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Crește valoarea voucherele de Crește valoarea voucherele de 
vacanță la 3.000 de leivacanță la 3.000 de lei

De la 2.550 de lei, cât a fost valoarea 
unui voucher de vacanță în 2022, se 
va ajunge la 3.000 de lei brut, în con-
formitate cu viitorul salariu minim pe 
economie.
Valoarea tichetelor de vacanță va 
crește de anul viitor, odată cu majo-
rarea pensiilor și salariilor. Află cu ce 
diferență de bani vor create acestea.
Creșterea salariului minim pe econo-
mie de la 1 ianuarie 2023 la 3.000 de 
lei va avea ca efect nu numai un ada-

os la salariu pentru o echi-
librare a veniturilor, ci și 
majorarea valorii tichete-
lor de vacanță. Astfel, de 
la 2.550 de lei, cât a fost 
valoarea unui voucher de 

vacanță în 2022, se va 
ajunge la 3.000 de 

lei brut, în con-
formitate cu 
viitorul sala-
riu minim pe 
economie.

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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„Baza oricărei formaţii intelect uale, civice, morale, trebuie pusă în anii școlii primare.” - Ștefan Augustin Doinaș„Baza oricărei formaţii intelect uale, civice, morale, trebuie pusă în anii școlii primare.” - Ștefan Augustin Doinaș
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FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 

parter, vis-a-vis parter, vis-a-vis 

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,8919  -0,0133
Dolarul SUA        4,9207  +0,0355 
Gramul de aur                        270,0121  +1,8184 
Francul elveţian                         4,9941 +0,0045  
100 Yeni japonezi                     3,3493  +0,0085
Lira sterlină       5,6661  +0,0580 
Leva bulgărească      2,5124  +0,0004 
Leul moldovenesc                     0,2599  +0,0018     
100 Forinţi maghiari     1,1879  -0,0037
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Teama de proteste!

Drumurile noastre
pe lângă stelele albastre
secole de căutări
peste munți și zări
singuri mergând mai singuri
cu toate acestea mai siguri
noaptea unde înoptăm
la răscruci pe ce drum o mai luăm
de orice durere să uităm
pe o turmă de vrăbii
aș putea să mă bat în săbii
și să admir
fără să gust vinul din potir
salbă de aur să-ți dăruiesc
doar ție pentru că te iubesc
de ani și ani de zile
în dragoste nefiind rușine
iubirea fiind un dar pământesc
pentru bărbați și femei
dar nu pentru mișei
sau derbedei
din viața aceasta singura viață
până în zori și mai de dimineață
care se vrea
să fie numai a mea

Roua cuvintelor PRIVIND SPRE 
STELE
Cu liberali cum n-au mai fost,
Cu sociali ca domn’ Ciolacu,
Și alți ca ei, lipsiți de rost,
Ori prosperăm, ori dăm de dracu.

Pe glia noastră cea străbună,
Răsar valori, la fel ca pirul,
Ce țin cu drag și cu-anasână,
Întruna,  reavăn, cimitirul.

Un grup de țări, prin capii lor,
Sub sigla UE ne arată,
Cum este-o coadă de topor,
Și cum e-o junglă democrată.

Dar, luați de val și duși la vale,
Ne întrebăm neîncetat,
Cât, ne doream o altă cale,
Cam cât mai stăm în ce-am intrat?

GEO FILIȘ 

roua cuvintelor mie să mi-o dea
fiindcă un neam nu piere niciodată
cât timp se iubesc un băiat și o fată
dragostea fiind lăsată de Dumnezău
și la mai bine și la mai rău.

ION CĂPRUCIU

MOTTO: „Dintr-o dat redesco-
păr că esențiale sunt doar viața, 
iubirea și moartea. Restul e spec-
tacol, alergătură, amăgire... Și ar 
avea vreun sens să protestez? 
Nimeni nu ne-a făgăduir nimic la 
naștere. Dumnezeu nu ne dato-
reazănimic; orice reproș ar fi ri-
dicol”.

Octavian Paler

Au început oarecari pro-
teste în Europa. La Ti-
rana, în mica Albanie 

a avut loc un protest antiguver-
namerntal, în care pariticipanții 
s-au bătut cu polițiștii. În schimb, 
la Madrid, în Spania s-au strâns 
nu mai puțin de 10.000 și mai 
bine de protestatari, mitingul fi-
ind oprganizat de sindicatele din 
sistemul sanitar, dar la care au 
participat și alte categorii socia-
le nemulțumite de salariile apre-
ciate ca mizere pentru ei, dar 
bune pentru căpșunarii români 
ajunși pe meleagurile spaniole. 
Nemulțumirile protestatarilor din 
Madrid s-au referit și la proastele 
condiții de muncă din  spitale.

REGLEMENTAREA DIN 
ENERGIE, SINGURA DECIZIE 
CORECTĂ. Pe la noi, românii 
sunt mai molcomi precum ar-
delenii și moldovenii, iar marile 
proteste sunt anunțate pentru 
următoarea lună. Parcă trăgând 
o concluzie, secretarul general al 
Partidului Social Democrat, Paul 
Stănescu, a declarat: „Liberaliza-
rea pieței de energie a fost un mare 
eșec. Iar reglementarea(propusă 
de social-democrați, cărora le-au 
trebuit vreo două-trei luni ca să-
și convingă colegii de coaliție, in-
clusiv pe prim-ministrul Nicolae 
Ciucă, președintele pretinsului 

Partid Național Liberal, n.m. I.P.) o 
decizie corectă, în interesul româ-
nilor.”

PRETINȘII LIBERALI, SĂ DEA 
EXPLICAȚII. Președintele Par-
tidului Social Democrat, Marcel 
Ciolacu,, a declarat, sâmbătă, la 
Focșani, că nu are probleme cu co-
legii de coaliție, dar aceștia „trebuie 
să dea niște explicații” cu privire la 
unele decizii din Planul Național de 
Redresare și Reziliență(PNRR), pre-
cum achizițiile de vaccin anti-CO-
VID sau liberalizarea prețurilor la 
energie.

„Eu cred că avem datoria de a fi 
echilibrați, de a ne continua munca 
alături de români, de a da explicații, 
nu de a evita să dăm explicații. Să 
spunem foarte clar de ce luăm anumite 
decizii. Câteodată se spune cpă eu am 
anumite probleme cu anumiți colegi de 
coaliție. Nu am nicio problemă cu ni-
mei. Ei trebuie să dea niște explicații. 
Trebuie să spună de ce au trecut în 
PNRRcă închid termocentralele, când 
nu le-a cerut nimeni. Trebuie să dea 
explicații de ce au liberalizat prețul(la 
energie, n.m. I. P.), fără să pună nimic 
în loc. Nu trebuie să dea Sandu Rafi-
la explicații de ce trebuie să plătim un 
miliard de euro pentru vaccinuri care 
depășeau de zece ori populația Româ-
niei. De ce nu au prins irigații în PNRR 
și acum încercăm, cu domnul ministru 
Daea, să prindem aceste lucruri”, a 
declarat Marcel Ciolacu la conferința 
de alegeri a PSD Vrancea.

„Să nu uităm că pe noi nu ne-a bă-
gat nimeni pe ușa din dos la guverna-
re. PSD a câștigat alegerile generale. 
Locul PSD era la guvernare. Au dorit 
să ne demonstreze, timp de doi ani, 
că sunt incapabili, creând o majorita-
te de dreapta să guverneze fără PSD, 
a fost ambiția lor. Problema este cu ce 
am greșit noi și românii să ni se în-

tâmple o asemenea nenorocire. Este 
evident că echipa de miniștri a PSD 
a adus acea maturitate, acel profesi-
onalism și acea aplicare de care avea 
nevoie actul de guvernare”, a mai 
spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a lăudat, totuși, un 
liberal, pe Marcel Boloș, ministrul 
Investițiilor și Proiectelor Europene.

PENTRU PRIMARI MUMĂ, PEN-
TRU SIMPLI CETĂȚENI CIUMĂ! 
Dacă, în ultima vreme, s-au mărit/
dublat retribuțiile primarilor și vice-
primarilor de orice culoare pe motiv 
că lucrează cu fonduri europene, 
există nemulțumirea că s-a apropiat 
jumătatea lunii noiembrie iar pro-
centul cu care se vor majora pensii-
le de la 1 ianuarie 2023 încă nu s-a 
stabilit.

Simgura motivație că nu s-a 
creionat Bugetul de stat pe anul 
2023 este insuficientă. La fel cum 
insuficienți sunt și cei 12 lei cu care 
vor crește alocațiile de stat pentru 
copii!

ION PREDOȘANU

P.S. De pe o pancartă a unor pro-
testatari din România le reamintesc 
guvernanților următoarele cuvinte: 
„Să vă fie frică, țara se ridică!” (Ion 
Predoșanu)
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Deputatul Mihai We-
ber, liderul PSD 
Gorj,  a declarat 

că, astfel, grupurile energe-
tice de la Rovinari și Turceni 
nu vor mai trece în rezer-
vă tehnică.,,Nu vor fi scoase 
din funcțiune grupurile de 
la termocentralele din Gorj. 
Transelectrica a solicitat Mi-
nisterului Energiei și ANRE 
menținerea lor, a mai spus 
acesta ieri. De asemenea, de-
putatul de Gorj a avut și o 
postare în acest sens, în care 
anunță că Virgil Popescu tre-
buie să-și facă bagajele:

,,Ministrul Energiei, Virgil 
Popescu, OBLIGAT să amâ-
ne închiderea unor capacități 
energetice! Este oVictorie im-
portantă a Partidului Social 
Democrat în Parlamentul Eu-
ropean, privind aprobarea 
unui mecanism de modificare 
a PNRR ! Planul de Redresare 
și Reziliență POATE FI MODI-
FICAT, ținând cont de efec-
tele conflictului din Ucraina 
și de crizele conexe, în acord 
cu nevoile urgente ale Româ-
niei! Cea mai mare problemă 
o constituie ENERGIA! Acum, 
ministrul Energiei nu mai are 
nicio explicație în fața româ-

Grupurile de la Rovinari și Turceni nu vor mai trece în rezervă Grupurile de la Rovinari și Turceni nu vor mai trece în rezervă 
tehnică: ,,Ministrul Virgil Popescu trebuie să-și facă bagajele”tehnică: ,,Ministrul Virgil Popescu trebuie să-și facă bagajele”
Europarlamentarii PSD au adus argumente în Parla-
mentul European (PE) pentru ca planurile de redresare 
și reziliență să fie modificate în așa fel încât să co-
respundă nevoilor actuale. PE a adoptat în plen amen-
damentele europarlamentarilor  Dan Nica și Victor Ne-
grescu, iar PNRR va fi modificat la capitolul energie și 
alte capitole urmează să fie schimbnate.

nilor și este obligat să renego-
cieze cu Comisia Europeană 
noile termene de închidere a 
capacităților energetice exis-
tente. De asemenea, elimina-
rea plafonului de 9,4% din PIB 
destinat pensiilor, care i-ar fi  
condamnat pe pensionarii Ro-
mâniei la sărăcie pentru 50 
de ani de acum încolo; 0 lei 
pentru irigații în Agricultură; 
0 spitale noi propuse a fi con-
struite în regiunea Olteniei, în 
capitolul Sănătate. Sunt doar 
câteva exemple de capitole 
care ar trebui ajustate. Încă 
de acum trei ani, de când fos-
ta guvernare a elaborat PNRR-
ul, PSD a susținut tot timpul că 
acesta s-a întocmit pe premise 
greșite, neținându-se cont de 
realitățile din țară. Domnu-
le Virgil Popescu, vă invit să 
vă faceți bagajele și sa luați 
primul avion spre Bruxelles, 
unde aveți de modificat capi-
tolul de Energie din PNRR”, a 
mai scris deputatul.

Fondurile europene, utilizate 
mai fl exibil

Votul categoric de joi din 
plenul PE va permite Româ-

niei să acceseze fondurile eu-
ropene din PNRR în mod mai 
eficient şi mai flexibil. Prin 
amendamentul introdus de 
europarlamentarii PSD Victor 
Negrescu şi Dan Nica, noile 
evoluţii legate de criza ener-
getică pot constitui circum-
stanţe de care aplicarea PNRR 
trebuie să ţină cont.

,,Astfel, Parlamentul Euro-
pean arată că susține nevoia 
de a adapta planurile de re-
dresare și reziliență la actualul 
context și recunoaște faptul că 
noile provocări au afectat ca-
pacitatea de implementare a 

planurilor naționale, așa cum 
au fost ele redactate anterior. 
Practic, o majoritate categori-
că din legislativul european 
susține nevoia de optimizare a 
planurilor, confirmând solici-
tările justificate făcute în repe-
tate rânduri de reprezentanții 
Partidului Social Democrat”.

,,Singurii care s-au opus 
la această propunere au fost 
o parte din deputații grupului 
Renew, manipulați de retorica 
falsă, anti-europeană și popu-
listă a unor eurodeputați ro-
mâni care au căutat să inducă 
în eroare cu privire la scopul 

modificărilor aduse regula-
mentului. De fapt, larga ma-
joritate a Parlamentului Euro-
pean, proiectul în forma finală 
fiind aprobat cu 471 de voturi 
pentru, 90 împotrivă și 53 de 
abțineri, și-a dat seama că cei 
care au criticat amendamentul 
nostru și-au dorit să împiedi-
ce implementarea adecvată 
a planurilor, inclusiv de către 
România, fiind mai degra-
bă interesați de mize politice 
mărunte”. , a adăugat Victor 
Negrescu pe pagina sa de Fa-
cebook

M.C.H.

De la 2.550 de lei, cât a fost valoarea unui voucher de 
vacanță în 2022, se va ajunge la 3.000 de lei brut, în 
conformitate cu viitorul salariu minim pe economie.

Valoarea tichetelor de vacanță va crește de anul viitor, oda-
tă cu majorarea pensiilor și salariilor. Află cu ce diferență de 
bani vor create acestea.

Creșterea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 
2023 la 3.000 de lei va avea ca efect nu numai un adaos la 
salariu pentru o echilibrare a veniturilor, ci și majorarea va-
lorii tichetelor de vacanță. Astfel, de la 2.550 de lei, cât a fost 
valoarea unui voucher de vacanță în 2022, se va ajunge la 
3.000 de lei brut, în conformitate cu viitorul salariu minim pe 
economie. 

La această sumă se va aplica un impozit de 10%. Prin ur-
mare, valoarea unui tichet de vacanță în anul 2023 pentru 
angajații Complexului Energetic Oltenia va fi de 2.700 de lei 
net. Valoarea tichetelor de vacanță se va raporta la perioada 
lucrată, situaţia fiind similară pentru toţi bugetarii dacă se va 
majora salariul minim de la 1 ianuarie 2023.

M.C.H.

Crește valoarea voucherele de vacanță la 3.000 de lei
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Echipa condusă de către Dr. Florin Bobircă, 
Sef de Lucrări la Universitatea de Medi-
cină ,,Carol-Davila” din București, este 

specializat în diagnosticul și tratamentul canceru-
lui de sân, dar și în tehnica ganglionului santinelă 
și a operațiilor de conservare a sânului. Medicul, 
care revine lunar în Gorj pentru aceste consultații 
continuă să ne ofere informații despre tehnica apli-
cată în cazul unei intervenții chirurgicale în cazul 
cancerului la sân. 

Doctorul Bobircă, specialist în cancerul de 
sân, revine pe 10 decembrie la Târgu-Jiu!
Săptămâna trecută, Dr. Florin Bobircă, medic primar chirurg, cu supraspecializare în chi-
rurgia oncologică, a oferit consultații medicale la Târgu-Jiu. Câteva zeci de persoane s-au 
programat la consultații, atât pe linia prevenție cât și a unor afecțiuni deja diagnosticate ale 
sânului. Medicul chirurg va reveni însă pe 10 decembrie la Târgu-Jiu ajutând astfel la desco-
perirea afecțiunilor sânului, la îndrumarea către analizele necesare și orientarea către cel mai 
potrivit tratament. 

Dr.Florin BobircăDr.Florin BobircăAngajăm 
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

Reporter: Ce înseamnă ,,tehnica ganglionu-
lui santinelă” în cancerul de sân?

Dr.Florin Bobircă: Ganglionul santinelă este 
primul ganglion în care se drenează limfa din zona 
tumorii de sân. De cele mai multe ori se găsește la 
nivel axillar(subraț), iar excizia sa necesită o incizie 
de mici dimensiuni. Ulterior, ganglionul se trimite la 
biopsie, situație în care putem avea două variante. 
Ganglionul negativ pentru celule tumorale înseam-
nă că pacienta a finalizat tratamentul chirurgical, 

dacă însă ganglionul este pozitiv, atunci pacienta 
va fi supusă limfadenectomiei axilare(scoaterea tu-
turor ganglinilor de la subraț).  

Rep: Când se foloseste această tehnică?
Dr.F.B.: Tehnica ganglionului santinelă se 

folosește în situația în care tumora de sân este de 
mici dimensiuni, iar ganglionii din axilă nu sunt 
palpabili și nici nu au caractere suspecte la inves-
tigatiile imagistice. Niciodata această tehnică nu se 
folosește singură, în aceeași operație se excizează 
și tumora de sân, pacienta finalizând tratamentul 
chirurgical printr-o singura operație.

Rep.: Se asociază această tehnica cu 
apariția ,,brațului gros”?

Dr.F.B: Pentru că această tehnică presupune 
excizia a 1-3 ganglioni axilari, circulația limfatică 
nu este perturbată, iar riscul de a dezvolta ,,braț 
gros” este minim. ,,Brațul gros” apare, de obicei, 
în situația în care se face limfadenectomie axilară 
extensivă.

Rep.: Cum se găsește ganglionul santinelă 
în timpul operației?

Dr.F.B: Pentru a fii siguri că scoatem exact gan-
glionul santinelă se foloseste o tehnică dublă. Pe 
de-o parte se injectează în jurul tumorii un colorant 
albastru, iar pe de altă  parte un izotop special, 
acuratețea tehnicii fiind astfel ridicată. 

Rep.: Ce complicații pot apărea după aceas-
tă operație?

Dr.F.B.: Riscul de complicații după această 
intervenție este minim, în unele cazuri se poate 
dezvolta un serom, care se drenează foarte ușor 
prin puncție sub ghidaj ecografic.

Rep.: Ce presupune vindecarea după o astfel 
de operație?

Dr.F.B.: Vindecarea după acest tip de intervenție 
este rapidă, recuperarea de asemenea, pacienta se 
poate externa chiar și în aceeași zi. Nu există limi-
tari de niciun fel, iar pacienta își poate desfășura 
activitatea zilnică cât se poate de normal.

Dr.Florin Bobirca va fi prezent o dată pe lună 
la Târgu-Jiu si oferă consultații la Centrul Me-
dical pentru Sănătate Umană, Aleea Pieței Nr.1, 
Târgu-Jiu, 

Tel: 0253.227.220 sau 0785.29.25.20.
A.S.
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Un procuror gorjean părăsește sistemulUn procuror gorjean părăsește sistemul
Val de plecări din magistra-

tură în contextul discuțiilor 
privind reducerea pensiilor 

speciale și a creșterii treptate a vâr-
stei de pensionare. 

Zeci de magistrați au cerut pen-
sionarea după 25 de ani de vechime 
în profesie. Este și cazul procurorului 
gorjean Cristian Cîrstea. Acesta a so-

licitat eliberarea din funcție începând 
cu data de 15 noiembrie 2022.

Secția pentru procurori a Consiliu-
lui Superior al Magistraturii i-a apro-
bat cererea, în ședința din data de 8 
noiembrie. 

„Propune Președintelui României 
eliberarea din funcție, prin pensionare, 
a domnului Cîrstea Cristian, procuror 

Anchetă la Spitalul Județean. Infi rmieră Anchetă la Spitalul Județean. Infi rmieră 
cercetată disciplinarcercetată disciplinar

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

în cadrul Parchetului de pe lângă Tri-
bunalul Gorj. Prezenta hotărâre se îna-
intează Președintelui României, în ve-
derea emiterii decretului de eliberare 
din funcție”, se arată în decizia CSM.

Pensia reprezintă 80% din ultimul 
salariu brut, ceea ce face ca pensia 

să fie mai mare decât salariul. Banca 
Mondială a recomandat României să 
crească treptat vârsta de pensionare 
a magistraților până la 65 de ani, iar 
pensia să reprezinte 65% din media 
ultimelor 12 salarii brute. 

I.I.

Este anchetă la Spitalul Județean din Târgu-
Jiu, după ce o infirmieră, în haine de serviciu 
și cu mănuși de protecție, a fost filmată, sâm-
bătă seara, în fața unității medicale, în timp 
ce încărca varză în portbagajul mașinii. 

„În legătură cu aspectele sesizate în mediul on-
line (sâmbătă seara o persoană de sex feminin, îm-
brăcată în uniformă de spital, a fost filmată în timp 
ce încărca varză în portbagajul unui autovehicul 
parcat lângă Spitalul de pe strada Tudor Vladimi-
rescu), managerul Spitalului Județean de Urgență 
Târgu-Jiu a dispus începerea unor verificări, astfel 
că, în cursul zilei de luni va fi constituită o comisie de 
cercetare disciplinară. 

În funcție de rezultatul verificărilor, se va deci-
de ce măsuri se impun în acest caz”, au anunțat 
reprezentanții spitalului.

Filmarea a fost prezentată de jurnalistul Clau-
diu Matei, pe Facebook.

În ultimii ani, la Spitalul Județean de Urgență 
Târgu-Jiu s-au făcut investiții majore în aparatură, 
mai multe secții au fost modernizate, totul pentru 
ca pacienții, dar și angajații unității, să beneficieze 
de condiții mult mai bune, spune managerul spita-
lului, Dumitru Vienescu.

„Aduce grave prejudicii de imagine 
unității medicale”

Infirmiera surprinsă în filmare lucrează la Secția 
Recuperare Medicină Fizică și Balneologie.

„Atitudinea unor asemenea angajați, precum 
doamna din filmare, nu este acceptată și aduce gra-
ve prejudicii de imagine unității medicale. Voi con-
stitui o comisie de cercetare disciplinară, căci aceste 
fapte nu pot rămâne nesancționate. Probabil, dacă 
se întâmpla așa ceva în sistemul privat, persoana 
în cauză avea deja desfăcut contractul de muncă. 
În sistemul de stat, legislația nu este atât de permi-
sibilă, trebuie constituite aceste comisii de cercetare 
disciplinară care să stabilească gravitatea faptei în 
funcție de care se vor aplica sancțiuni”, a mai pre-
cizat managerul Spitalului Județean de Urgență 
Târgu-Jiu.

I.I.
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Cultura unui popor 
este expresia cea mai 
cuprinzătoare și mai 

relevantă a aspirației acestuia 
spre universalitate. Exprimând 
dorința unui segment foarte 
important din societate, actele 
culturale veritabile se înregis-
trează în mentalul colectiv ca o 
nouă treaptă spre expansiunea 
civilizației, fiind puntea peste 
veacuri, care leagă generație 
de generație.

Născut creștin, poporul 
român va înălța altare ale 
credinței, dovezi ale statorni-
ciei, în toate satele și orașele, 
în munții, dealurile sau lunci-
le acestui spațiu . De la domni 
până la boieri, de la negustori 
și meșteșugari  până la țărani, 
toți s-au învrednicit să ridice 
biserici, schituri sau mănăs-
tiri. Era o vocație a creației, ea 
răspunzând nevoii de înălțare 
spirituală a neamului româ-
nesc

Desigur, primele lăcașuri 
de cult au fost construite din 
lemn, ei, meșterii și țăranii din 
vechime, știind să asculte gla-
sul acestuia, îndrăgindu-se de 
el și ca semn al pioșeniei abso-
lute nici că se lăsau înduplecați 
să-l rănească cu piroane lungi 
de fier. Alegând cu grijă lem-
nul, fasonându-l, uscându-l și 
încrestându-l cu simple forme 
geometrice(unele dintre ele fi-
ind expresii stilizate ale viziu-
nii săteanului asupra lumii) îl 
îmbinau într-o construcție so-
lidă și arătoasă.

După cum bine se știe, 
lemnul  nu este veșnic trăi-
tor, precum piatra din munte. 
Din această pricină, din diferi-
te motive, timpul lucrând  din 
plin,  ca și la om, la trecerea 
acestuia, bârnele de la teme-
lia lăcașurilor au putrezit, 
aceeași soartă cu trecerea vre-
mii având-o și acoperișurile de 
șindrilă. Ca semn al vocației 
creatoare și a nevoii neconte-
nite de limpezire sufletească și 
de înălțare spirituală, oame-
nii nu s-au lăsat copleșiți de 
timp, contribuind fiecare după 
starea  socială, lucrând după 
priceperea fiecăruia, în același 
loc sau în altul  din apropiere  
ridicând un alt lăcaș de cult, 
așa procedând constant fiecare 
generație la rândul ei.

După cum este și firesc, 
colectivitățile sociale sunt fe-
lurite în fizionomia lor, aceas-
tă diversitate având multiple 
determinări. Când în același 
spațiu natural găsești două 
comunități cu fizionomii dife-

Resfi nțirea bisericii ,,Sf.Dimitrie” din Zătreana, pledoarie pentru perenitatea satului românescResfi nțirea bisericii ,,Sf.Dimitrie” din Zătreana, pledoarie pentru perenitatea satului românesc
rite, cu aspirații diferite, fie că 
este vorba de sate sau cătune, 
e semn că acolo oamenii locu-
lui au fost principala determi-
nare a unicității dobândite. 

Dacă cronicarii vremuri-
lor s-au întrecut în a ne vor-
bi despre lucrul bine tocmit 
al voievozilor sau al unui mai 
mare al locului, care au ridicat 
biserici din  piatră și din zid, 
despre bisericuțele mici de sat 
au grăit doar bătrânii, când, 
în nopțile lungi de iarnă, îi 
învățau pe nepoții lor cântece 
religioase și colinde. Din una 
în alta, se ajungea și la povești 
despre cutare popă sau cutare 
cantor, sau om mai înstărit al 
locului, care s-a învrednicit a 
ridica o bisericuță, din acestea 
, de la o generație la alta, prin 
viu grai, legenda luându-și 
drumul. Uneori, pe o filă îngăl-
benită a liturghierului  sau oc-
toihului, vreun preot sau can-
tor cu darul scrisului așternea 
câteva gânduri, lăsându-ne 
indici asupra împrejurărilor 
când s-a ridicat un asemenea 
lăcaș închinat lui Dumnezeu, 
spre folosința sufletească a oa-
menilor.

,,Biruit-a gândul”, cum plin 
de culoare se exprima un cro-
nicar al secolului al XVII-lea, 
să tăinuiesc despre o comu-
nitate mică, dar deprinsă din 
vechime cu vocația perenității. 
Cum Dumnezeu rânduiește 
lucrările omului după voirea 
Sa, vorbirea noastră despre 
comunitatea micuță din că-
tunul Zătreana(în vechime 
Zătreni), odinioară având și 
statut de sat, ne-a fost grăbită 
de un eveniment de înaltă tră-
ire sufletească ce avut loc aici 
în ziua de 8 noiembrie 2022,  
când în calendarul ortodox 
sunt celebrați Sfinții Arhan-
gheli Mihail și Gavriil.

Cum au mijit zorii zilei, din 
toate satele comunei Fărcășești 
și din comunele din jur, sute 
de credincioși s-au îndreptat 
către biserica ,,Sf.Dimitrie” 
din Zătreana, pentru a fi mar-
tori ai unui act de cultură, de 
mare respir spiritual. Vestea 
resfințirii bisericii și a capelei  
a născut în comunitate o stare 
evidentă de bine, de împlinire 
sufletească. Pentru ca suflete-
le celor veniți să se înroureze 
de frumusețe și să asculte cu-
vântul Domnului prin glasul 
numerosului sobor de preoți, 
oamenii acestui micuțe așezări 
și-au arătat vocația creatoa-
re, vocația perenității., fiecare 
dintre ei dându-și obolul lor de 

dăruire. Lor, păstorului acestei 
obști, preotul Rogobete Florin 
și aleșilor localității, care s-au 
învrednicit a pune la loc de 
cinste susținerea actelor cul-
turale le sunt dedicate aceste 
rânduri.

Cum în aceste timpuri, de 
mari încercări pentru seminția 
umană, minți lucide, luminate 
și de bună credință vorbesc și 
gândesc despre înviorarea sa-
tului românesc și despre păs-
trarea tradițiilor, la fel de incisi-
vă fiind și campania ce țintește  
periclitarea fundamentului 
acestui popor creștin, cu atât 
mai folositoare mentalului co-
lectiv sunt mediatizarea unor 
străduințe de suflet ale seme-
nilor, care nu vor poleirea ima-
ginii lor, ci cinstirea spiritului 
creator al neamului. Așadar și 
resfințirea bisericii ,,Sf.Dimi-
trie” din Zătreana s-a constiuit 
ca o pledoarie pentru pereni-
tatea satului românesc, căci 
acolo unde Dumnezeu vrea să 
se înalțe casa Sa, acolo e semn 
de dăinuire peste veacuri, iar 
zătrenarii și-au dovedit vocația 
perenității din timpurile ante-
rioare.

Așadar să dezlegăm 
trăistuța cu povești...

După cum ne spun docu-
mentele de arhivă, la înce-
putul secolului al XIX-lea, în 
satul Zătreni, unde-și duceau 
existența  aproximativ 20 de 
gospodării, exista din secolul 
anterior o biserică din lemn. 
Ca și-n cazul unor așezăminte 
asemănătoare, timpul a lucrat 
și asupra ei, astfel că în anul 
1841(după alte documente în 
1847)  prin contribuția săteni-
lor și dărnicia boierilor Roseti 
se începe construcția unei noi 
biserici din lemn, meșteri fiind 
sătenii zătrenari, tot ei împo-
dobind-o cu odoare sfinte. În 
1856 biserica cu hramul ,,Sf.
Nicolae” va fi deschisă cultu-
lui, unde de-a lungul timpului  
preoți cu vocație vor brăzda 
cu râvnă ogorul și vor arun-
ca sub brazdă sămânța bună 
a luminii, a iubirii și a drep-
tei credințe. Unii dintre acești 
luminători ai obștii vor intra 
definitiv în mentalul colec-
tiv. Unul dintre aceștia a fost 
Ion Croitoru, care avea școală 
de grămătic. La 1864, pentru 
întreținerea sfântului lăcaș și  
a preotului, prin legea rurală, 
biserica din satul Zătreni a pri-
mit 17 pogoane de pământ, în 
realitate, după cum spune un 
document ulterior, a dispus 
doar de 12 pogoane. Deși satul 

număra în anul 1870 doar 38 
de familii, biserica,  preotul Ion 
Croitoru și cantorul Dumitru 
Lascu, absolvent și el al școlii 
de grămătici, se susțineau de 
către comunitate. După cum 
aflăm dintr-un document, în 
anul 1879  biserica din Zătrea-
na cu hramul ,,Sf.Nicolae”avea 
nevoie de reparații urgente, 
care au început în anul urmă-
tor, prin grija enoriașilor din 
sat, aceștia solicitând energi-
cului proptopop Ștefan Nicola-
escu ca la noua resfințire, pe 
lângă hramul ,,Sf.Nicolae” să 
aibă ,,patron și pe Sfântul Mare 
Martir Dimitrie”. Ca semn al 
recunoștinței față de acei oa-
meni nevoiași, dar generoși și  
iubitori de Dumnezeu, le vom 
menționa și noi aici numele: 
Ion Zamfir Roman, preot, Du-
mitru Lascu, cantor, Ion Cro-
itoru, fost preot, Constantin 
Bătăiosu, Matei Bătăiosu, Ale-
xandru Bătăiosu, Constantin 
Prună, Petre Purdea, Ioan Pru-
nă, Neagu Olteanu, Dumitru 
Marinescu, Ion Velican, Con-
stantin Staicu, Nicolae Stai-
cu, Manolache Brabete, Petra-
che Brabete, Nicolae Brabete, 
Iordache Udrescu, Petrache 
Udrescu, George Voicu, Con-

stantin Lăpădat, Constantin 
Paliță, Șerban Doru, George 
Staicu, Barbu Prună(enoriași). 
Proptopopul Ștefan Nicolaescu 
le va înainta solicitarea epi-
scopiei, care va încuvința ca 
biserica din Zătreana să aibă 
ca patron și pe ,,Sf.Dimitrie”, 
astfel că din 1885 biserica are 
și acest hram.      

 De-a lungul timpului, bi-
serica din Zătreana a avut atât 
statut de filială, cât și de bi-
serică parohială. De pildă, în 
anul 1876, când biserica cu 
hramul ,,Sf.Ioan Botezătorul” 
din Broștenița, la solicitarea 
unui mare boier al Olteniei, 
Alecu Broșteanu, a intrat în 
reparație, biserica din Zătrea-
na avut statut de biserică pa-
rohială, aici  serbându-se mai 
toate praznicele. Același statut 
îl are în anul 1912, când bise-
rica din Broștenița, care era 
,,într-o stare foarte rea”, a fost 
închisă din dispoziția protopo-
pului județului Gorj, care în 
luna martie a aceluiași an a vi-
zitat mai multe biserici din co-
munele  Fărcășești, Văleni, Ur-
dari, Timișeni, Valea cu Apă.

Auzind de dorința și suges-
tia protopopului de ridica în 
comună măcar o biserică din 
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zid, un om al locului, Gheor-
ghe Prunescu, care  ,,a plecat 
de mic în București, unde prin 
muncă cinistită și-a agonisit 
o frumoasă stare materială” 
, a avut dorința să cheltuias-
că o parte a averii chivernisite 
,,pentru a face o biserică în sa-
tul său natal”. Astfel, în anul 
1913, a făcut cu a sa cheltuială 
180.000 de cărămizi, zătrenarii 
contribuind doar cu munca.

În martie 1914, după o 
nouă vizită a protopopului de 
Gorj, care constatase că am-
bele biserici din Fărcășești 
–Birnici sunt în stare rea,  deși 
erau decât aproximativ 50 de 
familii, zătrenarii au răspuns 
pozitiv  solicitări acestuia ,, 
pentru reconstrucția din zid 
a uneia din aceste două bi-
serici ”, angajându-se ca în 
primăvară să ,,pună temelie 
bisericii”, pentru a cărei ridi-
care deja aveau cea mai mare 
parte a cărămizilor executate 
prin munca lor și banii genero-
sului lor fost consătean. Cum 
parohia Fărcășești nu avea 
nici preot, fiind girată de pre-
otul din Valea cu Apă, Grigore 
Roșoga, dorința și avântul ză-
trenarilor nu a putut să supli-
nească greutățile provocate de 
războiul mondial, slaba impli-
care a autorităților timpului 
și de lipsa unui preot titular 
.În plin război, în anul 1915, 
Gheorghe Prunescu a tocmit 
un antreptrenor care să ridice 
biserica, dar intrarea României 
în Războiul pentru Întregirea 
Neamului și moartea acestui 
binefăcător  în timpul acestu-
ia a făcut, ca pentru un timp, 
acest măreț proiect să se amâ-
ne. Fiind atașat crezului ridi-
cării unei biserici de zid în sa-
tul său, Gheorghe Prunescu a 
lăsat prin testament urmașilor 
săi această dorință, ,, fixând 
chiar sumele pe care să le dea 
fiecare pentru astfel de operă”.
Cum parohia nu avea un pre-
ot titular, nu s-a luat legătu-
ra cu moștenitorii decât după 
mult timp de la  încheierea 
războiului mondial. Cel care 
a văzut în ochii zătrenarilor 
dorința punerii în practică a 
proiectului lor de suflet a fost 
preotul Ion Gh.Diaconescu, 
care, sub patronajul său,  în 
anul 1928 a alcătuit un co-
mitet de construcție din care 

mai făceau parte Grigore 
Stăiculescu(vicepreședinte), 
Iorgu Urechescu(casier) și 
Zamfir Stăiculescu(membru).
Aceștia au luat legătura cu 
moștenitorii lui Gheorghe 
Prunescu, unul dintre aceștia 
Gheorghe Gh.Prunescu și 
soția sa Sultana, împlinind 
dorința tatălui, contribuind 
cu suma de 100.000 lei .Suma 
era însă insuficienată, astfel 
că restul fondurilor s-au colec-
tat de la  locuitorii satelor din 
Fărăcășești și din alte comune 
vecine.

După cum se păstrează în 
mentalul colectiv, lucrările la 
biserica,,Sf.Dimitrie” din Ză-
treana n-au fost ușoare, oame-
nii locului și constructorii fiind 
puși la grele încercări. Ne vom 
opri doar la unul dintre aceste 
momente. Când zidul turlei a 
ajuns la 1, 50 m, turla și sche-
lele s-au surupat, cei mai mulți 
dintre lucrători necesitând spi-
talizare. O localnică care adu-
sese mâncare lucrătorilor a su-
ferit și ea răni, după un timp 
survenind și decesul.

Construcția fiind finaliza-
tă, în anul 1933, prin licitație 
aprobată de Sfânta Episcopie 
a Râmnicului, pictura a fost 
încredințată pictorului Gheor-
ghe Tudor din Craiova, care, 
după cum au notat cei care au 
recepționat lucrarea în 20 oc-
tombrie 1935(pictorul I.Keber, 
protopopul C.Pațica, preotul 
Ion Gh.Diaconescu) ,,a folosit 
ulei de calitate foarte bună”,  
,, scenele iconografice și sfinții 
fiiind conforme memoriului 
aprobat”. În același timp, tot 
prin contribuția enoriașilor din 
Zătreana și din împrejurimi, 
s-a realizat mobilierul și s-a 
împodobit cu sfinte odoare . 

La 26 octombrie 1935, în 
prezenața ÎPS.Episcopul Var-
tolomeu Stănescu, a proto-
popului C.Pațica, a unui so-
bor impresionant de preoți 
și ,,mulțime de popor”, spre 
bucuria  energicului preot Ion 
Gh.Diaconescu și a zătrenari-
lor, biserica ,,Sf.Dimitrie ” era 
sfințită devenind motiv de îm-
plinire sufletească și de mare 
mândrie pentru o comunitate 
mică, dar unită în crez și faptă, 
care nu s-a lăsat copleșită de 
greutățile timpului, acest profil 
trecând și asupra locuitorilor 

acestei așezări din aceste prime 
decenii ale secolului XXI. Așa 
după cum spunea în anul 1940 
preotul Ion Gh.Diaconescu, 
această comunitate de creștinii 
se găsea pe o înaltă scară de 
religiozitate, ,,gata oricând a 
ajuta biserica”.

Dumnezeu rânduiește toate 
câte se întâmplă, așa a fost și-n 
cazul acestui mare  apostol al 
localității, exact la 120 de ani 
de la nașterea acestuia, o altă 
generație de zătrenari, un alt 
preot cu har și vrednicie, alți 
aleși ai comunității cu vocație 
creatoare,  depun obolul lor 
de credință și lucrare, conso-
lindându-i opera de suflet, de 
fapt lucrând și ei la perenita-
tea acestei comunități. Cum 
profilul comunității este dat de 
oamenii care o compun, fără a 
ne feri de aprecieri, trebuie să 
așezăm la loc de cinste pe cel 
care azi a fost hărăzit de Dum-
nezeu să așeze biserica la locul 
pe care-l merită în societate, 
acest fiind tânărul preot Florin 
Rogobete, venit să păstorească 
aici în anul 2013. Deși tănăr, a 
avut inteligența și curiozitatea 
aflării istoriei acestor locuri , 
sfătuindu-se cu comunitatea a 
trecut la brăzdarea ogorului, fi-
ind convins că de felul în care el 
îl brăzdează depinde și felul în 
care va încoți sămânța luminii. 
Nu s-a grăbit, a luat lucrurile în 
ordinea lor firească, stabilind o 
bună comunicare cu sătenii și 
cu aleșii comunității, iar lucrul 
său a fost temeinic.Reușește 
să termine lucrările de reno-
vare a bisericii din Broștenița, 
începute de antecesorul său, 
preotul Nicolae Trotea, amena-
jând curtea, ridicând foișorul 
din incinta acesteia, astfel că 
la 9 septembrie 2013, când 
comunitatea din Broștenița 
celebra pe Sf.Ioachim și Ana, 
hramul cătunului, s-a resfințit 
acest lăcaș de cult, spre ma-
rea bucurie  a locuitorilor din 
Fărcășești.

În anul 2019, cu sprijin to-
tal din partea noii administrații 
a comunei, în frunte cu pri-
marul Constantin Drăgoescu, 
preotul Florin Rogobete începe 
lucrările de consolidare a bise-
ricii parohiale ,Sf.Dimitrie” din 
Zătreana .Lucrările au necesi-
tat sume importante de bani, 
pe care le-a obținut printr-un 
dialog constant, echilibrat 
și bine argumentat, prima-
rul localității și mulți dintre 
consilierii locali susținând 
ambițiosul proiect care a con-
stat în subzidire, centuri ver-
ticale și orizontale, cămășuire 
cu fier a întregii construcții, 
drenuri de jur împrejur, iar în 
anul 2020 s-a repictat biserica 
de către Peter –Marian Digă din 
Cluj, preot călugăr cu numele 
de Pantelimon la mănăstirea 
,,Sf.Ilie” din Dobrița, județul 
Gorj. În anul 2022 s-a reușit 
și construcția capelei. Vremu-
rile, ca vremurile! Oamenii, ca 
oamenii! Liniștindu-se puțin 
vremurile(  Trecerea pandemiei 
de Covid), cu sprijin constant 
de la primar și de la sătenii ză-
trenari, preotul Florin Rogobe-
te, alături de consiliul parohi-
al din acest cătun, a trecut la 
pregătirea așezământului și a 
comunității pentru resfințirea 
bisericii . Dumnezeu a binecu-
vântat strădaniile, astfel că, în 
acea zi frumoasă de 8 noiembrie 
2022,  mulțimea de enoriași 
venită din toată comuna și din 
satele din jur a putut  asista 

la tot ceremonialul făcut de  
smerite fețe bisericești în frun-
te cu Înaltpreasfințitul Părinte 
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei 
și de soborul de preoți, spre 
mângâierea sufletelor acestora. 
Cuvintele de binecuvântare ale 
fețelor bisericești(mitropolitul 
Irineu, protopopul  Ion  Câm-
peanu, părintele Florin Ro-
gobete) au ajuns la sufletele 
creștinilor prezenți Înrourate 
de lumina dreptei credințe, 
cuvintele care descriu toate 
cele trăite au fost PERENITA-
TEA și STATORNICIA. Fiind 
și eu parte a mulțimii venite 
să asculte cuvântul Evanghe-
liei, am putut sesiza trăirile 
participanților-o liniște molip-
sitoare, ce exprima respect și 
admirație, iar peste aceasta 
murmurul de uimire și împlini-
re din interiorul fiecăruia. Dacă 
cei trecuți de tinerețe erau prin 
experiență și vârstă obișnuiți 
ai unor asemenea momente de 
înălțare sufletească, impresio-
nant a fost efortul mulțimii de 
copii și tineri, care au asistat 
la toată procesiunea, în final 
primind Sfânta Împărtășanie. 
Cum un asemenea eveniment 
se repetă la câteva decenii, 
aceștia vor duce cu sine pes-
te generații acest sentiment al 
apartenenței la un spațiu și la 
o colectivitate creștină, biru-
ind în ei gândul statorniciei pe 
aceste frumoase meleaguri. Iar 
zătrenarii,  ca și alți locuitori 
ai acestei așezări de pe Jiu, 
după cum ne mărturisea  Flo-
rin Rogobete, au dovedit că au 
vocație creatoare, unitatea și 
dăruirea de sine fiind elemen-
tele esențiale.  Toți vorbitorii 
care s-au adresat credincioșilor 
au apreciat cu multă rigoare 
și realism contribuția prima-
rului  localității, Constantin 
Drăgoescu, care a înțeles cât 
de importante sunt actele cul-
turale în asigurarea perenității 
satului românesc,  cum la fel 
de importante sunt asigura-
rea condițiilor moderne de 
viață(canalizare, apă potabilă, 
infrastructură modernă etc). 
Cum timpurile s-au schim-
bat, mulți tineri plecând pe 
alte meleaguri,  comunitățile 
devin tot mai mici, pentru cei 
rămași, asigurarea condițiilor 
moderne de viață devine un 
act de vrednicie de care trebuie 
să dea dovadă cei care, pentru 
un timp, răspund de destinele 
localității. Trebuie făcute acele 
investiții care îi fac pe oameni  
să fie atașați locului. Apreci-
erea acestor strădanii a venit 
din partea Mitropoliei Olteniei, 
primarului Constantin Drăgo-
escu fiindu-i acordată o grama-
tă de vrednicie, care vorbește 
de la sine despre credința 
, dragostea și despre râvna 
acestuia la sfințirea acestui 

lăcaș de cult. Îndemnul făcut 
de mitropolit ca acesta să spo-
rescă în tot lucrul bun, spre 
slava lui Dumnezeu și slujirea 
comunității, răspunde cel mai 
bine necesitații renașterii sa-
tului românesc, primarul Dră-
goescu fiind inițiatorul unui 
alt mare act cultural-ridicarea 
unei noi biserici de zid în satul 
Peșteana de Jos, unde lucrări-
le au și început.

Gramate de vrednicie au pri-
mit și câțiva locuitori ai cătu-
nului Zătreana(Constaninescu 
Nicolae, Ion Lăpădat, Nicoale 
Vâlsan, Novac Constantin), 
care au venit cu toată deschide-
rea și dragosteaa creștinească 
alături de preot, ajutându-l în 
acțiunile pe tărâm bisericesc 
și în cele de interes obștesc. 
Am lăsat la sfârșitul acestor 
însemnări gramata primită de 
părintele Florin Rogobete, prin 
care i se acorda și distincția 
bisericească de  iconom sta-
vrofor, căci acesta exprimă în 
tot ce întreprinde  vrednicie, 
stăruință și adâncă smere-
nie, părintele neasumându-și 
realizările decât cu întreaga 
comunitate, căreia i-a înțeles 
năzuințele și  a lucrat pentru 
realizarea acestora.

Sfințirea bisericii Sf.Dimitrie 
din Zătreana a fost un act de 
mare înălțare spirituală, o 
pledoarie pentru perenitatea 
satului românesc,  la acest 
dezideart  fiecare dintre con-
temporani având datoria să 
lucreze cu vrednicie și suflet 
creștinesc

Soarele începuse să se 
furișeze după culmea Nego-
mirului, oamenii se așezau 
cuminți la casele lor, numai 
în așezământul bisericesc 
din Zătreana era un conti-
nuu murmur de satisfacție și 
mulțumirea sufletească, pe ul-
timii doritori să se închine la 
icoanele din Sfântul Altar prin-
zându-i noaptea blândă de no-
iembrie. Prins și eu în mrejele 
acestei trăiri, privind  mulțimea 
care parcă nu ar fi vrut să plece 
așa de repede din incinta aces-
tui frumos așezământ spiritu-
al, m-am gândit ce minunată 
afost ideea arhierească a Mi-
tropoliei Olteniei de renaștere 
spirituală a satului românesc. 
Nutresc speranța că satul  va 
dăinui, că modernul nu ne va 
răpi ceea ce am  moștenit de 
la antecesori, că nu vor năpă-
di cucuta și ghimpele bătătura 
casei, că fiii noștri, oriunde vor 
fi plecați, se vor învrednici să 
vină să-și revadă satul, casa 
părintească,  să-și bucure 
părinții, frații, bunicii, iar celor 
trecuți în eternitate, în săptă-
mâna luminată măcar, să le  
aprindă câte un ,,muc de lu-
mânare”.

DUMITRU CAUC
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O structură a Inspectoratului Județean de 
Poliție Gorj cum este Serviciul de Investigare 
a Criminalității Economice (SICE) ar trebui să 
fie etalon la nivelul acestei instituții emblemă 
a județului nostru. Dar, cum un serviciu este 
format din oameni,  din polițiști, din ofițeri, 
unii certați chiar cu legea, cu respectarea ei, 
ori cu nerealizarea cu profesionalism a profe-
siei, ne punem serioase semne de întrebare 
despre toate anchetele realizare de SICE și 
sunt unele de maximă importanță. Nu vă mai 
aducem în atenție tâlhăria polițistului Coară, 
de la SICE, ofițer care intră încă, zilnic, cu ca-
pul sus, în sediul IPJ Gorj, ci vă readucem, din 
nou, în atenție, o faptă ,,de vitejie" a cunos-
cutul ofițer Nedelea Adrian, cel care anche-
tează și dosarul greu al construcției ilegale de 
pe strada Bradului, din Târgu-Jiu. Reamintim 
ancheta care l-a pus după gratii, pentru 24 de 
ore, pe șeful de la Urbanism al Primăriei Târ-
gu-Jiu, Cosmin Retezeanu.

Drept urmare, facem public un control al 
SICE la o firmă din Târgu-Jiu în luna 
august a anului 2020. Mai exact, pe 24 

august 2020, la câteva luni de la debutul pande-
miei Covid in Gorj, polițiștii Nedelea Adrian Nelu și 
Dănășel de la SICE, însoțiți de doi reprezentanți ai 
Gărzii Forestiere Vilcea fac un control la o societate 
cu punct de lucru în Târgu-Jiu. 

Mai exact, echipa de control ajunge la sediul 
II PAȘCU IONELA ROXANA, o întreprindere indi-
viduală, cu sediul în Mureș, dar cu punct de lu-

Un cunoscut ofi țer SICE Gorj a rupt legea Un cunoscut ofi țer SICE Gorj a rupt legea 
pix, cantități inventate, incorectitudine nepix, cantități inventate, incorectitudine n

cru în municipiul Târgu-Jiu. Cu ocazia controlu-
lui se depistează că societatea nu deținea acte de 
proveniență pentru 4 mc de cherestea rășinoase. 
Țineți minte această cifră, 4 (patru), deoarece în 
procesul-verbal întocmit de ,,profesionistul" polițist 
Nedelea apare cu totul și cu totul altceva. 

Drept urmare, firma primește 2500 de lei amendă și 
încă 5000 de lei, pentru că i se găsesc în casa de marcat 
580 de lei.

Firma atacă procesul-verbal la Judecătoria Târgu-Jiu!

În vara lui 2021, adică unsprezece luni mai târziu, II 
PASCU IONELA ROXANA, nu doar că atacă la Judecă-
toria Târgu-Jiu procesul-verbal de contravenție întocmit 
de ofițerul SICE, Nelu Nedelea, dar îl și câștigă. Instanța 
de fond dispunând anularea procesului-verbal din 
24.08.2020.

Dosarul se mută apoi la Tribunalul Gorj, unde se judecă 
apelul care este în favoarea societății reclamante, sentința 
devenind astfel definitivă, pe 17 noiembrie 2021.

Pixul lui Nedelea a scos grosier o altă cantitate de lemn 
fără acte

În cuprinsul sentinței se subliniază însă o greșeală 
flagrantă făcută de ofițerul Nedelea ( salariat al IPJ Gorj 
despre care Gorjeanul a mai scris, legat de o atitudine ne-
profesionistă, chiar abuzivă, și despre un partizanat cu 
persoanele cercetate pentru evaziune fiscală), neluată în 
seamă de către superiorii respectivului. 

Mai exact, este scris negru pe alb că Nedelea a trecut 
incorect o cantitate de cherestea în procesul- verbal din 
24 august 2020, mai precis, cantitatea de 25,3 mc în loc 
de 4 mc.
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Mai grav este faptul că se menționează că cele trecute 
greșit de către polițist au fost intenționate ,,scopul fiind 
determinarea reprezentanților societății de a închide so-
cietatea".

Se scrie clar că cel care a întocmit dosarul a fost 
ofițerul Nedelea Adrian, nicidecum colegul acestuia, dar 
și că martorii au spus clar că diferența de cherestea, fără 

a fi găsită la sediul firmei, a fost de doar 4 mc. 
Mai mult, martorii susțin că nu au primit o co-

pie a procesului verbal în cauză, dar că, ulterior, au 
aflat în instanță că în acest document a fost modi-
ficată, intenționat, cantitatea respectivă, punâdu-
se în plus 20 mc de cherestea fără documente de 
proveniență.

IPJ Gorj înștiințat, în scris, de fapta lui Nedelea

La jumătatea acestui an, superiori lui Nedelea de 
la IPJ Gorj sunt înștiințați, în scris despre abuzul 
comis de ofițerul SICE Gorj, Nelu Nedelea. Asta, pe 
lângă alte reclamații scrise, de la adresa altor per-
soane în cazul cărora ofițerul a acționat în aceeași 
manieră, mai exact, neprofesionist și abuziv, folo-
sindu-se de poziția pe care o deține. Ce a făcut IPJ 
Gorj în acest sens? Nimic! Mai exact, a băgat capul 
în nisip ca struțul și s-a făcut că nu vede și nu 
aude, cum s-a întâmplat și în cazul polițistului tâl-
har, reprimit la muncă, în uniformă, deși acesta a 
recunoscut în fața unui procuror și a unei instanțe 
de judecată că a tâlhărit o casă de pariuri după 
ce își băgase mașină la amanet, deoarece avea un 

viciu, jocurile de noroc. Lucru pe care, culmea, îl 
știa toată lumea dar nimeni nu a luat poziție, cum 
nu a luat nici când acesta, cu o cagula pe față și 
un cutit, ziua, a intrat într-o astfel de societate și a 
tâlhărit-o ca un hoț la drumul mare. Realitatea că 
Nedelea lucrează sub același acoperiș. Să mai avem 
pretenții?!

ANAMARIA STOICA
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Școli din Târgu-Jiu reabilitate termicȘcoli din Târgu-Jiu reabilitate termic
Două școli din Târgu-Jiu vor 

fi reabilitate energetic cu 
fonduri prin PNRR. Minis-

trul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, Cseke Attila, a sem-
nat, vineri, 23 de noi contracte de fi-
nanţare prin Componenta 5 – Valul 
renovării din Planul Naţional de Re-
dresare şi Rezilienţă, pentru reabili-
tarea şi renovarea energetică a unor 
instituţii sociale, culturale şi de învă-
ţământ, precum şi a unor clădiri pu-
blice şi multirezidenţiale.

Valoarea totală este de 104.336.805 
lei.

Contractele semnate vizează și 
două instituții de învățământ din 
Târgu-Jiu: „creşterea performanţei 
energetice a Corpului C1 al Şcolii 
Gimnaziale „Gheorghe Tătărescu” – 

2.154.811,50 lei și creşterea perfor-
manţei energetice a Liceului Tehno-
logic nr. 2 din municipiul Târgu Jiu 
– 8.567.695,49 lei”.

Concret, este vorba despre reabi-
litarea clădirilor în care funcționează 
cele două unități de învățământ pen-
tru creșterea eficienței energetice. Lu-
crările vor consta în izolarea termică 
a spațiilor, schimbarea tâmplăriei, 
înlocuirea corpurilor de iluminat cu 
unele eficiente energetic, de tip led, 
instalarea unor sisteme de monitori-
zare și control pentru sistemul de în-
călzire, montare panouri fotovoltaice, 
instalarea sistemelor de ventilare cu 
recuperare de căldură și reabilitarea, 
în întregime, a sistemelor de încălzire 
ale celor două școli. 

I.I.

Ziua Armistițiului de la Compiègne și Ziua Veteranilor Ziua Armistițiului de la Compiègne și Ziua Veteranilor 
din teatrele de operații, sărbătorite la Târgu-Jiu!din teatrele de operații, sărbătorite la Târgu-Jiu!

Festivitatea a  început la ora 11.00, 
în prezența unui grup mare de per-
soane care au reprezentat asociațiile 
organizatoare, astfel: Asociația cultu-
rală Tătărescu, ANCMRR Gorj „Gene-
ral Ioan Culcer”, ANCE „Regina Ma-
ria” Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu”, 
Societatea de Științe Istorice din Ro-
mânia Filiala Gorj, Asociația cultural-
istorică Pleniceanu, Asociația Detecții 
Gorj, Asociația Arca Lex și Asociația 
Școala Gorjeană, la care s-au adău-
gat un grup de elevi de la Liceul de 
Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, 
cu un moment solemn și intonarea la 
trompetă de către domnul Bădescu 
Emilian (Severică) a melodiei „Stin-
gerea”, apoi depunerea unei jerbe și 
coroane de flori la Troița din cimitir 
dedicată Eroilor din Primul Război 
Mondial.

Preotul militar al Garnizoanei Târ-
gu Jiu a ținut o slujbă de pomenire 
a Eroilor Neamului Românesc, pentru 
care-i mulțumim și pe această cale. 

Domnul profesor de istorie, Andrei 
Popete Pătrașcu, moderatorul ceremo-
nialului, a vorbit despre însemnătatea 
zilei de 11 noiembrie 1918, din care vă 
prezint câteva fragmente: „După mai 
mult de patru ani de lupte tragice, 
în ziua de 11 noiembrie 1918 s-a în-
cheiat, teoretic (politic și diplomatic), 
Primul Război Mondial, o conflagrație 
ce a cuprins întreaga lume și a provo-
cat zeci de milioane de morți și răniți, 
prin semnarea Armistițiului de la 
Compiègne, în Franța, între Imperiul 
German și puterile Antantei, numită 

Vineri, 11 noiembrie 2022, la Cimitirul Internațional al Eroilor din 
Târgu Jiu s-a desfășurat un ceremonial dedicat împlinirii a 104 ani de 
la semnarea armistițiului care a pus capăt Primului Război Mondial și 
de marcare a Zilei Veteranilor din teatrele de operații. 

și Ziua Armistițiului de la Compiègne. 
Acesta care a creat condițiile necesare 
pentru realizarea Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918. Armistițiul a intrat 
în vigoare începând cu ora 11.00 – cea 
de-a unsprezecea oră a celei de-a un-
sprezecea zile din a unsprezecea lună 
a anului 1918. Inițial, acest armistițiu 
a încetat după o perioadă de 36 de 
zile. Tratatul privind încetarea defi-
nitivă a ostilităților a fost semnat, în 
mod formal, la Versailles în 1919. (...) 
În România, Ziua Armistițiului a fost 
sărbătorită încă din perioada interbe-
lică, când era celebrată prin manifes-
tări publice de cinstire a eroilor și vic-
timelor Primului Război Mondial. Din 
anul 2014, prin adoptarea Legii 150, 
România recunoaște meritele perso-
nalului armatei participant la acțiuni 
militare și acordă drepturi acestora 
și urmașilor celor decedați. Astfel, în 
semn de recunoaștere a meritelor ve-
teranilor pentru apărarea intereselor 
României la 11 noiembrie s fost insti-
tuită Ziua Veteranilor din teatrele de 
Operații”.

Despre momentul semnării 
Armistițiului de la Compiègne a vorbit 
și domnul col. (r.) Emanuel Bărbules-
cu, președintele Filialei Județene Gorj 
„General Ioan Culcer” a ANCMRR 
„Alexandru Ioan Cuza”.  

La rândul său, domnul col. (rtr.) 
Gigi Bușe, secretarul executiv al Filia-
lei Gorj „Tudor Vladimirescu” a ANCE 
„Regina Maria”, a vorbit despre „Ziua 
Veteranilor din teatrele de operații” 
mesaj din care vă prezint câteva frag-

mente:
„Ziua de 11 noiembrie este și un 

prilej de comemorare a eroilor căzuți 
în teatrele de operații din Balcani, 
Afganistan și Irak, unde Armata Ro-
mâniei a plătit cu tribut de sânge și 
vieți omenești participarea sa la mi-
siunile de pace ale ONU și NATO. Din 
anul 1996 și până în prezent, peste 
55 mii de militari români au asigurat 
încadrarea detașamentelor dislocate 
pentru executarea misiunilor în Asia, 
Africa și Europa. Tributul pierderilor a 
fost destul de mare. Au căzut la dato-
rie 30 de militari iar peste 200 au fost 
răniți și au rămas cu infirmități. La 
data de 11 noiembrie 2003, la 85 de 
ani de la semnarea armistițiului care 
a pus capăt Primului Război Mondial, 
sublocotenentul post-mortem Iosif-
Silviu Fogarași a fost primul militar 
român care își sacrifica viața în tea-
trul de operații din Afganistan. Prin 
simbolistica oferită de această dată 
istorică a României, în anul 2014 a 
fost instituită prin Legea nr. 150 din 
22.10.2014 – Ziua Veteranilor, pentru 
a recunoaște meritele personalului 
armatei participant la acțiuni militare 
și acordarea unor drepturi acestuia și 
urmașilor celor decedați. Această săr-
bătoare a fost redenumită, prin Legea 
nr. 168 din 2020, drept Ziua veterani-
lor din teatrele de operații.

Astăzi, putem afirma cu tărie că 
locul de care se bucură România în 
prezent se datorează în mare măsu-
ră conduitei profesionale a militari-
lor prezenți în teatrele de operații din 
cele mai fierbinți locuri ale lumii, dar 
și de sacrificiul lor, contribuind astfel 
la îmbunătățirea climatului de secu-
ritate internațională. Faptele lor au 

rămas în paginile istoriei românești 
pentru a servi drept model generațiilor 
următoare. Pentru sacrificiul făcut de 
ostașii români, atât în timpul celor 
două conflagrații mondiale dar și în 
teatrele de operații în cadrul misiuni-
lor de pace ale ONU și NATO, se cuvi-
ne să le aducem un pios omagiu și să 
le păstrăm un moment de reculegere. 
România a ales bujorul românesc să 
reprezinte recunoștința, considerația 
și respectul nostru pentru veteranii 
de război și veteranii din teatrele de 
operații.”

Domnul col. (rtr.) Bebe Dobre, 
președintele Subfilialei Scoarța a 
ANCE „Regina Maria”, a prezentat, cu 
lux de amănunte, situația din Europa 
anului 1918 care a culminat cu sem-
narea Armistițiului de la Compiègne, 
de lângă Paris. „Primul Război Mon-
dial, declanșat la 28 iulie 1914, urma 
să se încheie la 11 noiembrie 1918, 
după aproape 53 de luni de lupte 
tragice. Era ultimul dintre cele patru 
armistiții încheiate în același an: la 
Salonic - cu Bulgaria, la 29 septem-
brie, la Mudros - cu Turcia, la 30 sep-
tembrie, și la Padova - cu Austria, la 3 
noiembrie. Din punct de vedere stra-
tegic, el a pus capăt dominației euro-
pene și absolutismului monarhic și a 
doborât patru mari imperii: german, 
austro-ungar, otoman și rus”, a con-
cluzionat domnul colonel Dobre. 

La final, cei prezenți au aprins o 
candelă pentru Eroii Neamului Româ-
nesc și au făcut o fotografie de final, 
pentru aducere aminte, la mormântul 
Generalului Iona D. Culcer și la Troița 
Eroilor din Primul Război Mondial. 

 Col. (rtr.) GIGI BUȘE 
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SINDICATUL LIBER AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI
 DIN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN GORJ

 DECIZIE NR. 2/286/11.11.2022
privind convocarea Adunării Generale

Având în vedere:
- prevederile Legii 62/2011 privind Dialogul Social cu modificările si 

completările ulterioare;
- prevederile art. 14 alin (2); (3); (4); art. 17 și 18 alin (4) din Statutul 

Sindicatului Funcționarilor Publici din 14.06.2018;
-  prevederile art. 14,15,16,17,34,35,36,37,38 din Regulamentul de 

organizare si funcționare al Sindicatului;
ART.1 - Se convoacă Adunarea Generală în data de 15.12.2022 ora 13.00 

în sala ,,C” a Consiliului Județean Gorj având următoarea ordine de zi: 
- Alegeri pentru funcțiile de conducere, respectiv, președinte,  2 

vicepreședinți și 1  secretar general prin vot secret.
- Desemnarea/alegerea prin vot deschis   a comitetului executiv, respec-

tiv  1 responsabil financiar și 4 membri de sindicat.
- Desemnarea/ aprobarea  comisiei de cenzori (3  membrii titulari) dintre 

care președintele comisiei trebuie sa fie obligatoriu funcționar cu studii eco-
nomice (art. 24 din Statutul Sindicatului).

- Informarea  membrilor de sindicat asupra activității financiare pe pe-
rioada mandatului 2018-2022 inclusiv  -  raport  comisie cenzori  (art. 24 
Statut si art. 29 alin (3) ROF).

Desemnarea împuternicitului Adunării Generale pentru a duce la înde-
plinire formalitățile prevăzute de lege la instanța competentă a  noilor organe 
de conducere alese/ desemnate.

ART.2  - Candidaturile pentru funcțiile de conducere se vor înregistra  la 
secretarul sindicatului. Candidaturile vor cuprinde date de identificare ale 
candidatului, calitatea de salariat în sistemul administrației publice locale, 
termenul maxim de depunere al acestora este  21.11.2022 inclusiv.

ART.3 -  În vederea constituirii legale a Adunării Generale trebuie asi-
gurată prezența a cel puțin 2/3 din liderii de filială care să reprezinte 2/3 
din totalul de membrii ai Sindicatului,  liderii de filiale prezenți vor depune 
procesul verbal al filialei prin care au fost aleși. 

ART. 4 -  În situația neîndeplinirii cvorumului prevăzut la art. 14 alin (2) 
din Statut se aplică prevederile art. 14 alin (3), fiind convocată o nouă ședință 
a liderilor de filiale imediat după constatarea lipsei cvorumului. Ședința va 
avea loc în  data de 15.12.2022 ora 13.30 și se consideră legal constituită 
dacă cvorumul de prezență aplicabil este de cel puțin jumătate plus unu din 
numărul  liderilor de filiale iar totalul membrilor pe  care-i reprezintă să fie 
½ din numărul total al membrilor de sindicat. 

ART.5 - Prezenta decizie va fi comunicată liderilor de filiale din cadrul 
UAT-urilor și altor instituții cu membri de sindicat aflați în imposibilitatea 
desemnării unui lider de filială  prin mijloace electronice cât si publicarea 
într-un  cotidian cu acoperire  la nivel județean.

INFORMARE

Această informare este efectuată de: PRIMĂRIA COMUNEI BUMBEȘTI-
PIȚIC, localitatea Bumbești-Pițic, Str. Principală, nr. 104, Tel/Fax – 
0253/232 200, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ JIU aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor ,,CA-
NALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE ÎN SATUL BUMBEȘTI-PIȚIC, COMU-
NA BUMBEȘTI-PIȚIC, JUDEȚUL GORJ” localizat în localitatea Bumbești-
Pițic, comuna Bumbești-Pițic, județul Gorj.

Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului vor rezulta permanent următoarele ape uzate: Q 

uz zi max = 106,2 mc/zi, ce se vor evacua în pârâul Galben după ce au fost 
epurate prin intermediul stației de epurare mecano-biologic din localitatea 
Bumbești-Pițic dimensionată la Q uz zi max = 279,5 mc/zi.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări 
se pot adresa solicitantului la adresa U.A.T. BUMBEȘTI-PIȚIC, Consiliul 
Local Bumbești-Pițic sau la Primăria Comunei Bumbești-Pițic, Tel/Fax – 
0253/232 200 sau la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ,,APELE ROMÂNE” 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU, Adresa de corespondență: Cra-
iova, str. N. Romanescu, Nr. 54, cod 200738, Dolj, județul Dolj, Romania, 
Tel: 0251-426655/ Fax: 0251-427597, Dispecerat: 0251-427512; E-mail: 
dispecerat.daj@daj.rowater.ro după data de 15.11.2022.

INFORMARE

Această informare este efectuată de: PRIMĂRIA COMUNEI BUMBEȘTI-
PIȚIC, localitatea Bumbești-Pițic, Str. Principală, nr.104, Tel/Fax – 
0253/232 200, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINA-
LĂ DE APĂ JIU aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor 
,,CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE ÎN SATUL POIENARI, COMUNA 
BUMBEȘTI-PIȚIC, JUDEȚUL GORJ” localizat în localitatea Bumbești-Pițic, 
comuna Bumbești-Pițic, județul Gorj.

Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului vor rezulta permanent următoarele ape uzate: 

Q uz zi max = 79,5 mc/zi, ce se vor evacua în pârâul Galben după ce au fost 
epurate prin intermediul stației de epurare mecano-biologic din localitatea 
Bumbești-Pițic dimensionată la Q uz zi max = 279,5 mc/zi.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări 
se pot adresa solicitantului la adresa U.A.T. BUMBEȘTI-PIȚIC, Consiliul 
Local Bumbești-Pițic sau la Primăria Comunei Bumbești-Pițic, Tel/Fax – 
0253/232 200 sau la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ,,APELE ROMÂNE” 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU, Adresa de corespondență: Cra-
iova, str. N. Romanescu, Nr. 54, cod 200738, Dolj, județul Dolj, Romania, 
Tel: 0251-426655/ Fax: 0251-427597, Dispecerat: 0251-427512; E-mail: 
dispecerat.daj@daj.rowater.ro după data de 15.11.2022.

Parc nou în Debarcader Parc nou în Debarcader 
Cartierul Debarcader va avea 

un nou parc cu alei, mobi-
lier modern, toalete și locuri 

de parcare, pe o suprafață totală de 
peste 8.000 de metri pătrați. „Este 
vorba despre digul pe care trecea ca-
lea ferată destinată mocăniței. Este un 
proiect finanțat de la bugetul local și 
a cărui implementare va începe în pe-
rioada următoare”, spune primarul 
Marcel Romanescu, care s-a întâlnit 
zilele trecute cu cetățenii din cartierul 
Debarcader pentru a discuta despre 
problemele zonei și despre proiectele 
care urmează să fie implementate. 

„Urmează să intervenim pentru re-
abilitarea Parcului Debarcader, extin-

derea locului de joacă, reabilitarea și 
înfrumusețarea zonei verzi din spatele 
blocurilor ce se învecinează cu statuia 
Ecaterinei Teodoroiu, dar și amenaja-
rea digului despre care am vorbit mai 
sus. Este o zonă în care s-a investit 
mult în obiective pe care noi le-am con-
siderat prioritare. Printre acestea se 
numără cea mai modernă creșă din 
Oltenia, amenajată într-un spațiu de 
la Colegiul Tehnic «Ion Mincu» și care 
primește 5 grupe de copii. Grădinița 
din strada Lotrului, finalizată recent, 
este un alt obiectiv prioritar, construit 
în colaborare cu Ministerul Educației, o 
unitate de învățământ modernă, dota-
tă cu toate cele necesare. Statuia Eca-

terinei Teodoroiu, un adevărat reper al 
zonei, a fost recent reabilitată și repu-
să în valoare”, afirmă Romanescu.

În plus, Colegiul Tehnic „Ion Min-
cu” urmează a fi reabilitat termic, in-
clusiv sala de sport și căminul. Aici, 
pe lângă montarea panourilor fotovol-
taice, se vor reface pereții, tâmplăria, 
sistemul de încălzire, se va schimba 
întreaga instalație de iluminat, înlo-

cuindu-se vechile corpuri de iluminat 
cu unele moderne, de tip LED, se vor 
echipa clădirile cu stații de încărcare 
pentru mașini electrice și se va reabi-
lita sistemul de furnizare a apei calde 
pentru cămin.

Este o investiție prin PNRR în va-
loare de 16 milioane de lei.

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

Telefon:  0731984506.

Vând 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. 

 Societate comercială 
angajează: EXCAVATORIST, 
CU EXPERIENȚĂ ÎN DEMO-
LĂRI. Informații la telefon 
0730017008, 0730017005.

 Anunț public privind decizia etapei de încadrare  

Primăria Comunei Bustuchin, titular al proiectului, 

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 

încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, 

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra me-

diului, pentru proiectul ,,Reabilitare și modernizare siste-
me de apă potabilă în Comuna Bustuchin, Județul Gorj” 
propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-

mentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din munici-

piul Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni - vineri, în-

tre 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 

competente pentru protecția mediului. 

S.C. ROMCIM S.A, PUNCT DE LUCRU TÂRGU-JIU, 
cu sediul în Târgu-Jiu, str. Bârsești, Nr. 216, județul 

Gorj, anunță publicul interest că a depus la A.P.M. Gorj 

documentația tehnică pentru obținerea autorizației de me-

diu pentru desfășurarea activităților de:

- Fabricarea cimentului, cod CAEN Rev.2 – 2351

- Operaţiuni de mecanică generală, cod CAEN Rev.2- 

2562

- Repararea altor echipamente, cod CAEN Rev.2- 3319

- Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale, cod 

CAEN Rev.2 – 3320

- Depozitari,  Cod CAEN Rev.2- 5210

pe  amplasamentul din Târgu-Jiu , str. Barsești , Nr. 

216, județul Gorj.

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în 

scris la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, 

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

office@apmgj.anpm.ro

În atenția tuturor 
abonaților!

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

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

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, rate, 
diplome recunoscute, sprijin angajare. Cău-
tăm colaboratori, 2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariatsnm@yahoo.com
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Educaţia…şi Lecţia credinţei! - Judecătoarea Adriana Stoicescu: ,,Lumea 
agonizează pe mâna celor care au ca un scop comun - viața fără Dumnezeu!

,,Cred că avem nevoie de un nou potop pentru ca lumea să se ,,Cred că avem nevoie de un nou potop pentru ca lumea să se 
întoarcă la esență, la bază, la Dumnezeu”!întoarcă la esență, la bază, la Dumnezeu”!
Cu consecvenţa mereu vie şi plină de ri-

goare, dar şi cu aplecarea atentă asupra 
unor aspecte profunde ale curajului doam-

nei judecător Adriana Stoicescu, un strălucit şi în-
drăzneţ magistrat în cadrul Tribunalului Județean 
Timiș, vicepreședintele acestei instituții, care a atras 
atenţia publicului larg din România, fiind respec-
tată şi apreciată datorită analizelor sale pertinen-
te şi deosebit de profunde privitoare la: educație, 
cultură, religie, asistenţă medicală, asistenţă juridi-
că, minorități sexuale, continui să cred că e borba 
despre o fire credincioasă şi cu un discurs creștin 
pe deplin asumat şi plin de responsabilitate, dar, 
după cum se ştie, chiar incomodă pentru guvernan-
ţii României de azi, care nu ezită să fie directă şi 
tranşantă, chiar prevăzătoare şi axată pe logica ar-
gumentării, o faţă zâmbitoare, dar, sobră în munca 
de fiecare zi, convinsă fiind că Adevărul este Însuşi 
Dumnezeu, când ne atrage atenţia în legătură cu 
faptul că marea dramă a lumii contemporane este 
centrată în altă parte decât în crizele care ne apasă 
tot mai greu viaţa cotidiană, deoarece, fără credință 
şi fără Dumnezeu, omul devine un animal rațional 
care vine de nicăieri și care pleacă spre nicăieri, cum 
spune Petre Ţuţea, pentru că de multe ori se pune 
şi probblema raporturilor dintre credinţă şi cultură, 
iar, ipoteza postmodernă ce reduce religia la cultură 
se dovedeşte una lipsită de temei! Trebuie spus că 
religiile au cunoscut mereu o dezvoltare asincronă 
faţă de cultură sau de ideologie, deoarece credin-
ţele sunt realităţi culturale incontestabile, dar care 
tind să se suprapună culturii! Mai degrabă, am pu-
tea menţiona faptul că întotdeauna credinţa are o 
funcţionalitate autonomă ce interacţionează cu for-
mele culturii şi le transformă din lăuntrul acestora, 
mai ales că în contextul crizei culturale provocate 
de fenomenul globalizării, trebuie regândit noul rol 
al credinţelor religioase! Se pare că antropologii nu 
au găsit încă o societate fără religie, care face par-
te din fenomenul existenţei umane, oferind căi spre 
fericire, dar, nu într-un sens moral individual, ci în 
sens estetic şi legat de faptul social, cum ar spune 
Durkheim. 

«Dumnezeu este intervalul dintre două bătăi ale 
inimii» (Emil Cioran)

Desigur, istoria nu este reductibilă la un singur 
parametru simplificator, dar, cu siguranţă, credin-
ţele religioase vor juca un rol determinant în viitor, 
iar, liberul nostru arbitru va decide acest lucru. De 
altfel sunt cunoscute nenumăratele imagini cultu-
rale ale omului: homo sapiens, homo faber, homo 
technicus, homo technologicus, homo orans (omul 
care crede în Dumnezeu şi care se întăreşte prin 
credinţă) şi cu siguranţă că «homo orans» ocupă cel 
dintâi loc între poziţiile culturii imaginii şi ale în-
dreptării omului spre Dumnezeu! Tot mai mult ob-
servăm două realităţi în modul de a gândi al omului 
apăsat de crizele momentului: una e cea a imaginii 
şi cealaltă este cea a acţiunii în care persoana este 
ceea ce face şi e dominată de ideea fixă a reuşitei, 
mai ales că în acest tip de cultură rugăciunea riscă 

să fie un limbaj asumat, chiar dacă există o aple-
care spre o lume interioară şi de spiritualitate. Iar, 
când spui: «nu am timp să mă rog», e ca şi cum ai 
spune: «Tu, Doamne, ai trecut pe planul secund, 
chiar după lucrurile considerate mai importante», 
neavând în vedere timpul care trebuie să aibă un 
sens al demnităţii a ceea ce facem la un moment dat! 
În toată plenitudinea ei nedezminţită, istoria dove-
deşte că oamenii nu se pot guverna cu succes fără 
Dumnezeu, dar, totuşi, strivit de povara unei lumi 
care nu-i oferă decât indiferenţă şi vid, o lume fără 
speranţă şi semnificaţie, omul trebuie să se zbată, 
să accepte anumite compromisuri! Mai înfricoșător 
este faptul că oamenii care sunt departe de Dumne-
zeu se chinuie mult mai mult decât cei aproape de 
Dumnezeu, fără rezultatele scontate și fără încrede-
rea în ziua de mâine! Să nu iubești multele cuvinte 
și slava omenească, ne spune undeva Mântuitorul 
Iisus Hristos, pentru că altfel, nu în spate, ci chiar 
înaintea ochilor tăi demonii îți vor întinde curse și 
se vor bucura cu tine la vremea rugăciunii, căci 
atunci, cu ușurință te vor distrage și te vor ademeni 
cu gânduri de rătăcire! Dacă vrei să te rogi curat, 
nu ceda vreunei pretenții trupești și nu vei avea la 
ceasul rugăciunii niciun nor care să te întunece la 
minte! Dar, câtă înţelepciune cuprinde îndemnul: 
Nu ocoli sărăcia și mâhnirea, pentru că acestea fac 
rugăciunea mai ușoară şi ia aminte, stai în adevăr 
înaintea Lui Dumnezeu, la ceasul rugăciunii! Ca 
nu cumva să te trezeşti biruit de lauda omenească, 
dacă pe aceasta o urmărești, făcând rugăciuni multe 
și mari! Să nu te rogi ca fariseul, ci, ca vameșul, ca 
să fii îndreptățit și tu de Domnul! Lauda rugăciunii 
nu este cantitatea, ci calitatea ei! Acest lucru apare 
clar din cuvântul Domnului: „Când vă rugați, nu 
spuneți multe ca neamurile, că ele cred că în multa 
lor vorbărie, vor fi ascultate” (Matei 6,7). Deci, să nu 
te rogi după rânduielile din afară, ci să-ți îndemni 
mintea să simtă lucrarea rugăciunii cu multă frică 
şi cu multă smerenie, fie că te rogi singur, fie că te 
rogi cu frații, iar, în fiecare clipă luptă-te să te rogi 
nu din obișnuință, ci cu simțire. Simțirea rugăciunii 
înseamnă adunarea minții cu evlavie, cu cucernicie, 
cu suspine ascunse și cu durerea sufletului, care 
însoțesc mărturisirea păcatelor noastre, pentru că 
«Dumnezeu este intervalul dintre două bătăi ale ini-
mii» (Emil Cioran), pentru că «inima înfrântă şi sme-
rită Dumnezeu nu o va urgisi», aşa cum ne spune 
psalmistul (Ps.50 (18). 

,,România moare tratată de cancer cu alifi e de 
prostie”!

Dar, ca să revenim la doamna magistrat Adriana 
Stoicescu, care spune că lumea de astăzi nu mai are 
nevoie de exemple pentru că îşi este sieși suficientă, 
când aruncăm cărți la gunoi, ardem punțile cu tre-
cutul, dărâmăm statui și transformăm bisericile în 
birturi, iar, ca urmare, aşa cum spune domnia sa: 
,,Cred că avem nevoie de un nou potop pentru ca lu-
mea să se întoarcă la esență, la bază, la Dumnezeu! 
Exemplele de viață cele mai căutate sunt cele ale 
așa-zișilor formatori de opinie, plini de strălucire, 
dar găunoși. Oameni acoperiți de sclipici, dar cu ini-
mile goale, care nu au nimic de oferit decât perdele 
de fum. Omul de azi nu are nevoie de virtute pentru 
că i s-a repetat cu obstinație că poate trăi în afara 
regulilor, că libertatea înseamnă să faci ce vrei, cum 
vrei, când vrei”, afirmă judecătoarea Adriana Stoi-
cescu! La un moment dat, ea se îndreaptă şi spre 
sistemul de sănătate, când spune că într-o societate 
secularizată şi dominată de patima banilor consta-
tăm că ,,România moare tratată de cancer cu alifie 
de prostie” şi cu oameni care tratează pe cei aflaţi în 
suferinţă, numai pentru bani! Pentru că îi place să 
abordeze pe multiple planuri problematica oameni-
lor din zilele noastre, cu exemple chiar din domeniul 
său de activitate, doamna magistrat se referă la o 
grefieră de la Tribunalul Timiș care a murit într-un 
spital fără ca medicii să-i pună diagnosticul corect 
și fără să primească tratamentul adecvat, spunând 
următoarele: „A murit un grefier. Pentru mulți din-
tre noi, un anonim. Un anonim care o viață a cărat 
dosare în sălile de instanță, a citit milioane de pagini 
despre cele mai rele sau groaznice fapte și a scris tot 
pe atâtea. Praf înghițit din hârtii vechi, combinat cu 
bacterii. Unii scapă, mulți, nu! Și ce dacă? Bolile 

profesionale la noi sunt la alegere”, scrie judecătoa-
rea Stoicescu, deoarece „România moare tratată de 
cancer cu alifie de prostie, de oameni care se fac că 
tratează, numai pentru bani. Moare cu taxele plă-
tite la zi, asigurare perfectă pentru chin, căci nu-
mai cinismul poate numi «de sănătate» asigurările 
pe care le plătim lună de lună ca să primim moarte 
«la pachet» (sic!!). În final, dacă mai poate fi salvată, 
România va muri, totuşi, de foame, căci pufuleţii 
şi parizerul nu te ajută prea mult să supravieţu-
ieşti”, subliniază judecătoarea Stoicescu, după care 
menţionează despre grefiera Carmen Mihalcea, că a 
fost «o tipă deșteaptă și haioasă» prin cuvintele unui 
umor involuntar, după ce şi-a adus aminte de mai 
multe discuții avute cu grefiera Mihalcea la modul 
chiar patetic şi amical, deoarece: ,,A plecat ca să-şi 
reîntâlnească tatăl şi să caute împreună un colţişor 
în rai unde să tragă o pipă, să îşi facă o cafea bună şi 
să îmi citească postările, supărată că nu mai poate 
pune la punct papagalii analfabeţi care mă jignesc! 
Sper să mă ierte că nu am intervenit mai din timp, 
că nu i-am ignorat protestele şi că nu am băgat-o 
cu forţa în maşină ca să o duc departe de medici-
na romanească, ce transformă drumul bolii într-o 
Golgota cu un singur final posibil. A mai murit un 
grefier. Ei, şi?”, întreabă aproape retoric judecătoa-
rea Stoicescu, elogiind memoria regretatei grefiere! 
În final, ca să spunem, totuşi, ce curaj şi ce spirit 
critic are acest magistrat de «nota zece cu felicitări», 
să vedem şi modul cum judecătoarea Adriana Stoi-
cescu, de la Tribunalul Timiș, a reacţionat, după ce 
primarul Dominic Fritz a anunţat că va finanţa de la 
bugetul local comunitatea «LGBTQ», exprimându-şi 
nemulţumirea că „mâna lungă a corectitudinii po-
litice a invadat Timişoara”, deoarece: „O mână de 
imberbi, cărora nu le creşte barba şi care nu se ho-
tărăsc dacă să poarte sau nu sutien, a pus mâna pe 
planetă! În numele unei libertăţi prost înţelese sun-
tem chemaţi să înţepenim în poziţie de drepţi în faţa 
unor specimene care, dacă trăiau în preistorie, ar fi 
fost micul dejun al unui animal mai pricăjit! Bărba-
ţii adevăraţi, avându-i în preajmă, i-ar trimite după 
ţigări, dacă ar şti că se pot descurca în trafic! Femei-
le, privindu-i, îşi redescoperă instinctul matern! Alt-
ceva, bieţii de ei, nu pot să trezească! Oameni mici 
şi frustraţi, înţepeniţi în traumele copilăriei în care, 
probabil, s-au simţit neiubiţi, vor să legifereze frus-
trarea lor. Să ne facă să ne simţim vinovaţi pentru 
neîmplinirile lor. Apoi, să întoarcă lumea cu susul 
în jos. Pentru că vor şi pot acest lucru! Se pretind 
torturaţi şi marginalizaţi şi ne cer să facem doi paşi 
în spate! Să ne fie ruşine că ne simţim şi ne numim 
femei şi bărbaţi, să ne ascundem în grote şi, atunci 
când ieşim, să îngenunchem cuviincios, în faţa ori-
cui, dar nu în Faţa Lui Dumnezeu! În numele unei 
imbecilităţi numită corectitudine politică, îi lăsăm 
să dea foc planetei! Şi, mai ales, îi lăsăm să Îi dea 
foc Lui Dumnezeu! De parcă toată nebunia planeta-
ră nu ar fi de ajuns, deoarece, mâna lungă a corec-
titudinii politice a invadat Timişoara. A murdărit-o, 
distrugându-i spiritul! Oameni care nu au nici cea 
mai mică idee despre ceea ce înseamnă Timişoara, 
vor să ne înregimenteze în nebunia lor! De ani de 
zile avem «Festivalul Inimilor». Aveam zilele în care 
Timişoara devenea o uriaşă grădină! Aveam micile 
noastre bucurii ale unui oraş pe care NU ÎL MERI-
TAŢI! Azi, avem o imensă disperare”, în acest fel, 
încheind ca într-o şarjă critico-umoristică, doamna 
magistrat Adriana Stoicescu, pledoaria într-o lume 
care agonizează pe mâna celor care au ca un scop 
comun - viața fără Dumnezeu!(VA URMA) 

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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CLASAMENT LIGA 3 – SERIA 7

Loc Echipa    M  V E  I   Gol    +/- Pct
1. ACSO Filiaşi  12 10 1  1 32-13    19  31
2. CSM Deva   12   9 3  0 34-7    27  30
3. CS Gilortul Tg Cărbuneşti 12   8 1  3 19-14      5  25
4. ACS Viitorul Şimian 12   7 1  4 28-20      8  22
5. AFC Voinţa Lupac  12   6 2  4 21-13      8  20
6. CSM Jiul Petroşani  12   5 3  4 21-13      8  18
7. ACS Progresul Ezeriş 12   2 2  8 10-27   -17    8
8. ACS Viitorul Târgu Jiu 2 12   2 2  8 14-33   -19    8
9. CSO Retezatul Hațeg 12   1 3  8 10-23   -13    6
10. CS Armata Aurul Brad 12   0 2 10 14-40   -26    2

Liga 3 – Seria 7, Etapa 12

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 2 - 0 CSO Retezatul Hațeg
CSM Deva 2 - 1 ACS Viitorul Şimian

AFC Voinţa Lupac 4 - 0 CS Armata Aurul Brad
CSM Jiul Petroşani 1 - 3 ACSO Filiaşi

ACS Progresul Ezeriş 1 - 0 ACS Viitorul Târgu Jiu 2

Gilortul Târgu Cărbunești 
a urcat pe podium după suc-
cesul din weekend. Trupa 

Gilortul e pe val! Echipa lui Găman a revenit pe locul 3
lui Mario Găman a trecut 
pe teren propriu de Reteza-
tul Hațeg, după două goluri 

reușite în repriza secundă.  
Ionuț Gîlcescu (68') și Răz-
van Istudor (90'+5) au punc-
tat pentru gazde, care s-au 
dus la 5 puncte de locurile de 
play-out. 

Antrenorul gorjenilor și-a 
felicitat elevii și se concen-
trează acum pe ultimele con-
fruntări din acest an.

,,A fost o partidă, așa cum 
mă așteptam, dificilă, pentru 
că știam modul de organizare 
al echipei din Hațeg, dar am 
reușit să câștigăm. Este un re-
zultat bun, care ne dă încrede-
re pe viitor. 

Cinste băieților pen-
tru cum au abordat 
această partidă, pentru 
că nu a fost ușor. Ştiam 
că ei se organizează 
acolo, în jumătatea pro-
prie, dar am reușit să 
câștigăm. Succesul este 

important în economia cla-
samentului și pentru ceea ce 
va urma. Este a treia victorie 
consecutivă și trebuie să dea 
mai multă încredere acestor 
băieți, acestor copii care pot 
să crească de la meci la meci, 
de la antrenament la antrena-
ment. Urmează un meci destul 
de dificil la Şimian, apoi jucăm 
acasă cu Filiași, iar în ultima 
etapă la Viitorul 2. Este un 
ciclu de trei meciuri din care 
sperăm să acumulăm cât mai 
multe puncte”, a declarat Gă-
man.

Antrenorul de la Gilortul 

nu exclude veniri importante 
în iarnă, mai ales dacă elevii 
săi se bat pentru primele lo-
curi.

,,Ne gândim să întărim lo-
tul, este un plan, dar în funcție 
de unde ne clasăm după aces-
te trei etape. Vedem ce putem 
aduce, în funcție și de bugetul 
clubului și, cu trei-patru jucă-
tori, cred că putem spera la 
mai mult”, a conchis tehnici-
anul.

Meciul cu Viitorul Șimian 
se joacă sâmbătă, 19 noiem-
brie, de la ora 14.00.

CĂTĂLIN PASĂRE

Viitorul Târgu Jiu s-a făcut de râs în fața 
proprilor suporteri, și așa puțini, după ce 
a încasat patru goluri de la Unirea Slobo-

zia. Apărarea formației gorjene dă chix de la meci la 
meci, iar erorile individuale sunt la ordinea zilei la 
echipă. Doi foști jucători ai gazdelor au fost decisivi 
în succesul de pe Municipal. 

Ciprian Rus (31) și Vlad Prejmeran (39, 83) au 
punctat pentru ialomițeni, care au profitat și de o 
eroare mare a lui Krupenschi, tânărul portar al Vii-
torului scăpând în plasă o centrare (67). 

Sătul de gafe, goluri încasate și rezultate proas-
te, Florin Stîngă nu știe dacă va mai rămâne la Târ-
gu-Jiu. 

Antrenorul a declarat că o schimbare este 
necesară, pentru că unii jucători sunt blazați. 
Brașoveanul a mai sugerat că la club nu domnește 
profesionalismul.

,,E o mare umilință. Astăzi, am primit o lecție, 
din toate punctele de vedere. Din păcate, atitudinea 
noastră nu a fost cea corespunzătoare. Am întâlnit 
un adversar bun, care ne-a dominat la toate capi-
tolele. Sper din suflet că am învățat ceva din toa-
te astea. Nu mă așteptam la scorul acesta, eu mă 
așteptam să câștigăm. Le-am spus jucătorilor că 
vom avea probleme pe benzi, de unde vin cu cen-
trări, dar, din păcate, nu au respectat lucrurile pe 
care le-am pregătit și am avut de suferit. Din păcate, 
în fotbal când nu respecți ce pregătești....

Trebuie să acceptăm că aceasta ne este valoarea, 
atât putem în momentul de față. Normal că diferență 
e mare, dacă în repriza a doua, când ajungi prima 
oară la poartă, îți scapă portarul centrarea. Sunt 
foarte supărat, dezamăgit, e clar că va trebui să fie 
o schimbare. Așa nu se poate continua! Ori plec eu, 
ori pleacă jucătorii! Nu pot să stau să mă chinui la 
nesfârșit. Sunt câțiva jucători care sunt de mult timp 
aici, sunt câțiva jucători nemulțumiți, care își doresc 
să plece. Ori plec eu, ori mai bine bag copiii care vor 

Se cer schimbări la Viitorul după umilința 
cu Slobozia!

Viitorul Târgu Jiu – Unirea Slobozia: 0-4 (0-2)

Viitorul: Krupenschi – Dănescu, Ad. Stoian, Rogac, Băican (Pîrcălabu 46') – Brînzan – Al. Dulca (P. 
Mitrică 46'), Răsdan (cpt.)(Andr. Istrate 46'), Țegle, Vl. Toma (Geană 73') – Dodoi (Vespe 78'). Rezerve 
neutilizate: Opric – I. Sîrbu, Banu, Gîrbiță. Antrenor: Florin Stîngă

Unirea: M. Contra – Dorobanțu (Boțogan 58'), I. Dinu, Gab. Lazăr, C-tin. Toma (cpt.) – Coadă, 
Prejmerean (Bolohan 86'), Cip. Rus (Cruceru 71') – Rob. Silaghi (M. Ciobanu 86'), Afalna, Golda (Ben Levy 
58'). Rezerve neutilizate: Păduraru – Perju, Mih. Lemnaru, Gîrbăcea. Antrenor: Constantin Enache

să joace fotbal. Așa nu mai merge! Cu 4-0, pot să 
pierd și cu Geană, Vespe, Vulpe, Buțurcă, nu-i nicio 
problemă. 

E bine că vine pauza, putem așeza niște lucruri. 
I-am transmis patronului că multe nu sunt la locul 
lor. Ca să faci performanță în fotbal, trebuie discipli-

nă și noi avem de suferit din punct de vedere al unor 
lucruri”, a declarat Stîngă după joc.

Viitorul intră în pauza competițională cu nouă 
înfrângeri bifate și doar cinci meciuri câștigate. 
Liga 2 se reia pe 26 noiembrie.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Patru medalii pentru 
pugiliștii de la CS Pandurii
Campionatul Național de Box, destinat juniorilor, a 

adus patru medalii pentru pugiliștii care reprezintă 
CS Pandurii Târgu Jiu. 

Competiția desfășurată la Brăila a fost una productivă 
pentru sportivii gorjeni. Florin Căldăraru a luat aurul la 
categoria 57 de kilograme, iar Mario Teodosescu a urcat pe 
treapta a doua a podiumului la categoria 75 de kilograme. 

Ambii pugiliști sunt pregătiți de antrenorul Doruleț 
Neamțu. De asemenea, Antonio Dumitru a luat argintul la 
categoria 63 de kilograme, iar Mario Marinescu a câștigat 
bronzul la 66 de kilograme. Sportivii sunt antrenați de Alex 
Scarlat.

CĂTĂLIN PASĂRE

Universitatea Craiova a 
remizat pe terenul Rapidului 
(2-2) în ultima rundă înainte 
de pauza competițională pe 
care o va lua Superliga. Alex 
Crețu (5) și Ştefan Baiaram 
(19) au punctat pentru 
oaspeți, care nu au putut ține 
de rezultat. Albu (24) și Du-
gandzic (72) au marcat pentru 
bucureșteni, care au luat cu 
asalt poarta lui Arlauskis în 
minutele de final. Mirel Rădoi 
a avut puține soluții pe banca 
tehnică din cauza unei deci-
zii curajoase, dar care îl pu-
tea costa. După rușinea din 
Cupa României, 1-1 la Zlatna 
cu Ocna Mureș, tehnicianul 
doljenilor a exclus piese gre-
le din lot. Andrei Ivan, Jovan 
Markovic, Sergiu Hanca și 
Ionuț Vînă au privit partida 
din tribune.

,,Dacă voiam, îi țineam în 
lot. Cine se crede mai presus 
de regulile noastre, se înșală 
amarnic. Poate s-o facă, după 
ce nu mai sunt eu. Cât sunt eu, 
eu decid. Nu stau să mă rog 
de nimeni. Cred că toți jucăto-
rii ar trebui să înțeleagă. Cei 
care n-au înțeles până acum, 
e doar problema lor. Le-am 
atras atenția. Eu te aștept. Ai 
greșit o dată, îți dau și a doua 
șansă, pentru că și eu am fost 
jucător, și eu am greșit și mi 
s-a acordat a doua șansă. 
A treia șansă, îmi pare rău, 
trebuie să pleci. Indolența, 
suficiența... Eu nu stau să mă 
rog de niciun jucător, le explic 
ce au de făcut, îi cântăresc în 
fiecare zi. Putem să-i luăm pe 
fiecare să vedem că fiecare a 
avut șanse. N-am nimic cu ni-
ciunul dintre ei. De Marko mă 

Rădoi cel curajos! Antrenorul Craiovei 
nu a mizat pe patru fotbaliști în Giulești

rog. Dacă am ajuns noi să ne 
dorim mai mult decât el, pro-
blema e la el, nu la noi.

Sergiu a jucat titular când 
am venit. După o semi-rușine 
pe care am avut-o la Ocna 
Mureș, putea fi o rușine mai 
mare. Ține adversarul întru-
na, de parcă eram la o miuță 
între noi. Pe Vînă l-am adus de 
la echipa a doua. Era cu Nis-
tor. Dan a știut să profite de 
șansă, el, nu. Îmi pare rău.

Sunt excluși, vom vedea pe 
ce perioadă, vom decide zilele 
viitoare. Toată lumea trebuie 
să înțeleagă. Eu când am vor-
bit de evaluare, am fost foarte 
serios. Am fost sincer cu toți, 
le-am spus ce trebuie să facă. 
Dacă cineva crede că din șase 
zile se poate antrena doar 
cinci, greșește. Pentru ziua aia 
în care nu se antrenează nu 
va juca și nu va face parte din 
grupul ăsta”, a declarat Rădoi. 
Antrenorul are și susținerea 

patronului Mihai Rotaru.
,,Este o discuție care se va 

face cu Mirel Rădoi, noi ne vom 
mula după punctul lui de ve-
dere. Nu este prima dată când 
un jucător este trimis la echipa 
a doua. Toate variantele sunt 
luate în calcul, plecarea e o 
variantă, să rămână la echi-
pa a doua e o variantă, să fie 
împrumutați e o variantă, să 
muncească și să revină e o 
variantă. Dacă își vor revizui 
atitudinea față de viață, nu 
de club, sunt convins că pot 
ajuta fotbalul românesc. Din-
colo de respectul pe care l-am 
implementat la Universitatea 
Craiova, mai avem un princi-
piu, de a ne sprijini reciproc. Ei 
au calitate, dar vrem ca ei să 
poată fi formați ca să reziste 
în viață și în alte medii, care 
nu-s prietenoase”, a anunțat 
finanțatorul Universității Cra-
iova.
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