la Taina 
Sfântului Botez credinciosul primeşte haina lumi-
noasă, primeşte ocrotitor un înger păzitor, dar, şi 
vrăjmaşul îl îndeamnă pe om la fapte rele, ca să-i 
răpească sufletul, ca să-l arunce în focul cel veşnic! 
Vrăjmaşii diavoli continuă să ispitească, să îndemne 
oamenii la rele şi să devină vrăjmaşii noştri! Dar, 
împotiva lor îi avem pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavriil, pentru că în Noul Testament au fost perma-
nent în viaţa Mântuitorului Hristos, Creatorul ceru-
lui şi al pământului, în viaţa Maicii Domnului! În 
Planul ceresc, îngerii sunt trimişii Lui Dumnezeu, 
iar cuvântul «înger» înseamnă trimis al lui Dumne-
zeu! Deci, Dumnezeu l-a trimis pe Arhanghelul Ga-
vriil la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca să 
vestească Naşterea Domnului, «Taina cea din veac 
ascunsă şi de îngeri neştiută», ceea ce arată că Pla-
nul Lui Dumnezeu este înaintea Creaţiei! Îngerii şi 
oamenii au fost creaţi de Dumnezeu în timp şi sunt 
«creaturi mărginite», iar, îngerii sunt trimişi în folo-
sul nostru! Noi, credincioşii, suntem deosebiţi nu-
mai într-o anumită măsură, micşoraţi faţă de îngeri, 
pentru că avem trupul cel muritor, dar, după moar-
tea trupească, vom învia şi vom fi precum îngerii! 
Suntem chemaţi să-L slujim pe Dumnezeu şi să-L 
preamărim, pentru că îngerii ne învaţă ce trebuie să 
facem pentru ca să ne mântuim! Îngerul păzitor ne 
îndeamnă să facem numai bine, pentru că şi Sfinţii 
Arhangheli devin slijitorii noştri, ca să ne ajute, ori 
de câte ori îi chemăm! Îngerii, doar ne sfătuiesc să 
facem fapte bune, iar, vrăjmaşii diavoli sunt mai în-
drăzneţi, mai obraznici, că fac mult rău şi se folosesc 
de oameni care n-au decât pe dracu în ei, vrăjitoare, 
descântătoare! Sfinţii Îl au pe Dumnezeu în ei, au 
putere în ei, prin puterea Sfintei Cruci, iar, Sfinţii 
Arhangheli ne conduc pe noi, atunci când trecem din 
lumea aceasta, ca să ne ducă înaintea Tatălui ceresc 
şi să primim binecuvântare în Împărăţia cerului sau 
să primim osândă, cum spune Sfânta Evanghelie! 
Sfinţii Arhangheli se luptă împotriva celui rău, dar, 
biruinţa este a noastră! În această zi sfântă, Îl ru-
găm pe Bunul Dumnezeu să răsplătească celor care 
au contribuit la înfrumuseţarea bisericii, ne rugăm 
pentru toţi cei ce poartă numele sfinţilor şi le spu-
nem La Mulţi Ani, Dumnezeu să vă dea sănătate şi 
să aveţi sprijinul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Ga-
vriil! Amin”.

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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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. 

PierderiPierderi

 S.C. LOCALB SIL 
S.R.L., CUI 29966749, 
J18/157/2012, declară pier-
dut Certificat de înregistrare 
emis de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tri-
bunalul Gorj.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare  

Primăria Comunei Bălești, titular al proiectului, #anun-
ţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadra-
re de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pen-
tru proiectul  ”Extindere rețea de canalizare menajeră în 
comuna Bălești, pe străzile Bălești Seci - Rasova, linia 
II Bălești – zona Ghinoiu – pârâul Rasova, strada Clean, 
strada Ghencea, zona strămutați, DN67-Fabrica de pâine 
Anairo, satul Tămășești zona Ciobanu intersecție Aleea 
Iazului, DN67 zona Mertecom – pod CF” propus a fi am-
plasat în comuna Bălești, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul 
Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni - vineri, între orele 
9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmgj.anpm.ro/ 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a autorității com-
petente pentru protecția mediului. 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare  

U.A.T. – Comuna Polovragi, titular al proiectului, anun-
ţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în ca-
drul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul: ”Amenajare pentru apărare împotriva 
inundațiilor pe râul Tărâia și afluenți în comuna Polo-
vragi, judeţul Gorj”. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul 
Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni - vineri, între orele 
9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmgj.anpm.ro/ 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a autorității com-
petente pentru protecția mediului. 

ComemorăriComemorări

r Au trecut 14  ani 
de când  bunul nostru 
soț și tată, FLOROIU 
CONSTANTIN și-a închiat 
călătoria prin viața 
aceasta. 

Ne rugăm pentru ca 
sufletul său nobil și bun 
să fie iertat și ocrotit de 
Dumnezeu. 

Soția Veronica, fiul 
Dragoș, nora și nepoata
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Miercuri seară, un 
lăcătuș mecanic 
de la Cariera Jilț 

Nord, Nicolae Cioclei, a fă-
cut infarct în timpul progra-
mului. Avea doar 45 de ani, 
tată a doi copii. Colegii lui au 
anunțat, șocați, pe paginile 
de socializare că, pur și sim-
plu, ,,a căzut din picioare, în 
timp ce stătea de vorbă cu un 
alt coleg, la muncă”. Mesajele 
de condoleanțe pentru fami-
lia salariatului au început să 
curgă pe Facebook, imediat 
după aflarea morții lui.

Manu Tomescu: Țin legea 
blocată iar minerii și 
energeticienii mor pe 
capete

Toate acestea se întâm-
plă în contextul în care toți 
salariații CEO, cu o vechime 
în muncă între 25 și 40 de ani 
așteaptă, de doi ani de zile, să 
se aplice legea prin care ar 
putea ieși la pensie și pentru 
care o parte a salariaților CEO 
protestează săptămânal.

Salariat CEO, al Carierei Jilț Nord, mort 
la serviciu. Avea doar 45 de ani

* ,,A căzut din picioare!”

Din păcate, numărul angajaților CEO care au murit în acest 
an, din cauza bolilor căpătate de-a lungul timpului lucrând 
în producție, a ajuns la 40. În ultima perioadă, mai mulți 
salariați au decedat la vârste de sub 50 de ani, cum este 
cazul de față. 

,,Puterea politică din Par-
lamentul României a votat și 
a adoptat legea de închidere 
a grupurilor pe cărbune și a 
carierelor miniere! -Guvernul 
României ține în continuare 
blocată legea nr.197/2021! 
-Iar minerii și energeticienii 
din subunitățile de producție, 
mor pe capete! Asta este sta-
rea de fapt în care se află 
oamenii care muncesc în 
producție în Complexul Ener-
getic Oltenia! Dumnezeu să-L 
odihnească și pe acest coleg!”, 
a declarat Manu Tomescu, 
vicepreședintele Sindicatului 
Energia Rovinari, în urmă cu 
puțin timp. ,,Evenimentul s-a 
petrecut în Cariera Jilț Nord, 
pe traseul Transportorului cu 
bandă T 142, chiar sub stația 
de întoarcere a T 142”, a co-
municat ITM Gorj, care cerce-
tează acum acest caz.

Poliția a deschis dosar 
penal pentru ucidere din 
culpă

IPJ Gorj: La data de 9 no-
iembrie a.c., Secția 3 Poliție 

Rurală Motru a fost sesizată 
prin apelul unic de urgență, 
cu privire la faptul că unui 
bărbat aflat în timpul servi-
ciului i s-a făcut rău și este 
inconștient.

Polițiștii s-au deplasat la 
fața locului, stabilind că un 
bărbat de 45 de ani, din co-
muna Samarinești, în timp ce 
se afla la serviciu, la o carieră 

minieră din localitatea Mătă-
sari, i s-a făcut rău, fiind în 
stare de inconștiență.

În urma manevrelor de re-
suscitare efectuate de perso-
nalul medical sosit la fața lo-
cului, a fost constatat decesul 
bărbatului.

Corpul bărbatului a fost 
transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Gorj în vede-

rea efectuării necropsiei.
Polițiștii efectuează cerce-

tări în cadrul unui dosar pe-
nal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de ucidere din 
culpă și nerespectarea mă-
surilor legale de securitate și 
sănătate în muncă, a mai co-
municat IPJ Gorj.

M.C.H.

În zilele de 10 și 11 noiem-
brie a.c., jandarmii gorjeni se 
alătură voluntar campaniei 
,,Donează sânge! Salvează o 
viață!”, campanie derulată la 
nivel național, organizată de 
Jandarmeria Română, întru-
cât la nivel național există 

Jandarmii din Gorj donează 
sânge: ,,Salvează o viață!”

un deficit mare de sânge în 
centrele de transfuzii sangu-
ine, anunță inspectoratul din 
Gorj.

,,Astfel, la Centrul de Tran-
fuzii Sanguine Târgu-Jiu, jan-
darmii gorjeni donează zilnic 
sânge în aceste două zile.

Devenind tradiție pentru 
cadrele instituției, să mergem 
organizat să donăm sânge, și 
această nouă acțiune a inclus 
personal din toate structuri-
le unității care s-au mobilizat 
pentru a ajuta semenii aflați 
în suferință.

Pentru că este important ca 
prin ajutorul nostru să aducem 
o mică alinare pentru cei care 
au nevoie de sânge, facem 
apel la toți cei care pot să vină 
alături de noi, să doneze sân-
ge, pentru că astfel pot ajuta 
și salva viața unei persoane 

pe care nu o cunosc”, au mai 
transmis jandarmii din Gorj.

Astăzi au mers să done-
ze cinci jandarmi, urmând 
ca mâine să meargă alte15 
cadre, după a mai anunțat 
instituția.

M.C.H.
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Iordănescu a convocat 
26 de jucători

Selecționerul Edward Iordănescu a anunțat lotul pe care 
va miza în partidele amicale cu Slovenia și Moldova. 26 de ju-
cători au fost convocați, dintre care 6 sunt eligibili și pentru 
naționala Under 21, iar 8 se află în fața unui potențial debut 
la prima reprezentativă. 

Meciurile test vor avea loc după următorul program:
Joi, 17 noiembrie, ora 18.30, Cluj Arena (Cluj-Napo-

ca): România – Slovenia;
Duminică, 20 noiembrie, ora 20.30, stadion Zimbru 

(Chișinău): Moldova – România.

Lotul convocat:
PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan 

Târnovanu (FCSB, 0/0), Mihai Popa (FC Voluntari, 0/0)
FUNDAȘI: Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Alexandru 

Pantea (FCSB, 0/0), Adrian Rus (Pisa | Italia, 16/0), Ionuț 
Nedelcearu (Palermo | Italia, 23/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 
13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 1/0), Nicușor Bancu 
(Universitatea Craiova, 28/2), Raul Opruț (Hermannstadt, 
0/0)

MIJLOCAȘI: Darius Olaru (FCSB, 7/0), Daniel Boloca 
(Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 7/0), 
Tudor Băluță (Farul Constanța, 8/0), Nicolae Păun (Sepsi 
OSK, 1/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 43/2), Alexandru 
Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 26/3), Andrei Cordea 
(FCSB, 4/0), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 3/0), Antonio 
Sefer (FC Rapid 1923, 0/0), Denis Drăguș (Standard Liege | 
Belgia, 3/0), Claudiu Petrila (CFR Cluj, 0/0)

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 32/10), Denis 
Alibec (Farul Constanța, 27/2), Florin Tănase (Al-Jazira | 
EAU, 15/2).

,,Pentru aceste două meciuri, pe lista mea s-au aflat și alți 
jucători din străinătate. Totuși, nefiind perioadă FIFA, au exis-
tat cluburi din străinătate care nu au dorit, din diverse moti-
ve, să lase fotbaliștii la lot, trecând peste dorința acestora. În 
aceste condiții, am fost nevoit să schimb strategia și atunci 
am apelat și la unii jucători de perspectivă, care noi credem 
că într-un timp scurt ar putea reprezenta soluții pentru prima 
reprezentativă”, a declarat selecționerul Edward Iordănescu.

Amicalele din luna noiembrie sunt ultimele înaintea de-
butului în preliminariile EURO 2024.

CĂTĂLIN PASĂRE

Viitorul Târgu Jiu 
întâlnește încă un 
adversar de calibru, 

în runda cu numărul 14 a 
ligii secunde. Pe Municipal 
vine ocupanta locului 2, Uni-
rea Slobozia. Formația con-
dusă de Costel Enache este 
angrenată și în Cupa Româ-
niei, dar acest lucru nu are 
relevanță pentru Florin Stîn-
gă. Tehnicianul gorjenilor a 
lăudat oponenta de sâmbătă 
și spune că echipa sa trebuie 
să evolueze mult mai bine ca 
la Buzău pentru a obține un 
rezultat pozitiv.

,,Anul trecut au prins play-
off-ul, au o echipă bună. Nu au 
schimbat foarte multe lucruri 
și sunt conduși de un antre-
nor cu o vastă experiență. Ne 
așteaptă un meci dificil, cu o 
echipă bine organizată, o echi-
pă care primește foarte greu 
gol și are în componență jucă-
tori buni, tehnici. Trebuie să 
ne ridicăm la cel mai bun nivel 
ca să putem obține un rezul-
tat pozitiv. Nu contează că au 
evoluat la mijlocul săptămânii, 
pentru că au folosit jucătorii 
care au prins mai puține mi-
nute în campionat. Am urmă-
rit meciul, cunosc foarte bine 

Duel difi cil pentru Viitorul

echipa. Important e ceea ce 
facem noi. Nu ar fi o surpiză 
să câștigăm, pentru că în fot-
bal cel care are atitudinea mai 
bună și mai multă determina-
re reușește să se impună”, a 
spus principalul brașovean.

Stîngă a admis că erorile 
individuale trebuie să înce-
teze, în caz contrar gorjenii 
vor aluneca și mai rău în cla-
sament. ,,Din păcate, facem 
foarte multe greșeli personale 
care duc la primirea acestor 
goluri. Lucrăm foarte mult la 

antrenamente să remediem 
aceste aspecte, dar din păcate 
încă suferim. Am avut discuții 
individuale, de grup, am în-
cercat să înțeleg de ce primim 
atâtea goluri. Până la urmă, 
lipsa noastră de concentrare e 
de vină”, a mai spus antreno-
rul gazdelor. Claudiu Dragu, 
care a suferit o contractură, 
se adaugă listei de indisponi-
bili, care îi mai cuprinde pe 
Core, Micle și Godja. Meciul 
începe la ora 11.00.

CĂTĂLIN PASĂRE

Gilortul Târgu Cărbunești 
poate să-și consolideze poziția 
de play-off dacă obține astăzi 
un succes împotriva formației 
CSO Retezatul Hațeg. 

Partida de pe Stadionul 
,,Cristinel Răducan” începe la 
ora 16.00, iar gazdele pleacă 
favorite având în vedere ul-
timele rezultate și locul din 
clasament. Antrenorul gorje-
nilor, Mario Găman, a decla-
rat că meciul nu va fi ușor și 
speră ca alb-albaștrii să poa-
tă desface apărarea aglome-
rată a oaspeților.

,,După mult timp, revenim 
acasă în fața proprilor specta-
tori. Venim după două victorii 
foarte importante în deplasa-
re, iar aceste rezultate ne obli-
gă să facem un joc bun și să 

Găman, înainte de partida cu Hațeg: Întâlnim 
o echipă care își vinde scump pielea

obținem un rezultat pozitiv. O 
victorie ne îndreaptă spre un 
obiectiv important: clasarea 
în primele patru locuri. Ar fi 
un lucru nemaipomenit pentru 
acești băieți.  Vreau să cred 
că suntem favoriți, dar întâl-
nim o echipă care își vinde 
scump pielea. În afară de jo-
cul cu Deva, ei au pierdut la 
o diferență foarte mică, chiar 
în minutele de prelungiri, deci 
se anunță un meci greu. Cu 
siguranță, ei vor face un joc de 
așteptare, vor aglomera zona 
centrală și dacă nu vom reuși 
să marcăm repede, vor apă-
rea probleme. Am încredere în 
băieți, în ceea ce am pregătit 
săptămâna asta. Dacă vor 
respecta ceea ce le-am cerut, 
cu siguranță nu vom avea pro-

bleme”, a spus Găman.
Din fericire tot lotul Gilor-

tului este apt. Inclusiv căpi-
tanul Alex Avrămescu poate 
prinde minute în acest joc, 
după ce a revenit pe gazon în 
etapa precedentă, în succesul 
de la Brad.

,,Tot lotul este apt, inclu-
siv Avramescu, care a reve-
nit după o perioadă lungă de 
inactivitate. Chiar la meciul 
de la Brad l-am băgat câteva 
minute, pentru că nu este ușor 
să te întorci pe teren după o 
accidentare destul de gravă”, 
a precizat principalul de la 
Târgu Cărbunești.

Gilortul ocupă momentan 
locul 4 în Seria 7 a Ligii 3, ul-
timul care duce în play-off.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Handbal: Naționala 
României s-a califi cat 
în Grupele Principale

Naționala feminină de handbal a României a reușit 
calificarea în Grupele Principale de la EHF EURO 2022. 
Trupa condusă de Florentin Pera a trecut de Macedonia de 
Nord, scor 31-23 (13-12). Partida cu una dintre gazde s-a 
desfășurat în Sala ,,Boris Trajkovski” din Skopje și a contat 
pentru Grupa C. Cea mai bună marcatoare a meciului a 
fost Cristina Neagu, cu 10 goluri. Au mai punctat Sonia 
Seraficeanu (5), Eliza Buceschi (3), Ana Maria Tănasie (3), 
Crina Pintea (3), Sorina Grozav (3), Bianca Bazaliu (2) și 
Lorena Ostase (2). Titlul de MVP a revenit Dacianei Hosu, care 
a încheiat jocul cu 10 şuturi apărate (procentaj de 43,48), în 
timp ce Yuliya Dumanska a parat 5 şuturi (38,46%).

România intră  în grupele principale ale EHF EURO 2022 
fără niciun punct și are o misiune complicată. Naționala 
noastră va juca în continuare la Skopje, urmând să 
întâlnească Muntenegru, Spania și Germania. Primele două 
clasate obţin calificarea în semifinale.

Grupa principală 2
Franța     – 4 puncte
Muntenegru    – 4 puncte
Olanda     – 2 puncte
Spania     – 2 puncte
Germania     – 0 puncte
România     – 0 puncte
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Universitatea Craiova 
nu a fost în stare să 
câștige partida din 

Cupa României, disputată la 
Zlatna, împotriva formației de 
eșalon terț, CS Ocna Mureș. 
Doljenii au remizat cu tru-
pa din Alba, 1-1, și au ne-
voie de o victorie pe terenul 
piteștenilor în ultima etapă 
din Grupa D, pentru a fi si-
guri de calificare în următoa-
rea fază a competiției. Andrei 
Ivan a deschis scorul din pe-
nalty (29), iar Paul Cioargă 
a restabilit egalitatea după o 
gafă mare a lui Ivan Martic 
(48). După meci, antrenorul 
Științei, Mirel Rădoi, a suge-
rat că mai mulți jucători care 
s-au aflat pe gazon vor fi puși 
pe liber în următoarea pauză 
competițională.

,,Mi-e greu să mă exprim. 
Dacă ne gândim la meciul celor 
de la Ocna Mureș cu Chindia, 
putem să ne declarăm fericiți: 
am câștigat un punct! Am 
crezut că meciul era câștigat 
dinainte, fără atitudine, fără 
determinare. Era clar că ad-
versarul va echilibra diferența 
de valoare prin ambiție, dar e 
inadmisibil! Noi am avut jucă-
tori care se plâng că nu au mi-
nute, iar în seara asta au avut 
aproape o partidă să-și ara-
te nivelul. Probabil ei cred că 
glumesc când spun că fiecare 
partidă e o evaluare pentru 
mine. Dar o să vadă în iarnă 
că ceea ce vorbesc e serios. Nu 
iau pe nimeni la mișto!”, a de-
clarat fostul selecționer.

Rădoi a desființat apoi 

Rădoi și-a pulverizat jucătorii după 
remiza din Cupă: Ei cred că glumesc!

condițiile de la stadion.
,,Indiferent de rezultatul 

din seara asta, condițiile pe 
care le-am găsit… Până și noc-
turna nu se ridică la nivelul 
care trebuie. Nu înseamnă că 
din cauza asta nu am câștigat, 
era o discuție separată. Tot se 
vorbește în ultimii ani despre 
această competiție, că anumi-
te echipe o desconsideră. Nu 
ai cum să pui masa de masaj 
lângă cei care fac treaba mare 
în vestiar. Nu există așa ceva! 
Staff-ul se schimbă într-o sau-
nă… Vorbim să producem ju-
cători pentru echipa națională. 
Păi pe astfel de terenuri există 
cel mai mare risc de acciden-
tare. Ok, și adversarii joacă 
pe același teren, dar condițiile 
trebuie să fie altele, ca să luăm 
și noi Cupa în serios“, a mai 
spus principalul Craiovei.

Universitatea în meciul 
cu Ocna Mureș: Lazar – 

Hanca, Găman (’66, R. Sil-
va), Martic, Benga – Mateiu 
– Cîmpanu, Florescu, Vînă, 
Ivan (’36, Danciu) – Marko-
vic.

Cupa României, Grupa D:
Miercuri, 9 noiembrie: 

Minaur Baia Mare – AFC 
Hermannstadt 2-3, Chindia 
Târgovişte – FC Argeş 1-1, CS 
Ocna Mureş – Universitatea 
Craiova 1-1.

Clasament: 1. „U“ Craiova 
4 (3-1), 2. Ocna Mureş 4 (2-1), 
3. Hermannstadt 3 (3-4), 4. 
Argeş 2 (1-1), 5. Baia Mare 1 
(2-3), 6. Chindia 1 (1-2).

Etapa viitoare (7 
decembrie): FC Argeș – 
Universitatea Craiova, AFC 
Hermannstadt – Chindia 
Târgoviște, CS Ocna Mureș – 
Minaur Baia Mare.

CĂTĂLIN PASĂRE


