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Cele mai frumoase gânduri Cele mai frumoase gânduri 
adresate Mitropolitului adresate Mitropolitului 

Olteniei, la zi aniversară!Olteniei, la zi aniversară!

Decizie a judecătorilor, în dosarul Decizie a judecătorilor, în dosarul 
fostului arhitect șef Retezanu, fostului arhitect șef Retezanu, 
cercetat pentru abuz în serviciu!cercetat pentru abuz în serviciu!
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Lider sindical, la Înalta Curte Lider sindical, la Înalta Curte 

de Casație și Justiție pentru Legea 197!de Casație și Justiție pentru Legea 197!
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Avem dovada video! Beregan nu s-a aruncat Avem dovada video! Beregan nu s-a aruncat 
în fața Dusterului condus de primarul Bobaruîn fața Dusterului condus de primarul Bobaru

Muncitori în construcții, 
panifi cație și transport, 
prinși ”la negru” - 
Aproape jumătate de 

million de lei, amenzi pentru 
angajatori »3»3
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Copiii din Motru au încă un parc Copiii din Motru au încă un parc 
nou în oraș! Atracția, o tirolianănou în oraș! Atracția, o tiroliană

Autoritatea locală din Motru a inves-
tit 196.000 de lei în proiectarea și 
execuția unui nou parc pentru copiii 
din localitate. 

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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Operații în premieră regională Operații în premieră regională 
la Spitalul Județean la Spitalul Județean 

Două intervenții în premie-
ră pentru regiunea Olteniei 
au fost efectuate la Spitalul 
Județean din Târgu-Jiu. 
Cei doi pacienți au 72 și 

74 de ani, operațiile au 
decurs bine și aceștia 
vor rămâne internați 
în spital, urmând pe-
rioada de recuperare 
postoperatorie.



agenda zileiagenda zileiMiercuri, 16 Noiembrie 2022Miercuri, 16 Noiembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
„Viaţa es te un vis pentru un înţelept, un joc pentru un prost, o comedie pentru un bogat, o tragedie pentru cei săraci.” - Sholem Aleichem„Viaţa es te un vis pentru un înţelept, un joc pentru un prost, o comedie pentru un bogat, o tragedie pentru cei săraci.” - Sholem Aleichem
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Ordonanța pe energie, aproape 
reșapată!

Lider sindical, la Înalta Curte de Casație Lider sindical, la Înalta Curte de Casație 
și Justiție pentru Legea 197!și Justiție pentru Legea 197!

Motto: „Cu cât se accentu-
ează criza aceasta economică și 
finanțiară, care ne bântuie de atâ-
ta vreme fără să avem speranță a 
scăpa așa de curând, cu atât mi se 
lămurește mai bine amintirea de 
pe vremea războiului din urmă...
(...) N-am pretenția să pricep eco-
nomia politică și, prin urmare, nu 
voi căuta să fac vreo paralelă în-
tre starea actuală economică și 
starea în care se află țara noastră 
în ajunul marelui război. Știu însă 
că lumea toată se plângea tot așa 
de amar și astăzi de lipsa banilor 
de pe piață. ”

Ion Luca Caragiale

Încă de astă vară, Guver-
nul Ciucă se tot chinuie 
să elaboreze Ordonanța de 

Urgență a Guvernului care să re-
zolve grava situație cu facturile la 
energia electrică, ajunse la sume 
astronomice din pricina scumpi-
rilor repetate ale prețului energi-
ei electrice. 

CHINURILE FACERII UNEI 
OUG CORECTE! Au existat trei 
OUG succesive, de plafonare-
compensare, una mai beteagă 
decât cealaltă. Și nici a patra 
OUG pe energie nu-i perfectă, 
întrucât au fost uitate unele do-
menii sensibile care să se bucure 
de ea. Astfel încât, rămâne ca ea 
să fie dreasă, adică reșapată, în 
comisiile de specialitate ale Ca-
merei Deputaților, care-i și forul 
decizional. În varianta șchioapă 
a Ordonanței de Urgență a Gu-
vernului pentru reglementarea 
ori semi-reglementarea energiei 
fuseseră uitate ca beneficiare bi-
sericile diverselor culte legale în 
România, spitalele, școlile, Me-
trorex și serviciile publice.

INUTILUL PURTĂTOR DE 

VORBE AL GUVERNULUI. Cum 
comunicarea prin purtătorul de 
vorbe al guvernului, Dan Cărbu-
naru, pare o chestiune benevolă 
și, uneori, după ureche, jurnaliștii 
l-au pândit pe prim-ministrul Ro-
mâniei, Nicolae Ciucă, pe holurile 
Parlamentului și l-au înghesuit cu 
niscaiva întrebări.

Premierul Nicolae Ciuc a spus, 
marți, că miercuri(adică astăzi, 
n.m. I.P.) va avea loc întânirea tri-
partită la Guvern și se va stabili, îm-
preună cu partenerii sociali, tot ceea 
ce ține de majorarea salariului minim. 
El a mai precizat că în acest moment, 
se lucrează la nivelul structurilor de 
specialitate.

„Este în analiză și ne dorim ca din 
acest pachet săa sigurăm pe cei care 
au pensiile cele mai mici să putem să 
asigurăm o creștere graduală”, a spus 
Nicolae Ciucă.

Despre acel ajutor care se dă o sin-
gură dată, Nicolae Ciucă a menționat 
că „în momentul de față este o cifră pe 
care nu o pot transmite”.

Cât despre majorarea salariului 
minim, Ciucă a zis: „Mâine vom avea 
întâlnirea tripartită la Guvern și vom 
stabili împreună cu partenerii sociali 
tot ce ține de majorarea salariului mi-
nim.

CONTINUĂ CONSOLIDAREA 
ECONOMICĂ. Prim-ministrul Nico-
lae Ciucă a declarat tot marți că în-
tr-o situație destul de complicată, la 
nivelul Guvernului, s-a reușit luarea 
unor măsuri „care asigură continua-
rea consolidăriie conomice.”

„Dați-mi voie să subliniez datele 
foarte bune pe care le-a comunicat 
Institutul Național de Statistică.(...) 
Avem creștere economică și pe cel de-
al treilea trimestru, o creștere econo-
mică de aproximativ 4% în comparație 

cu primele 9 luni ale anului trecut 
și doresc să-i asigur pe cetățenii 
români că facem tot ce este posibil 
astfel încât să putem să menținem 
această evoluție și să asigurăm 
că vom trece cu bine prin această 
situație deosebit de complicată”, a 
mai spus premierul la Palatul Par-
lamentului.

În comunicatul Institutu-
lui Național de Statistică, date 
publicității chiar marți, se afirmă: 
„Economia a crescut cu 1,3% în tri-
mestrul trei și avem o creștere cu 
4% față de aceeași perioadă a anu-
lui trecut.

ION PREDOȘANU

P.S. VEȘTI-ȘOC DE LA PRIM-
MINISTRUL CIUCĂ. La încheierea 
acestor simple note, deși marțea e 
cunoscută ca fiind a celor trei cea-
suri rele iată cu nu-i tocmai așa, ci 
doar o superstiție. Veștile șoc vin tot 
de la Prim-ministrul României, Ni-
colae Ciucă. Specialiștii lucrează la 
crearea unei anvelope ce va permite 
majorarea pensiilor cu 15%, iar sa-
lariul minim brut va ajunge la 3.000 
de lei, păstrându-se facilitățile ante-
rioare. Adică, la mărire, antrepreno-
rii au fiscalitate ZERO pentru 200 
de lei. Iar dacă doresc să mai creas-
că salariul minim cu încă 200 de lei 
nici banii aceștia nu vor fi impozitați! 
(Ion Predoșanu)

Neaplicarea Legii 197/2021 
pentru care minerii și energeticie-
nii protestează de doi ani, îi poar-
tă pe angajații CEO prin sălile de 
judecată. Această lege prevede 
ieșirea la pensie la vârsta de 52 
de ani a angajaților din producție, 
cu cel puțin 25 de ani vechime în 
muncă.

Un asemenea caz este și cel al 
liderului sindical de la Sindicatul 
Renașterea Jilț Turceni, care s-a 
pensionat, însă, cu data de 1 sep-
tembrie, în acest an, pe Legea 74. 

Pentru că nu beneficiază de 
Legea 197, Ion Popescu a dat 
Casa de Pensii Gorj în judecată. 
”Am pierdut la Târgu Jiu, am făcut 
apel la Curtea de Apel Craiova. Ni-

mic concret... și, atunci, 
am făcut apel la ICCJ. 
Speranța moare ulti-
ma, odată cu ea și noi, 
din păcate!”, a declarat 
acesta. El a mai spus: 
”Îmi pare rău pentru cei 
care au rămas, colegii 
mei și care așteaptă în 
continuare să se apli-
ce legea pentru care și 
eu am fost în Piață. Eu 
le spun să nu-și piardă 
speranța și să lupte în 
continuare, fiindcă ni 
s-a făcut și ni se face 
o mare nedreptate”, a 
mai spus fostul lider de 
sindicat.

M.C.H.
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,,În perioada menționată, inspecto-
rii de muncă cu atribuții de control în 
domeniile relații de muncă și securita-
te și sănătate în muncă au efectuat un 
număr de 46 controale fiind aplicate 
34 sancțiuni și dispuse 189 măsuri 
obligatorii în vederea intrării în legali-
tate.

Un angajator cu sediul social în 
județul Ilfov, din domeniul construcțiilor, 
a fost sancționat cu suma de 120.000 
lei pentru folosirea în activitate a șase 
persoane pentru care nu avea înche-
iate în prealabil contracte individuale 
de muncă. Persoanele identificate de 
către inspectorii de muncă lucrau la 
construcţia variantei de ocolire a Mu-
nicipiului Târgu-Jiu. Alți doi angajatori 
ce activează în domeniul construcțiilor, 
au fost sancționați cu suma de 80.000 
lei pentru primirea la muncă a patru 
persoane fără a avea încheiate în pre-
alabil contracte individuale de muncă. 
Angajatorii au fost depistați pe raza 

Muncitori în construcții, panifi cație și transport, prinși ,,la negru” - 
Aproape jumătate de million de lei, amenzi pentru angajatori
Paisprezece persoane au fost depistate de către inspectorii de muncă 
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, în perioada 07-
11 noiembrie 2022, în timp ce prestau activitate fără forme legale de 
angajare pentru 6 angajatori pe raza județului Gorj. Au fost aplicate 
amenzi în valoare totală de 411.500 lei.

Municipiului Târgu-Jiu și a comunei 
Stejari. 

Alte două persoane au fost depis-
tate de către inspectorii de muncă pe 
raza comunei Ionești în timp ce prestau 
activitate în beneficul unui angajator 
din domeniul panificației. Angajatorul 
în cauză a fost sancționat cu suma de 
40.000 lei. Alți doi angajatori din do-
meniul transporturilor, cu sediile soci-
ale în Municipiul Târgu-Jiu și în orașul 
Tismana, au fost sancționați cu suma 
de 40.000 lei pentru primirea la mun-
că a două persoane fără a avea înche-
iate în prealabil contracte individuale 
de muncă. De asemenea, în această 
perioadă s-a desfășurat o  Campanie 
Națională, inițiată de către Inspecția 
Muncii, privind respectarea de către 
transportatorii rutieri a prevederilor le-
gale referitoare la încheierea și execu-
tarea contractelor individuale de mun-
că, a timpului de muncă și de odihnă a 
conducătorilor auto (lucrători mobili), a 

legislației și a directivelor europene ce 
vizează detașarea lucrătorilor în cadrul 
prestării de servicii transnaționale. 
Au fost aplicate amenzi în valoare de 
44.000 lei”, arată instituția într-un 
comunicat de presă.

 „Atragem atenția asupra faptului 
că, potrivit prevederilor Legii numărul 
53/2003, Codul Muncii,  primirea la 

muncă a uneia sau a mai multor per-
soane fără încheierea unui contract 
individual de muncă se sancționează 
cu amendă de 20.000 lei pentru fieca-
re persoană astfel identificată”, a de-
clarat George Octavian Romanescu, 
inspector-șef al Inspectoratului Teri-
torial de Muncă Gorj.

M.C.H.

Pentru a fi sigur că româ-
nii își vor plăti contribuțiile, 
ANAF are în plan adoptarea 
unui soft de ultimă generație. 
Ministerul de Finanțe, con-
dus de către Adrian Câciu, a 
lansat un proces de consul-
tare a pieței înainte de a face 
achiziția publică pentru viito-

ANAF, soft de ultimă generație pentru a depista oamenii cu datorii la stat
rul sistem informatic, de tip 
BIG DATA.

Viitorul sistem informatic 
de date integrate al ANAF, 
prescurtat SIDI, va gestiona 
volume uriașe de date și va 
realiza analize în timp real 
pentru a depista persoanele 
datoare la stat, se arată în ca-

ietul de sarcini al Ministeru-
lui de Finanțe.

Mai mult, software-ul de 
ultimă generație va transmi-
te alerte angajaților ANAF cu 
privire la persoanele care au 
în plan să eludeze plata impo-
zitelor și a taxelor.

M.C.H.

Poliţiştii rutieri au făcut verificări, ieri, pe drumuri-
le publice din județ,în vederea  creșterii gradului de 
siguranță rutieră și prevenirea evenimentelor generate 
de indisciplina pietonilor.

Pietonii, în atenția polițiștilor de la Rutieră: Copiii Pietonii, în atenția polițiștilor de la Rutieră: Copiii 
nu trebuie lăsați să traverseze singuri!nu trebuie lăsați să traverseze singuri!

Ei au comuni-
cat  că  acțiunea a vizat 
conștientizarea de către pie-
toni a riscurilor la care se ex-
pun atunci când nu respectă 
regulile de circulație în timp 
ce se deplasează pe drumuri-
le publice.

Atenționări 

În comunicatul IPJ Gorj, 
polițiștii au transmis și re-
comandări pietonilor și în 
mod special părinților și 
însoțitorilor. 

Polițiștii atrag atenția că 
Deocamdată, verificarea de 
ieri a fost în scop preventiv: 
Să se angajeze în traversarea 

drumului public numai prin 
locurile special amenajate 
(pe trecerea de pietoni) şi la 
culoarea verde a semaforu-
lui electric, acolo unde exis-
tă; să se asigure permanent, 
chiar şi atunci când se află 
pe trecerea de pietoni, că tra-
versarea se poate face în con-
diţii de siguranţă (vehiculele 
sunt oprite înaintea marca-
jului pietonal, în special când 
drumul are mai multe benzi 
de circulaţie pe sens); să nu 
traverseze niciodată în fugă 
pe marcajul pietonal, indi-
ferent de urgenţa existentă 
la un moment dat; să nu se 
deplaseze pe partea carosa-
bilă, iar acolo unde nu există 
trotuar sau acostament, să se 

deplaseze pe partea stângă a 
drumului, cât mai aproape de 
marginea acestuia; pe vreme 
rea sau întuneric, să poarte 
haine de culori deschise şi/
sau elemente reflectorizante, 
pentru a fi vizibili; să nu tra-
verseze prin spatele mijloace-
lor de de transport în comun, 
atunci când acestea sunt 
oprite în staţie;

O altă atenționare a 
Poliției: Copiii nu trebuie lă-
saţi să traverseze singuri – ei 
sunt imprevizibili şi nu pot 
aprecia corect distanţele şi 
vitezele. Nu uitaţi – copiii imi-
tă comportamentul rutier al 
adulţilor!

M.C.H.
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Începând cu 10 decembrie, va fi  prezent 
din nou la Târgu-Jiu, Dr. Florin Bobircă, 
medic primar chirurg, specializat pe 

tratamentul cancerului de sân şi ganglion 
santinela. Vă aşteptăm pentru programări 

la numărul de telefon 0785292520 sau 
direct la Centrul Medical pentru Sanatate 

Umană, Aleea Pieţei, Nr.1, Târgu-Jiu, 
Tel: 0253.227.220 sau 0785.292.520.

Judecătoria Târgu-Jiu 
a admis, marți, plân-
gerea fostului arhitect 

șef Răzvan Retezeanu formu-
lată împotriva ordonanței Par-

Decizie a judecătorilor, în dosarul fostului arhitect șef Retezanu, 
cercetat pentru abuz în serviciu!
Magistrații Judecătoriei Târgu-Jiu au pronunțat, marți, 
o soluție, în dosarul în care Răzvan Cosmin Retezanu, 
fostul arhitect șef al Municipiului Târgu-Jiu, a contes-
tat măsura controlului judiciar aplicată de procurori, 
după ce a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de 
abuz în serviciu. Judecătorii au decis să revoce măsura 
preventivă a controlului judiciar, adoptată la data de 19 
octombrie a.c., iar hotărârea instanței este definitivă.

chetului de pe lângă Tribuna-
lul Gorj prin care s-a dispus 
luarea măsurii controlului ju-
diciar față de acesta, pentru o 
perioadă de 60 de zile.

Judecătorii au revocat, 
definitiv, măsura controlului 
judiciar dispusă faţă de Rete-
zanu prin ordonanţa din data 
de 19 octombrie, adoptată în 
dosarul nr. 301/P/2022 al 
Parchetului de pe lângă Tri-
bunalul Gorj. 

Dosarul fostului șef al 
Direcției Urbanism din Primă-
ria Târgu-Jiu, cu atribuțiuni 
delegate de arhitect șef, a pri-
mit deja trei termene de jude-
cată, deși trebuia soluționat 
în 48 de ore. 

Amânarea soluției a fost 
determinată de cererile de 
strămutare ale apărătorilor 
lui Retezanu care voiau ca 
cercetările să se efectueze de 
alte unități de Parchet din 
țară. 

În condițiile în care dosa-
rul s-a aflat la instanță, timp 
de trei săptămâni, procuro-
rul Parchetului de pe lân-
gă Tribunalul Gorj nu a mai 
avut posibilitatea să lucreze 
în anchetă, însă, odată cu 
soluționarea cererii privind 
revocarea măsurii preventive 
cauza va fi restituită la orga-
nul de urmărire penală, în 
termen de 24 de ore.

Reamintim, Răzvan Rete-
zanu a fost reținut pentru 24 

de ore, pe 18 octombrie a.c., 
sub acuzația de abuz în ser-
viciu, după ce a eliberat, pe 
15 noiembrie, anul trecut, o 
autorizație de construire cu 
încălcarea prevederilor din 
certificatul de urbanism, fiind 
modificat/mărit Procentul de 
Ocupare a Terenului (POT), 
pentru un bloc de pe strada 
Bradului, din Târgu-Jiu.  

Procurorii au reținut că, 
autorizația trebuia emisă în 
temeiul şi cu respectarea pre-
vederilor documentaţiilor de 
urbanism, avizate şi aproba-
te potrivit legii, iar arhitectul 

șef avea atribuțiuni tocmai 
în urmărirea și respectarea 
disciplinei în domeniul auto-
rizării executării lucrărilor de 
construcţii şi respectarea dis-
ciplinei în urbanism şi ame-
najarea teritoriului legată de 
procesul de autorizare a con-
strucţiilor. 

Între timp, Retezanu și-a 
pierdut funcția de șef la Ur-
banism și, implicit, pe cea de 
arhitect șef și ocupă un post 
la structura de Investiții a 
Primăriei Municipiului Târ-
gu-Jiu. 

CLAUDIU MATEI

Programările s-au făcut la 
începutul lunii octombrie, iar 
140 de femei din localitățile 
din județ au putut fi consul-
tate în mod gratuit. 

Consiliere privind conduita 
preventivă

Un lucru îmbucurător este 
că  proiectul Asociației Bol-
navilor de Cancer Gorj (ABC 
Gorj) s-a bucurat de susținere 
din partea autorităților lo-

Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj, într-o campanie care a ajutat 140 de femei! 
* Pacientele au beneficiat de consultații și 

investigații medicale gratuite

Campania Asociației Bolnavilor de Cancer Gorj s-a în-
cheiat. Evenimentul a fost organizat în luna octombrie, 
când a fost Luna Conștientizării și Prevenției Canceru-
lui,  fiind marcată și Ziua Luptei împotriva Cancerului 
de Sân, în mai multe localități din județ. Au fost orga-
nizate, de asemenea, puncte medicale de consultații și 
investigații gratuite, pentru toți cei care au vrut să fie 
verificați de către medicii voluntari.

cale, a conducerii Spitalu-
lui Județean de Urgență 
(SJU) Târgu-Jiu, a medicilor 
implicați (parte dintre ei ac-
tivează în cadrul Spitalului 
județean de Urgență Târgu-
Jiu) și a  voluntarilor care 
s-au deplasat în localitățile: 
Târgu-Jiu, Târgu-Cărbunești, 
Baia de Fier, Polovragi, Mo-
tru, Tismana, Țicleni, Vladi-
mir, Novaci.  „Medicii volun-
tari din Târgu-Jiu și Motru au 
oferit numeroase consultații, 
dar și ecografii și mamografii, 

acolo unde s-a impus necesita-
tea. În total un număr de peste 
140 de paciente au beneficiat 
în timp record de toate con-
troalele preventive necesare 
pentru a depista problemele 
sânului. Mai mult decât atât 
pacientele au fost consilitate 
și în ceea ce privește conduita 
preventivă viitoare, iar acolo 
unde situația a impus-o s-au 
dat indicații asupra medicației 
sau controalelor ulterioare ce 
trebuie realizate. În acorda-
rea consultațiilor, calitatea de 
asigurat nu a reprezentat o 
condiție. Au beneficiat de acest 
proiect atât gorjencele asigura-
te, cât și cele neasigurate”, a 
spus presedintele  Asociației 
Bolnavilor de Cancer din Gorj, 
Rozalia Doina Lorincz. 

M.C.H.
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Operații în premieră regională la Spitalul Operații în premieră regională la Spitalul 
Județean Județean 

O echipă formată din doctorii Bogdan Nicu-
lescu, medic primar ortopedie-traumato-
logie și Dragoș Coldușu, medic specialist 

neurochirurgie, de la Spitalul Județean de Urgență 
Târgu-Jiu, și doctorul Ioan Branea, medic specialist 
ortopedie-traumatologie, cu o vastă experiență în 
chirurgia spinală și care activează în Germania, au 
efectuat, pe 14 și 15 noiembrie 2022, două operații 
în premieră pentru regiunea Olteniei. 

„Am făcut două operații în premieră regională, 
zicem noi, operații mari, două operații care țin de 
ortopedie, mai exact fuziune vertebrală la nivelul co-
loanei lombare. La aceste operații am participat ală-
turi de domnul doctor Dragoș Coldușu, neurochirug 
și de domnul doctor Ioan Branea. Este foarte impor-
tant că îl avem pe domnul doctor Branea, format în 
America și care lucrează de 14 ani în Germania, la 
cea mai mare clinică de chirurgie spinală de acolo. 

Două intervenții în premieră pentru regiunea 
Olteniei au fost efectuate la Spitalul Județean 
din Târgu-Jiu. Cei doi pacienți au 72 și 74 de 
ani, operațiile au decurs bine și aceștia vor 
rămâne internați în spital, urmând perioada 
de recuperare postoperatorie.

Este unul dintre cei mai buni specialiști din Euro-
pa. De asemenea, este o mare realizare că avem un 
neurochirurg la spitalul din Târgu-Jiu, aici a găsit 
condițiile potrivite pentru a își desfășura activitatea 
(…) Ieri a fost o operație mai complexă; a fost vorba 
despre fuziune vertebrală și decompresie, s-a lucrat 
mai mult pe partea osoasă a coloanei, dar s-a ajuns 
și la nervi. Se fac astfel de operații în centrele mari, 
la Cluj, București, Timișoara. Cei doi pacienți care 
au fost operați mergeau 10 pași și se opreau, aveau 
dureri și o oboseală a membrelor inferioare, ajun-
seseră să nu se mai poată deplasa pentru lucruri 
curente, calitatea vieții dumnealor era foarte afec-

tată. Vom avea continui-
tate în această colaborare 
cu domnul doctor Branea, 
avem nevoie de expertiza 
dânsului”, a declarat me-
dicul Bogdan Niculescu, 
de la Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu.

Centru de chirurgie 
spinală la Târgu-Jiu

La fel ca și în alte 
județe ale României, și în 
Gorj, sunt foarte frecvente 
cazurile pacienților care 
au nevoie de intervenții 
chirurgicale la coloană - 

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

chirurgie spinală. „Sunt onorat și am răspuns cu 
plăcere la invitația doctorului Bogdan Niculescu. Am 
obligația să contribui la dezvoltarea chirurgiei spina-
le în România și o fac cu bucurie. Ne dorim crearea 
unui centru de chirurgie spinală la Târgu-Jiu, am gă-
sit aici condiții bune, personal cooperant. (…) Sper 
ca pe viitor, să vin o dată la două sau trei luni și să 
rezolvăm cazuri dificile. Cred că avem șanse mari 
să dezvoltăm această colaborare cu efecte benefice 
pentru pacienți”, a spus medicul Ioan Branea. 

Înființarea și dotarea Compartimentului de 
neurochirurgie în cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu va permite efectuarea unor 
intervenții chirurgicale care până acum nu au fost 
posibile la această unitate medicală. 

„Încercăm să dezvoltăm Compartimentul de Ne-
urochirurgie din cadrul Secției Chirurgie I. Am găsit 
aici susținere, avem aparatură și urmează să mai fie 
adusă; truse de neurochirurgie de o calitate excelen-
tă vor fi aduse în curând, cu susținerea conducerii și 
a Consiliului Județean Gorj. Am susținerea colegilor, 
ne-am descurcat bine la aceste operații. Am lucrat în 
Germania și consider că trebuie dezvoltate și aici, la 
Târgu-Jiu, chirurgia spinală și chirurgia cerebrală. 
Până acum, la Târgu-Jiu nu au mai fost efectuate 
astfel de operații, precum cea de ieri și cea de as-
tăzi. Primul pacient a primit șuruburi, tije din titan și 
o cușcă între corpii vertebrali. Regional, credem noi, 
este o premieră. Colegii noștri ne-au ajutat și s-au 
descurcat foarte bine”, a precizat, marți, dr. Dragoș 
Coldușu, neurochirurg.

I.I.

Târgu-Jiu: Angajări 
la grădiniță 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Vis de Copil” 
Târgu-Jiu face angajări. Sunt două posturi de 
execuție vacante, pentru care este nevoie de stu-
dii medii.

Un post de îngrijitor este disponibil la Grădi-
niţa cu Program Normal Nr.13, iar unul de spă-
lătoreasă, cu jumătate de normă, la Grădiniţa cu 
Program Prelungit Nr.7.

Candidații care se înscriu la concurs trebuie să 
aibă vechime în muncă de cel puțin un an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor 
este 28 noiembrie, ora 13.00. Concursul se va or-
ganiza în prima jumătate a lunii decembrie. Proba 
scrisă a fost programată pentru data de 12 de-
cembrie, iar interviul pe 14 decembrie.

Grădinița „Vis de copil” are patru  struc-
turi arondate: Grădinița cu Program Prelungit 
Nr.7, Grădinița cu Program Prelungit „Narci-
se”, Grădinița cu Program Prelungit „Preajba” și 
Grădinița cu Program Normal Nr.13.

În mai 2013, Grădinița cu Program Prelungit 
„Vis de copil” Târgu-Jiu a primit titlul de „Școală 
Europeană”.

I.I.
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Gunoiul de grajd – 
o comoară a fermierilor
2 – Platforma de gunoi de grajd

În capitolul anterior vorbeam despre virtuțile extraordinare ale gunoiului 
de grajd dar, desigur, nu ne refeream la cel brut, așa cum rezultă el zilnic în 
fiecare gospodărie, ci la cel prelucrat, preparat, pentru a fi bun de administrat 
pe teren. 

Tehnica de preparare a gunoiului de grajd se numește compostare 
și nu fermentare, cum impropriu se afirmă curent, deoarece între procese-
le biochimice ce se desfășoară în platforma de gunoi, pe perioada cât acesta 
staționează aici, nu are loc niciun fenomen de fermentare, ci doar reacții chi-
mice și biochimice de cu totul altă natură.

Compostarea - comportă două etape distincte; mai întâi compostarea 
aerobă în care activează majoritar bacterii și alte organisme și microorga-
nism aerobe, și apoi compostarea anaerobă, când este rândul bacteriilor și 
organismelor și microorganismelor anaerobe să lucreze asupra grupului de 
substanțe neprelucrate de bacteriile aerobe. În ambele cazuri în grămada de 
gunoi trebuie să fie o umiditate ridicată, astfel ca activitatea intensă a bacteri-
ilor să ridice temperatura din grămada de gunoi la peste 850 C, căci așa vor fi 
distruse semințele de buruieni și agenții fitopatogeni existente în acest materi-
al. Acest lucru se poate constata ușor, cu ajutorul unei sonde spion, în fapt o 
simplă bară de oțel de 5 – 8 mm diametru și lungă de 1,5 m, ascuțită la unul 
dintre capete, care se introduce în grămadă și se extrage după câteva ore. 

Prin palpare se apreciază astfel temperatura din centrul grămezii, și dacă 
aceasta nu este destul de fierbinte se udă grămada cu apă, încet ca să se 
umecteze toată masa de gunoi iar apa să apară puțin la baza grămezii, dar 
să nu băltească, deoarece poate provoca asfixierea bacteriilor și deci strica-
rea procesului biochimic de compostare. Compostarea gunoiului de grajd nu 
trebuie să se desfășoare la întâmplare, în mod neglijent, căci altfel obținem 
doar o masă de materie organică de culoarea gunoiului de grajd dar depar-
te de calitățile acestuia, pe care acum, din neștiință sau dezinteres, le-am 
… aruncat la gunoi. Precizez că platforma de gunoi trebuie amenajată, mai 
simplu sau mai sofisticat, de regulă după cum ne ține punga, atât pentru a 
sluji scopului propus, compostarea și păstrarea gunoiului de grajd în bune 
condițiuni până la aplicare, dar mai ales să corespundă condițiilor impuse 
pentru protecția mediului, a mediului înconjurător pe care omul, ca specie 
animală, l-a neglijat și degradat permanent, astfel că acum se pare că s-a 
ajuns la distrugere iremediabilă.

Ca amplasare - platforma de gunoi trebuie să fie amenajată (sau construi-
tă) la depărtare de locuințe, variabilă cu mărimea ei dar mai ales cu cantitatea 
și tipul de gunoi ce se va stoca aici. 

Nu voi da distanțe, căci știu că practic ele sunt greu de găsit în gospodăriile 
noastre, dar voi preciza că platformele de gunoi în care este predominant cel 
de porcine trebuie să fie amplasate cât mai departe de locuințe, spre a evita 
poluarea prin mirosul său puternic. 

Platformele de gunoi, oricât de mari sau mici ar fi ele, nu trebuie să fie o 
sursă de poluare a apelor de suprafață sau subterane, deci amplasați-le 
cât mai departe posibil de acestea și luați măsuri, prin șanțuri, fose colectoare 
etc, pentru a preveni ca mustul de grajd provenit din platforme să nu ajungă 
la sursele de apă. 

Unii cred că tăria de caracter vine de la faptul, îndeobște cunoscut, 
că acesta este greu de schimbat.       Ion VELICAN

Mai trebuie ca platformele de gunoi să fie ferite de pătrunderea și stagna-
rea apelor din precipitații căci, pe lângă riscul de poluare a mediului, se poate 

produce chiar deprecierea puternică a gunoiului rezultat. 
În concluzie: amplasați platforma de gunoi departe de locuințe, de 

sursele de apă supraterană sau subterană, întrun loc unde nu se adună 
apă de precipitații, deci pe un teren mai ridicat, și înconjurați-o cu un 
șanț colector al mustului de grajd ce va rezulta ca urmare a ploilor care 
cad sau a udării pe perioada de compostare și depozitare.

Să nu pierdem din vedere nici posibilitatea ca o bună parte a mustului de 
grajd o să se infiltreze în sol, pe lângă faptul că ar fi o sursă de poluare ar fi 
chiar o pierdere însemnată de substanțe nutritive care, de fapt, ar trebui să 
ajungă la culturi, și de aceea terenul propriuzis pe care se amplasează 
platforma se bătătorește puternic sau, și mai bine, se betonează. În cazul 
că se betonează, pe mijlocul platformei și în lungul acesteia se construiește 
un canal care se unple cu bolovani de mărimea oului de găină, Cele două 
jumătăți de platformă vor fi ușor înclinate către acest canal, și astfel mustul de 
grajd va fi preluat de canal și condus în fosa colectoare de la capătul platfor-
mei, de unde poate fi extras periodic și administrat culturilor agricole. 

Canalul poate fi ușor decolmatat de bălegarul fin care pătrunde cu timpul 
între pietre printr-o simplă scoatere a acestora, curățare de bălegar și așezare 
lor la loc. 

La marginea platformei de bălegar se ridică un val de pământ sau se 
construiește un zid de beton cu scopul de a împiedica împrăștierea gunoiului 
de grajd în afara spațiului amenajat.

Pentru a putea stabili dimensiunile platformelor de gunoi de grajd avem 
nevoie de următoarele date:

Producția secundară - dejecții - anuală pe cap de animal

Notă:   
Pentru aprecierea cantității de bălegar produsă într-un an se înmulțește 

greutatea animalului cu următorii coeficienți:        
- pentru boi și vaci = 27, - pentru cabaline = 22,   - pentru porcine = 30.

Cantitatea de gunoi de grajd produsă anual de principalele specii în stabulaţie
- în tone/cap
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Greutatea medie a unui metru cub și volumul unei tone de gunoi de 
grajd.

Pentru a stabili dimensiunea platformei de gunoi de grajd redau mai jos 
„Normele specifice de amenajare/dimensionare”, așa cum sunt ele definite 
în Codul de bune practice agricole impus de AFIR solicitanților de fonduri 
europene: 

a – pentru calculul suprafeței minime, a capacitații de stocare se con-
sideră o înălțime maximă de depozitare de cca. 1,5 - 2 m, ceea ce înseam-
nă că pentru fiecare m3 de gunoi de grajd depozitat trebuie prevăzută o 
suprafaţă netă de 0,5 - 0,75 m2; 

b – suprafaţa totală pentru stocarea gunoiului de grajd trebuie să fie de 1,5 
- 2 ori mai mare decât suprafaţa netă, luând în calcul şi suprafaţa necesară 
pentru mutarea grămezilor de material (remaniere) în timpul procesului de 
compostare; 

c – estimarea spaţiului necesar depozitării gunoiului de grajd se face 
în funcţie de numărul de animale, utilizând valoarea producției zilnice de 
gunoi (inclusiv așternutul) pe cap de animal și volumul lunar al gunoiului 
care trebuie stocat pe cap de animal; 

d – pentru calculul volumului de gunoi de grajd, după numărul de animale, 
în echivalent UVM, se vor utiliza coeficienții medii de conversie prevăzuți de 
Codul de bune practici agricole și Programul de acțiune pentru protecția 
apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole; 

e – construcţia depozitelor de gunoi de grajd trebuie să asigure o bază 
impermeabilă, să fie prevăzută cu pereţi de sprijin şi sistem de colectare 
a efluenţilor, în special a celor care se produc în timpul ploilor; 

f – alte norme tehnice detaliate privind depozitarea şi managementul gu-
noiului de grajd și a efluenţilor din exploataţiile agricole, sunt prevăzute de 
Codul de bune practici agricole și Programul de acțiune pentru protecția 
apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. 

Redau mai jos
Coeficienții de transformare în U M V a diferitelor specii și categorii

 de animale.

Notă – U V M = Unitate Vită Mare - este luată ca etalon vaca pentru lap-
te.

Forma geometrică a platformei trebuie să fie dreptunghiulară - deoa-
rece, pe timpul compostării, gunoiul de grajd suportă trei mutări și răsturnări 
de grămadă și abia în a patra lună se depozitează definitiv până la adminis-
trare, iar ca dimensiune cred că este mai bine ca aceasta să fie de minim trei 
ori mai mare decât cea ieșită din calcul, spre a facilita buna desfășurare a 
procesului de compostare și de extindere a fermei.

Pentru explicații mult mai amănunțite și o mai bună înțelegere a aces-
tor tehnologii consultați cartea mea  

  
 Ghidul fermierilor mici și mijlocii: 

- vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumicole - ediția 2020,
- vol. 2 – Viticultură și vinificație - ediția 2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

Telefon: 0765 622 623 – luni - vineri între orele 08.30 – 16.00, 
                         sau - 0764 471 206 - permanent  

 
Stimați fermieri, posesori sau nu de familii de albine, vă rog să res-

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

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona re-
spectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum 
albinele.

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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Cunoscut drept unul dintre cei mai 
mari retaileri de bricolaj din Sud-Ves-
tul Romaniei, Casa Alex a anunțat că 
vrea sa angajeze de la director, la con-
tabil, la economist și alt personal cu 
studii superioare pentru cel mai nou 
magazin din Motru. Având deja în spate 
experiență de succes a celorlalte mari 
magazine de bricolaj, deschise de-a 
lungul anilor, managementul Casa 
Alex a înțeles că reușita stă în munca 
de echipă. Așa că își dorește să formeze 
la Motru o echipă funcțională ai cărei 

Noi locuri de muncă în Motru! Casa Alex angajează personal cu studii superioare
În jur de 80 de persoane s-au prezentat ieri la apelul noului angajator din Motru, Casa Alex. Este vorba 
despre noul magazin de bricolaj din oraș, o investiție de câteva milioane de euro care își va deschide 
porțile la începutul anului viitor, în municipiu. Unitatea a anunțat angajări n rândul persoanelor cu studii 
superioare iar în scurt timp se va pregăti pentru angajări pe partea de personal care va lucra în relație 
directă cu cumpărătorii.

membri să adere la cultura organizațională 
a mărcii, aducându-și totodată aportul ca 
și centre individuale de responsabilitate, 
evident coordonați de șefi dornici să ridice 
unitatea comercială pe podium. În jur de 80 
de persoane s-au arătat interesate să facă 
parte din acest proiect nou, din dorința de 
a-și pune în valoare competențele dobân-
dite de-a lungul timpului în favoarea Casa 
Alex. Pe lângă oportunitatea de a lucra într-
un magazin modern și standardizat, în care 
noii salariați se vor bucura de aprecierea im-
plicării și a atitudinii pro-active, angajatorul 
promite stabilitate, training profesional și, 
bineînțeles, un salariu motivant și bonu-
suri de performanță. Angajările demarate 
de Casa Alex nu fac decât să crească nivelul 
financiar al municipiului Motru și să scadă 
rata șomajului din localitate. 

A.S.

Autoritatea locală din Motru a in-
vestit 196.000 de lei în proiectarea și 
execuția unui nou parc pentru copi-
ii din localitate. Acesta este, de al-
tfel, al doilea parc în care s-au făcut 
astfel de investiții majore iar efortul 
autorităților conduse de către Cos-

Copiii din Motru au încă 
un parc nou în oraș! 
Atracția, o tiroliană

min Morega sunt bine apreciate de 
comunitate. 

În acest al doilea parc și-a făcut 
apariția o tiroliană fapt care încântă 
la maximum beneficiarii locului de 
joacă. Noul mobilier al parcului a fost 
plasat ieri la Motru în prezența edilu-

lui local Cosmin Morega care a vrut să 
ia astfel pulsul comunității. Primarul 
a explicat că familiile cu copiii au ne-
voie de astfel de locuri de joacă dar și 
că autoritatea este deschisa la cererea 
locuitorilor orașului și nu numai. 

A.S.
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Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!

Dosarul penal în care primarul localității Bumbești Jiu este 
cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare cor-
porală din culpă și părăsirea locului accidentului, în urma 
evenimentului rutier care a avut loc în fața primăriei, pe 31 
august, se află în cercetare de aproape trei luni la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Deși pare banal, dosarul 
penal nu s-a finalizat în această perioadă în care au apă-
rut tot felul de dovezi, în spațiul public, care demonstrează 
vinovăția edilului local. Unele sunt și imaginile video sur-
prinse de camerele primăriei, care atestă clar că Bobaru nu 
a văzut victima și a acroșat-o cu oglinda de pe partea stângă. 
Lovitura este, astfel, evidentă dar, în mod incredibil, procu-
rorul de caz nu s-a pronunțat încă pentru trimiterea persoa-
nei vinovate in judecată. 

În tot acest timp, după incidentul auto, primarul Bobaru a 
rămas doar fără carnet de conducere, pe perioada anchetei, 
iar pentru a nu mai fi pus în aceiași situație, va realiza în fața 

UAT-ului un trotuar. 

Avem dovada video! Beregan nu s-a aruncat în fața Avem dovada video! Beregan nu s-a aruncat în fața 
Dusterului condus de primarul BobaruDusterului condus de primarul Bobaru

De altfel, chiar victima pri-
marului l-a înștiințat pe aces-
ta nu doar de incident ci și de 
lipsa unui trotuar adecvat, 
fapt care l-a determinat pe 
Bobaru să ia măsuri. 

Interesant este că abia 
acum, edilul local a realizat 
că strada ce trece prin fața 
primăriei nu se afla în dome-
niul public. 

În acest sens, CL Bumbești-
Jiu a aprobat trecerea străzi 
în domeniul public în ședința 
din 27 octombrie anul cu-
rent. 

În această ședință, edi-
lul local l-a amenințat însă 
pe Cosmin Beregan că îl 
urmărește de ceva vreme, 
acesta fiind jurist la Primă-
ria Crasna și, astfel, navetist 
spre locul de muncă. 

Nu se cunoaște cu ce îl ur-
mărea efilul pe Beregan, atâta 
timp cât mașina primăriei nu 
mai este condusă de acesta. 

Se cunoaște, în schimb, 
că în februarie, primarul și 
contabilul au făcut o vizită cu 
Dusterul primăriei la Primă-
ria Crasna, fără a se cunoaște 
până în prezent motivele aces-

tei deplasări. 
Subliniem că imaginile cu 

accidentul din fața primă-
riei, surprinse de camerele 

instituției,  au fost depuse la 
dosarul penal aflat la PJ Târ-
gu Jiu. 

A.STOICA
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Mulţi şi Binecuvântaţi Ani, Înaltpreasfi nţite Părinte Mitropolit, Acad. dr. IRINEU!     Mulţi şi Binecuvântaţi Ani, Înaltpreasfi nţite Părinte Mitropolit, Acad. dr. IRINEU!     

,,Dumnezeu ne-a dăruit viaţa, nu pentru că noi am fi  vrednici ,,Dumnezeu ne-a dăruit viaţa, nu pentru că noi am fi  vrednici 
de aceasta sau că am făcut ceva deosebit şi am fi  meritat, de aceasta sau că am făcut ceva deosebit şi am fi  meritat, 
ci, pentru că El ne dă puterea de a face fapte bune”! ci, pentru că El ne dă puterea de a face fapte bune”! 
Înaltpreasfinţite Părinte Acad. 

Dr. IRINEU, Arhiepiscopul Cra-
iovei şi  Mitropolitul Olteniei, 

astăzi, 16 noiembrie 2022, Eparhia 
Olteniei sărbătoreşte ziua când v-aţi 
născut în satul Spinu, din comuna 
Perişani (Judeţul  Vâlcea), din părinții 
Gheorghe și Maria, cu numele de bo-
tez al Înaintemergătorului Prooroc Sf. 
Ioan Botezătorul, pentru ca după în-
cheierea cursurilor şcolare din satul 
natal, una dintre minunatele şi pi-
toreştile localităţi montane din jude-
ţul Vâlcea, cu adânci reverberaţii în 
istoria neamului românesc, aţi fost 
animat de gândul că ştiinţa de carte 
şi educația sunt repere fundamentale 
ale unor aspiraţii înalte, vectori esen-
ţiali în viaţa unui om, în viaţa fiecărei 
comunități şi parohii, în istoria fiecă-
rei națiuni care doreşte progresul şi 
civilizaţia. 

Atunci, în sufletul Arhieriei voas-
tre s-a cristalizat gândul că educaţia 
teologică este expresia sublimă a tră-
irilor spirituale ale omului! E firesc 
şi încântător ca în mintea şi în sufle-
tul fiecărui om să se păstreze curată 
emblema inconfundabilă a locului în 
care s-a născut şi a copilăriei sale, 
însă, pentru un Înalt Ierarh ca dum-
neavoastră, viaţa de creștin reflectă 
mereu chemarea Lui Dumnezeu, aşa 
cum se oglindeşte pentru fiecare om, 
atât în afara conotaţiilor eului subiec-
tiv, cât şi în planul societăţii în care 
trăim, atât de frământată şi de pu-
ternic marcată de crizele de tot felul! 
Dar, din toate provocările veacului, 
singura noastră nădejde este doar 
Cuvântul Lui Dumnezeu, făcător de 
minuni şi tămăduitor îndeaproape. 
Încă din anii tinereţii, poate aţi rea-
lizat faptul că timpul se amprentea-
ză asupra sufletului, că de cele mai 
multe ori, timpul se dovedeşte prea 
încorsetat în curgerea sa ineluctabilă, 
poate prea iute pentru cei care se tem 
de ziua de mâine şi prea îndepărtat 
pentru cei care mizează pe accentua-
rea verticalităţii mesajului! 

,,Mântuitorul Hristos, după ce Şi-a 
vărsat sângele pentru noi, ne-a şi 
încredinţat Tatălui ceresc pentru ca 
să avem viaţă veşnică”!

După cum aţi observat, Înaltprea-
sfinţite Părinte Mitropolit, nu am in-
sistat asupra datelor biografice şi 
asupra aportului Arhieriei voastre la 
dezvoltarea gândirii teologice, dar, 
pentru cei care Îl iubim pe Dumnezeu, 
ştim că treptele scării spre urcuşul ce-
rului spre inima Creatorului, rămân 
ca nişte răni omeneşti adânci care 
sângerează lumină şi mai cunoaştem 
că Mântuitorul Iisus Hristos a venit 
ca să alunge frica cea veche din oa-
meni, dar şi ca să aducă o frică nouă: 
frica de păcat! Frica veche era frica de 
moartea trupului, frica nouă va să fie 
frica de moartea sufletului, frica pe 
care Hristos a ascuţit-o şi a întărit-o, 
deoarece, frica de moartea trupului 
îl face pe om să cheme în ajutor lu-
mea din jurul său, specialiştii care se 
pricep la toate! Ca să adâncim puţin 
ideea, de frica de moarte, omul se fi-
xează temeinic în lume, prin funcţiile 
şi demnităţile efemere, deci, se leagă 
de lumea incertă, de lumea păcatului, 
aşa cum aţi subliniat recent la sfin-
ţirea Bisericii de la Steic (Comuna 
Cătune), deci, omul se întristează şi 
nu se bucură, doar ca să-şi lungeas-
că trăirea, deşi, aşa cum aţi reiterat 
în cuvântul de învăţătură: ,,Când 
ajungem la maturitate, înţelegem că 
suntem dependenţi unii de alţii, dar, 
în cel mai înalt grad suntem depen-
denţi de Dumnezeu! El este singurul 
care ne împlineşte lipsurile noastre! 
Suntem fiinţe relative şi foarte slabe, 
neputincioase! Dacă ne uităm la viaţa 
noastră, vedem multe necazuri, boli, 
suferinţe, şi cu cât înaintăm în vâr-
stă, ne dăm seama, mai ales la bă-
trâneţe, cât de neputincioşi suntem”! 
Cuvinte deosebite, poate cu un uşor 
accent patetic şi pesimist, pentru că 
a spus Domnul că omul care se teme 
pentru trup, dar n-are grijă de suflet 

este rătăcit, dar, a mai 
spus încă ceva impor-
tant: „Viaţa cuiva nu 
stă în prisosul avuţiilor 
sale” (Luca 12,15), ci, 
în Dumnezeu stă, care 
dă viaţă sufletului prin 
cuvântul Său, şi prin 
suflet trupului trecă-
tor. Întotdeauna, prin 
Cuvântul Său, Mân-
tuitorul a înviat şi în-
vie sufletele păcătoase, 
sufletele care au murit 
mai înainte de moartea 
trupească şi a făgădu-
it să învie şi trupurile 
celor care au murit în 
viaţa pământească! Nu 
încape îndoială că prin 
iertarea păcatelor, prin 
învăţătura Sa şi prin 
preacuratul Său Trup 
şi Sânge, Domnul a 
înviat morţii şi îi învie 
şi astăzi, iar, faptul că 
la sfârşitul veacurilor, va învia morţii, 
a arătat nu numai prin cuvinte, ci şi 
prin fapte, înviind pe unii din moarte 
încă în vremea vieţii Sale pământeşti 
şi înviind El Însuşi. De aceea, ne spu-
ne: „Adevărat, adevărat zic vouă, că 
vine ceasul şi acum este, când morţii 
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi 
cei ce vor auzi vor învia” (Ioan 5, 25). 
În felul acesta, mulţi dintre cei morţi 
au auzit glasul Fiului lui Dumnezeu 
şi s-au sculat la viaţă! Înaltpreasfin-
ţite Părinte Mitropolit, trecând peste 
asemenea referiri, pentru că suntem 
la un moment aniversar, pentru că 
astăzi este o zi specială şi pentru că 
aţi ajuns la vârsta marilor împliniri, 
trăind cele şase decenii şi jumătate de 
viaţă tumultoasă, într-un orizont cu 
bune și cu rele şi într-un asemenea 
context, Bunul Dumnezeu să vă bine-
cuvinteze şi să vă strecoare în suflet 
câte un strop de bunătate şi optimism, 
de fericire, de iubire și de speranță în 
toate realizările Arhieriei voastre! Fie 
ca Dumnezeu să vă lumineze calea 
spre tot ceea ce este mai bun, să ţi-
neţi fruntea sus, indiferent de situație 
și să fiţi încrezător în Dumnezeu şi 
în propriile forțe, știind că succesul 
poate să fie garantat! Pentru că întot-
deauna, Dumnezeul Arhieriei Voastre 
S-a arătat garantul izbânzilor şi al 
reuşitelor, deoarece, după cursurile 
doctorale în specialitatea «Patrologie» 
la Institutul Teologic din București, 
cu dizertația «Politica religioasă a îm-
păratului Iustinian», după ce timp de 
un an (1986-1987), aţi urmat cursuri 
de limba și literatura franceză la Fa-
cultatea de Litere a Universității din 
Grenoble şi aţi continuat pregătirea 
de doctorat în specialitatea «Dogma-
tică» la Institutul Teologic Ortodox 
«Saint Serge» din Paris (1987-1990), 
absolvind cursurile cu calificativul 
«magna cum laude», în anul 1990, pe 
baza susținerii tezei «La Personne et 
la communion des personnes dans la 
theologie de Saint Basile le Grand», 
sub coordonarea științifică a Pr. prof. 
dr. Boris Bobrinskoy, mai mult decât 
o răsplată, vi s-a conferit titlul de doc-

tor în teologie, aşa cum după 1990-
1991, aţi urmat o strălucită şi prodi-
gioasă carieră didactică teologică, iar 
în anul 2008, aţi fost ales de către Sf. 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 
scaunul de Arhiepiscop al Craiovei și 
Mitropolit al Olteniei, fiind întronizat 
la data de 27 iulie 2008, în Catedrala 
Mitropolitană «Sfântul Dumitru - Iz-
vorâtorul de mir» din Craiova, de că-
tre Preafericitul Părinte Daniel, Patri-
arhul Bisericii Ortodoxe Române! 

,,În Împărăţia cerului 
se cântăresc faptele bune, 
se judecă faptele bune şi rele pe 
care le-am avut, nu se judecă 
timpul pe care l-am trăit”!

În cei paisprezece ani de arhipăs-
torire mitropolitană, pot spune că am 
colaborat şi încă mai colaborez ca un 
apropiat al Înaltpreasfinţiei Voastre, 
însoţindu-vă cu eforturi deosebite 
la slujbele prilejuite de sfinţirea şi 
resfinţirea bisericilor din Gorj, ca şi la 
sărbătorirea hramurilor mănăstirilor 
din acest judeţ, mai ales că pe baza 
dialogurilor realizate, mi-aţi prilejuit 
bucuria negrăită de a publica volu-
mul de interviuri sugestiv intitulat: 
«DIALOGURI TEOLOGICE PE FILE 
DE CALENDAR», pe care l-aţi tipărit 
la Mitropolia Olteniei şi pe care l-am 
aşteptat de multă vreme! În momen-
tul de faţă, mai ales pentru faptul că 
teza mea de doctorat concretizată în 
lucrarea: «DEPOPULAREA MEDIULUI 
RURAL DIN ROMÂNIA – studii de caz 
în comune gorjene» a devenit o carte 
apreciată de către specialişti şi chiar 
de către Preafericitul Părinte DANIEL, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, cu binecuvântarea Înaltpreasfin-
ţiei voastre, poate voi primi o aprecie-
re din partea Arhiepiscopiei Craiovei, 
aşa cum am primit şi din partea 
Arhiepiscopiei Iaşilor, pentru a mă 
gândi şi a spera, cu binecuvântarea 
Arhieriei voastre, chiar la o distinc-
ţie pentru mireni, primită din partea 
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Cele mai frumoase gânduri Cele mai frumoase gânduri 
adresate Mitropolitului adresate Mitropolitului 
Olteniei, la zi aniversară!Olteniei, la zi aniversară!

Întâistătătorului Mitropoliei Olteniei! 
Chiar dacă am cu zece ani mai mult 
în calendarul anilor veacului, fără a 
fi un băutor avizat, pot spune că un 
Înalt Ierarh este la fel de preţuit ca vi-
nul scump şi cu cât este mai vechi şi 
mai condimentat, cu atât gustul său 
este mai profund și mai multifuncţi-
onal! Prin urmare, Înalţii Ierarhi nu 
îmbătrânesc niciodată, ci, devin mai 
înțelepţi, mai inteligenţi și mai în vâr-
stă, dar, în același timp, sunt mult 
mai apreciaţi decât mirenii care ade-
sea nu știu încă unde să meargă și 
ce să realizeze, precum și ceea ce este 
interesant și strălucitor în faptele lor! 
Doar un Ierarh matur merită dragoste 
adevărată și o poate păstra dincolo de 
cuvinte! Prin urmare, de ziua Arhieriei 
voastre, aduc un buchet de flori ale-
se ca un dar care este foarte potrivit 
pentru înțelepciune, simbolistică și 
căldură și care devine mai relevant în 
fiecare an din viața noastră! La urma 
urmei, conform filosofilor antici, un 
om nu îmbătrânește, ci, devine mai 
strălucitor, îmbogățindu-se cu perlele 
strălucitoare ale propriei experiențe! 
În încheiere, reiau un citat foarte drag 
inimii mele care spune că:,,Dumnezeu 
nu datorează nimănui nimic, fiindcă 
El le oferă tuturor pe toate în mod 
gratuit. Şi dacă cineva ar pretinde că 
i se cuvine ceva de la El pentru me-
ritele sale, în mod sigur, Dumnezeu 
nu-i era dator ca el să existe; întrucît, 
neexistînd, nici n-ar fi avut cui să-i fie 
dator. Şi totuşi, care este meritul în a 
te întoarce la Acela de la Care ai exis-
tenţa, ca, întorcîndu-te, să devii mai 
bun chiar datorită Aceluia de la Care 
tu ai existenţa? De vreme ce tu, dacă 
n-ai vrea să te întorci la El, Lui nu i-ar 
lipsi absolut nimic, dar ţie ţi-ar lipsi 
El Însuşi, Cel fără de Care, tu n-ai fi 
nimic, şi Cel de la Care eşti şi tu ceva, 
aşa cum eşti, astfel încât, dacă tu nu 
te-ai întoarce în El, nu I-ai restitui de-
cât faptul că exişti graţie Lui Însuşi, 
în rest nimic altceva! Vei fi, totuşi, un 
nefericit! 

Dar, întrucât omul nu se poate ri-
dica de la sine, aşa cum a căzut de 
la sine, noi să păstrăm cu credinţă 
tare mâna cea dreaptă a Lui Dumne-
zeu, care s-a întins din înalt asupra 
noastră, adică, pe Dumnezeul nostru 
Iisus Hristos, să-L aşteptăm cu spe-
ranţă sigură şi să-L dorim cu dragos-
te fierbinte”! Înaltpreasfinţite Părinte 
Mitropolit, Acad. Dr. IRINEU, împre-
ună cu toţi gorjenii mei, împreună cu 
toată Oltenia, cu ţara toată şi cu tot 
neamul românesc, vă dorim ca şirul 
de mărgăritar al anilor care aun tre-
cut şi care vin să vă întărească şi să 
aveţi puterea de a fi mereu Ierarhul 
strălucit al Olteniei şi al României, să 
fiţi sănătos şi cu îndelungată slujire 
în slujba Bisericii, întru Slava Atotpu-
ternicului DUMNEZEU! LA MULŢI ŞI 
BINECUVÂNTAŢI ANI!

Prof. dr. VASILE GOGONEA

Înaltpreasfinţite Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepi-
scopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în această zi ani-
versară, vă adresez cele mai frumoase gânduri şi cele mai 
sincere urări de sănătate şi de viaţă îndelungată în sluj-
ba Ortodoxiei şi a sfintei noastre biserici strămoşeşti! 

Cunosc foarte multe lucruri despre biografia şi viaţa 
exemplară trăită în cele şase decenii şi jumătate de când 
v-aţi născut, la 16 noiembrie 1957, satul Spinu, comuna 
Perişani, judeţul Vâlcea, într-o zonă de sub munte, aşa 
cum sunt şi eu de la Padeş, dar, dincolo de orice îndo-
ială, vă apreciez pentru faptul că sunteţi un important 
şi neobosit teolog ortodox român, membru al Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, atât înainte, cât şi 
după 8 iulie 2008, când aţi fost ales în demnitatea de 
Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei şi mă bu-
cur de faptul că de 12 ani sunteţi membru de onoare al 
Academiei Române. 

Şi eu, ca şi Arhieria voastră, am fost şi rămân un pa-
triot şi un iubitor al neamului românesc, numai că eu 
am dezvoltat acest spirit patriotic în calitate de mirean 
şi cu acest prilej, vă mulţumesc pentru că aţi fost ală-
turi de mine la sfinţirea Bisericii de la Padeş, în care am 
investit o parte din munca şi din osteneala vieţii mele! 
V-am apreciat şi vă apreciez pentru că aţi participat activ 
la diferite simpozioane și întruniri ecumenice în țară și 
peste hotare, dintre care menționăm următoarele: Con-
gresul liturgic al Institutului Teologic „Saint Serge“ din 
Paris (12-19 iunie 1986), Colocviul internațional „Orto-
doxia și frumusețile ei într-o lume secularizată“ (Bossey, 
Elveția, 17-24 aprilie 1987), Colocviul științific „Rolul re-

ligiei în cultura și civilizația popoarelor“, organizat de In-
stitutul Mondial al Religiilor din Paris (5-8 martie 1988), 
Simpozionul „Rolul Sfântului Nicodim în monahismul 
românesc“ (Mănăstirea Tismana, 23 septembrie 2006), 
Colocviul „Toward Jerusalem Concil Two“ (TJC II) - „Spre 
al doilea sinod de la Ierusalim“ (Mănăstirea Sâmbăta de 
Sus, 16-19 octombrie 2006) și multe altele! 

Vă apreciez şi pentru activitatea didactică desfăşu-
rată cu multă dăruire şi cu multă pasiune, munca de 
cărturar de o mare discreție și modestie şi vă apreciez 
mult cărţile scrise, cu deosebire lucrările: «Un mistic 
al vremurilor noastre: Sfântul Calinic al Râmnicului» 
(Rm. Vâlcea, 1993), «Oglinda inimii» (Rm. Vâlcea, 1994), 
«Convorbiri despre Sfânta Spovedanie» (Ed. Ramida, 
București, 1996), «Omul - ființă spre îndumnezeire» (Ed. 
Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Alba-Iulia, 2000), «În duhul 
Sfințeniei lui Hristos» (Ed. Universitaria, Craiova, 2001), 
ca şi multe alte lucrări de certă valoare!

La rândul meu, v-am trimis recent un pachet cu da-
ruri de suflet în care am inclus o Diplomă de onoare cu 
Ordinul «Tudor Vladimirescu», o medalie cu Ordinul Mi-
litar Tudor Vladimirescu», împreună cu cărţile alese şi 
scrise de mine, după cum urmează: «Dan Ilie Morega – O 
viaţă în slujba gorjenilor», «ROMÂNISM şi PATRIOTISM 
– viaţa mea, 2020», «Sărăcie, corupţie şi poliţie politică, 
2014», «Corupţie şi sărăcie, 2021», «România – între pră-
buşire şi relansare economică, 2000» şi «Bicentenarul 
Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, 2021», pentru a sub-
linia faptul că aceste cărţi exprimă activitatea de o viaţă 
pe care am dăruit-o oamenilor şi Iubirii de Dumnezeu! În 
această zi aniversară, vă doresc multă sănătate şi înde-
lungată slujire Arhierească spre Slava Atotputernicului 
Dumnezeu! Din toată inima: LA MULŢI ANI! 

Academician, Prof. univ. dr. DAN ILIE MOREGA
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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 foar-
te mare, complet utilat și 
mobilat, în bloc suprave-
gheat video, cu lift. Preț 
negociabil la fața locului. 
Rog seriozitate. Telefon: 
0766.535351.

Închiriez apartament 3 
camere (transformat din 4 ca-
mere), mobilat și utilat, cen-
tral, str. Traian, 330 euro/
lună. 

Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea fos-
tului Salon Naldis. Telefon:  
0721914681, 0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 0731019896.

 Închiriez apartament 
3 camere str 9 Mai, reno-
vat recent, 320 E/lună. 
0765008955.

 Închiriez apartament 
3 camere, decomandat, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață de 
67 mp, în strada Mărgăritaru-
lui. Locuința se află la etajul 3 
și are două terase închise, cen-
trală termică, aer condiționat, 
parchet din lemn masiv de 
stejar. Se poate vinde mobi-
lat sau nemobilat, preț 69 de 
mii de euro. Telefon: 0762 
664435. Locuința are și loc de 
parcare înclus în preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 2, 
suprafață la sol 150 m2 în cen-
trul municipiului Motru. Pre-
tabil activități comerciale, ca-
binete medicale, etc. Relații la 
0722517000 și 0744517000.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-
tier Iezureni, suprafață 3000 
mp, deschidere 30 m, parce-
labil. 0726.232.195
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 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. 

Relații la 0757 517 000. 
Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-

mercial 49 m2 dotat cu toa-

te utilitățile pe termen lung 

situat în Bulevardul Eca-

terina Teodoroiu în spatele 

statuii Ecaterina Teodoroiu. 

0786768301.

Doresc să închiriez apar-
tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. Preț 
negociabil. 

Telefon: 0739352688.

 Angajez lucrător-ges-
tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. 

Telefon: 0727351514. 

 Caut  femeie pentru 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005
Caut femeie pentru în-

grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. 

Telefon: 0771221338.

 Angajez femeie pentru 
administrare/menaj casă în 
localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. 

Oferim salariu atractiv și 
carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. 

Telefon: 0731.504.036.

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte de 
muncă cel puțin 10 ani, vâr-
sta 30-40 ani, dinamic și bun 
executant, fără probleme la 
legile circulației și altele. 

Se oferă salariu atractiv. 
CV-urile se pot depune la 

adresa de e-mail agentiaec@
gmail.com.

Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.

 Unitate serioasă anga-
jează urgent conducător auto 
profesionist, în următoarele 
condiții: 

- experiență minim 7 ani;
- vârsta 30-45 ani;
- maxim 5 locuri de muncă 

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

me administrative la sediul 
unității și să fie capabil să le 
rezolve;

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi 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. 

Vând 150 kg nuci și 70 
kg semințe de dovleac. Tel.: 
0752134967
 Vând căruță, plug, 

prășitoare și grapă, 300 €. 
Tel.: 0752134967
 Vând 1000 pari pen-

tru vie și 300 scândură plop, 
dulapi plop și cireș. Tel.: 
0752134967
 Vând casă de locuit, cu 

toate utilitățile, și remorcă 
auto înscrisă, proprietar. Tel.: 
0752134967
 Vând vin roșu Ana-

nas, producție 2022, țuică 
de prune, țuică de fructe de 
400. Preț negociabil. Tel.: 
0764770614.

UAT MOTRU anunţă deschiderea procedurii de trans-

parenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului 

de hotărâre nr. 668 din 10.11.2022, privind „Actualizarea 

zonării fiscale a municipiului Motru începând cu anul 

2023”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 

sediul Primăriei municipiului Motru, str. B-dul Gării, nr. l în 

zilele de luni-vineri între orele 08.00-16.00.

MatrimonialeMatrimoniale
Viorel, de lângă Tg-Jiu, 

76 ani, văduv, tehnician și 

maistru din minerit, cu pen-

sie bună, fără vicii și obligații. 

Doresc o doamnă de vârstă 

apropiată, fără vicii, să locu-

im la mine. Să mă sune la nr. 

0768861199

PierderiPierderi
 Declar pierdută 

legitimație   persoană cu 

handicap pentru transpor-

tul în comun, pe numele 

GRĂDINARU MARIANA.

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 auto-
rizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, 
minim 450 lei, rate, 
diplome recunoscu-
te, sprijin angajare. 
Căutăm colaboratori, 
2000 lei /clasa. 

T e l e f o n :   
0751855929; secreta-
riatsnm@yahoo.com

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.
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Laptopuri de o mie de euro bucata Laptopuri de o mie de euro bucata 
pentru șefi i CEOpentru șefi i CEO
Complexul Energetic Olte-

nia achiziționează laptopuri 
pentru șefii din companie. 

Pentru asta, societatea pune la băta-
ie circa 28.000 de lei, fără TVA, pen-
tru achiziționarea a șase calculatoare 

portabile. 
Potrivit CE Oltenia, achiziția este 

necesară pentru „dotarea salariaților 
din cadrul Sediului Executiv a căror 
activitate necesită mobilitate și parti-
ciparea la întâlniri online”. 

La nivelul societății, tehnica de 
calcul este uzată fizic și moral, iar 
noile laptopuri ajută la „întocmirea la 

timp și în condiții de mobilitate a do-
cumentelor necesare activității curen-
te”, susțin reprezentanții companiei.

Ofertele se primesc până pe data 
de 18 noiembrie. Livrarea laptopurilor 
se va face la sediul CEO, în cel mult 
30 de zile de la semnarea contractu-
lui.

I.I.

Amendă pentru infi rmiera care încărca Amendă pentru infi rmiera care încărca 
varza în mașinăvarza în mașină

Angajata Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, filmată în timp 
ce încărca varză în portbagajul unei 

mașini, în uniforma de spital, a fost 
amendată de Direcția de Sănătate Pu-
blică Gorj.

„Urmare a apariției în presa lo-
cală a unui articol referitor la faptul 
că în data de 12.11.2022, ora 18:50, 
o angajată a Spitalului Județean de 
Urgență Târgu Jiu, secția RMFB, a 
fost filmată în uniformă de spital, în 
timp ce încărca varză în portbagajul 
unui autoturism parcat lângă uni-
tatea sanitară, inspectorii sanitari 
s-a deplasat la secția RMFB unde au 
aplicat sancțiune contravențională 
doamnei infirmiere, în valoare de 
2.000 de lei, conform H.G. 857/2011, 
art. 32, lit. k, privind nerespecta-
rea precauțiunilor universale“, au 
anunțat reprezentanții DSP Gorj.

Cercetată disciplinar

Infirmiera lucrează în cadrul 
Secției Recuperare Medicină Fizică 
și Balneologie și  este cercetată disci-
plinar de către spital. Managerul Du-
mitru Vienescu crede că dacă femeia 

lucra în mediul privat, după o astfel 
de ieșire ar fi fost concediată. 

„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. Atitudinea unor ase-
menea angajați, precum doamna din 
filmare, nu este acceptată și aduce 
grave prejudicii de imagine unității 
medicale. 

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 permisibilă, trebuie con-
stituite aceste comisii de cercetare 
disciplinară care să stabilească gra-
vitatea faptei în funcție de care se 
vor aplica sancțiuni”, a declarat Vie-
nescu.

I.I.
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Fostul golgheter al Viitoru-
lui Târgu Jiu, Daniel Paras-
chiv (23 de ani), va avea șansa 
să îmbrace tricoul naționalei 
mari a României.  Vârful legi-
timat la FC Hermannstadt a 
fost chemat de Edward Iordă-
nescu la prima reprezentativă 
după accidentarea lui Florin 
Tănase. 

Paraschiv a avut o traiec-
torie foarte interesantă. A ju-
cat la echipele controlate de 
afaceristul gorjean Nicolae 
Sarcină, Luceafărul Oradea și 
Viitorul, și a fost la un pas să 
renunțe la cariera de jucător, 
după ce a suferit o dezamă-
gire mare pe când evolua în 

De la Târgu-Jiu spre națională! Paraschiv: Am vrut să mă retrag
județul Bihor.

„A fost un sezon la liga a 
doua în care făcusem un cam-
pionat foarte bun, marcasem 
14 goluri și așteptam… Aveam 
oferte de la Liga 1 și în loc să 
plec, patronul de atunci al Lu-
ceafărului Oradea a decis să 
retragă echipa din campionat 
și s-o bage în liga a treia. Și 
iată că, în loc să ajung la Liga 
1, cum mă gândeam că e pa-
sul firesc, am ajuns în liga a 
treia și am stat jumătate de 
an acolo. Cred că ăla a fost un 
moment de cotitură în cariera 
mea, am avut o perioadă în 
care am spus că nu are rost, 
pentru că dacă nici când îmi 

merge așa bine n-a fost să fac 
pasul, mă gândeam să mă re-
trag, însă mă bucur că am luat 
decizia asta de a continua și 
se pare că Dumnezeu m-a aju-
tat”, a declarat Paraschiv.

Atacantul a ajuns în Liga 
1, chiar la campioana CFR 
Cluj. 

Ca și alți doi jucători care 
evoluează acum în Superligă, 
Andrei Dragu și Marius Cioiu, 
Paraschiv a părăsit trupa gor-
jeană liber de contract. 

Nu s-a impus la feroviari, 
fiind împrumutat la FC Vo-
luntari, iar apoi alegând să 
meargă în Liga 2, la Sibiu. 
Paraschiv a dezvăluit cum a 

primit convocarea.
„A fost o veste care m-a fă-

cut să tremur. Aici, la Herman-
nstadt, am avut șansa să arăt 
ce pot. În primul rând, aștept 
să și bifez câteva minute în 
națională. S-a întâmplat din 
păcate pentru Florin Tănase 
să se accidenteze, și mă bu-
cur că am fost primul pe lista 
de așteptare. Vă dați seama, 
așteptările sunt, în primul 
rând, să debutez și mai apoi 
să ajut echipa națională, nu 
doar să fiu în trecere pe aco-
lo. Nu poți ajunge la echipa 
națională fără să ai meciuri 
în picioare, fără să ai reali-

zări în primul rând și consider 
că aici, la Hermannstadt, am 
avut șansa să arăt ce pot. 

Mi s-a dat încredere, 
chiar și în perioadele poate 
mai puțin bune ale mele și 
pe această cale trebuie să le 
mulțumesc colegilor, în primul 
rând, și staff-ului, pentru că 
fără ei n-aș fi reușit. Niciun ju-
cător nu poate fără staff, fără 
colegi și această convocare 
este și meritul lor”, a mai spus 
Paraschiv.

În acest sezon, tânărul 
jucător are 8 goluri înscrise 
după 16 meciuri.

CĂTĂLIN PASĂRE

Dragoș Militaru a 
refuzat-o pe Botoșani

Numele gorjeanului Dragoș Militaru (32 de ani) e din ce în 
ce mai apreciat în fotbalul românesc. Cel mai tânăr antrenor 
din liga secundă se află pe radarul mai multor formații impor-
tante. 

Militaru a promovat-o pe Unirea Dej în eșalonul al doilea și, 
în ciuda unul buget deloc impresionant, se luptă să-i ducă pe 
ardeleni în play-off. Potrivit unui coleg de breaslă, Dan Mihai 
Roman, antrenor la CS Ocna Mureș, gorjeanul a fost dorit la 
FC Botoșani după plecarea lui Mihai Teja, dar a refuzat oferta 
lui Valeriu Iftimie.

,,Confirm că a fost dorit mult de Botoșani. (N.r. – Întrebat 
dacă a fost dorit recent, în locul lui Mihai Teja) Da! Vrea să con-
tinue ce a început la Dej. 

A făcut un grup extraordinar. A luat jucătorii de tineri, i-a 
dus departe și cred că, în nebunia lui, pozitiv vorbind, speră la 
o promovare în Liga 1. Ar fi ceva senzațional, cu o echipă cu un 
buget atât de mic, cum e Unirea Dej”, a spus Roman la Prima 
Sport.

Pe de altă parte, Unirea Dej trece prin cea mai delicată pe-
rioadă a sezonului. 

Are doar un punct din ultimele trei meciuri. După 14 jo-
curi, clujenii au acumulat 25 de puncte.

CĂTĂLIN PASĂRE

Junioarele 3 de la CSM Târgu Jiu au 
pierdut duelul cu liderul Seriei J, CSS 
Petroșani. Handbalistele gorjence au 

fost învinse în etapa a cincea, scor 36-27 (19-
11).Partida de la Petroșani a contat pentru 
Seria J din Campionatul Național. Beatrice 
Popescu și Ana Maria Bîrlete, fiecare cu câte 
8 reușite, au fost cele mai bune marcatoare 
ale vizitatoarelor. 

Deși a apreciat că formația gazdă a meritat 
victoria, antrenorul Radu Costel a evidențiat 
și alt aspect care a pus probleme echipei pe 
care o conduce.

,,Rezultatul nu arată prea bine pentru noi. 
Pe fondul unei săli de sport deloc încalzită, fe-
tele au avut dificultăți în prindere și pasare, 
dar și la aruncările la poartă. 

O victorie meritată a echipei gazdă, pe care 
nu am reușit să o surpindem cu lucrurile exer-

Junioarele 3, învinse la Petroșani. Cu ce Junioarele 3, învinse la Petroșani. Cu ce 
problemă s-au confruntat gorjenceleproblemă s-au confruntat gorjencele

sate la antrenament. Ne canalizăm eforturile 
pentru rămânerea pe podium, lucru ce ne va 
duce în faza următoare a campionatului. Ur-
mează jocul de la Novaci, în care vom încerca 
să ne restabilim traseele pierdute în perioada 
de pauză competițională”, a spus antrenorul 
pentru csmtargujiu.ro.

CSM Târgu Jiu Junioare 3: Teodora 
Ruşeţ, Andrada Văduva, Ana Maria Bîrlete 8g, 
Cleopatra Pîslaru 3g, Raisa Pagnejer 2g, Dana 
Totan, Ştefania Chimerel, Beatrice Popescu 
8g, Ștefania Ciobanu, Diana Ștefu, Maria 
Cojocaru, Anastasia Găvănescu 2g, Elena 
Bușe 4g, Carla Logăscu,  Alexandra Popescu. 
Antrenor: Radu Costel.

Meciul cu CS Novaci se joacă duminică, 20 
noiembrie, de la ora 12.00, în sala de sport a 
Liceului Teoretic Novaci.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Universitatea Craio-
va nu se va putea 
baza, o perioadă 

însemnată de timp, pe că-
pitanul Nicușor Bancu. Din 
păcate, internaționalul ro-
mân s-a accidentat în parti-
da cu Rapid București (2-2), 
iar diagnosticul primit a fost 
crunt: ruptură de ligamente 
încrucișate. Așadar, jucătorul 
de bandă va ajunge ,,la cuțit” 
și va absenta mai multe luni 
de zile.

,,Nicușor Bancu, căpita-
nul nostru, are nevoie de o 
intervenție chirurgicală și o pe-
rioadă de recuperare între 4 și 
6 luni. La cum îl știm, în 3 luni 
este înapoi pe teren să apere 
culorile Universității Craiova. 

Craiova a rămas fără căpitan!Craiova a rămas fără căpitan!
Nu mai este nevoie să spunem 
că toată suflarea alb-albastră 
este alături de el. Și nu avem 
voie să uităm că BancOne, 
accidentat fiind, a refuzat să 
iasă de pe teren în meciul din 
Giulești cu Rapid. Un sacrifi-
ciu pentru culorile alb-albas-
tre demn de un CĂPITAN al 
Științei!”, s-a scris pe pagina 
de facebook a Universității.

Locul lui Bancu la 
naționala României va fi 
luat de Bogdan Vătăjelu, co-
echipierul său. Acesta re-
vine, după 7 ani, în atenția 
selecționerului. Nicușor era 
în mare formă. Alături de Ri-
valdinho, a prins și echipa 
etapei, stabilită de LPF.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a 19-a din Super-
Ligă, prima după cele două săptămâni de pauză. 

Runda va fi deschisă de UTA Arad – Sepsi Sf. Gheorghe, vineri, 2 decem-

Universitatea joacă sâmbătă cu FCU
brie, iar Universitatea Craiova își va asuma rolul de gazdă în meciul cu FCU, 
disputat în Bănie la o zi distanță.

Programul complet al etapei a 19-a din SuperLiga: 
Vineri, 2 decembrie
Ora 15.30 UTA Arad – Sepsi Sf. Gheorghe
Ora 19.00 FC Petrolul – Universitatea Cluj
Sâmbătă, 3 decembrie 
Ora 15.30 FC Voluntari – Hermannstadt
Ora 19.00 Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948
Duminică, 4 noiembrie
Ora 13.15 Farul Constanța – FC Botoșani
Ora 15.30 CFR Cluj – Chindia Târgoviște
Ora 19.00 FC Argeș – Rapid
Luni, 5 noiembrie
Ora 19.00 FCSB – CS Mioveni
De asemenea, a fost stabilit și programul după care se vor disputa cele pa-

tru restanțe din primul eșalon. 
Chindia – Universitatea Craiova marți, 29 noiembrie, de la 19.00
FC Hermannstadt – CFR Cluj miercuri, 30 noiembrie, de la 19.00
FC Botoșani – FCSB joi, 1 decembrie, de la 20.00
FCSB – CFR Cluj joi, 15 decembrie, de la 20.00

CĂTĂLIN PASĂRE


