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Expoziția de ovine de la Expoziția de ovine de la 
Caransebeș, la prima Caransebeș, la prima 

ediție, un exemplu pentru Gorjediție, un exemplu pentru Gorj

Poliția a deschis dosar penal pentru poluare în cazul Poliția a deschis dosar penal pentru poluare în cazul 
incidentului de la Bumbești Jiu! Garda de Mediu și incidentului de la Bumbești Jiu! Garda de Mediu și 
ABA Jiu au amendat usturător primăria lui BobaruABA Jiu au amendat usturător primăria lui Bobaru
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Manu Tomescu, după discuțiile cu Manu Tomescu, după discuțiile cu 

ministrul Budăi: Avem promisiuni ferme dar nu oprim protesteleministrul Budăi: Avem promisiuni ferme dar nu oprim protestele
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Despăgubiri de zeci de mii de Despăgubiri de zeci de mii de 
euro pentru un austriac, la Motru!euro pentru un austriac, la Motru!
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În Gorj, așa cum era de așteptat: În Gorj, așa cum era de așteptat: 
Construcția fotovoltaicelor și Construcția fotovoltaicelor și 
grupurilor pe gaz, la ”Sf. Așteaptă”!grupurilor pe gaz, la ”Sf. Așteaptă”!

Planul lui Virgil Popescu de a construi 
centralele pe gaz și parcuri fotovolta-
ice, existente strict pe hârtie și la ora 
actuală, care să le înlocuiască pe cele 
funcționale, de cărbune, scârțâie din 
toate încheieturile. 

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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O nouă tranșă de pachete cu O nouă tranșă de pachete cu 
alimente pentru gorjenii sărmanialimente pentru gorjenii sărmani

O nouă tranşă de pachete cu alimente, 
finanţate din Programul Operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Dezavantaja, 
va ajunge la primăriile din județ. 

3 tigăi work 

de fontăde fontă

NN3 tigăi work3 tigăi work3 tigăi wo3 tigăi work3 tigăi work 

Gătește cu spor! Gătește cu spor! 
Bucătăria  lui Fabi Bucătăria  lui Fabi 

te premiază te premiază 

de crăciun!de crăciun!
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calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Elisabeta a Ungariei, 
călug. **, Florin, pr.

arie , garieiiiiiiiiiiiii, 

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,8931  -0,0243
Dolarul SUA        4,9205  +0,0354 
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

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

E-mail: prefect@prefecturagorj.roE-mail: prefect@prefecturagorj.ro

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

Tel: 0253-212273, 227300Tel: 0253-212273, 227300

Subprefect Subprefect   

Tel: 0253-212391, 213312; Tel: 0253-212391, 213312; 

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

Tel./fax: 0251/418.707Tel./fax: 0251/418.707

E-mail: postmaster@avpcraiova.roE-mail: postmaster@avpcraiova.ro

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, 

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298

†) Sfântul Grigore †) Sfântul Grigore 
Taumaturgul, Taumaturgul, 
Sfântul Cuvios Lazar Sfântul Cuvios Lazar 
Zugravul și ZahariaZugravul și Zaharia
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Tâlhăria fi nanciară în energie 
și nu numai!

Motto: „Bani și tâlharii au, 
cinste n-au.”

Proverb românesc

Față de anomaliile cu 
aberantele facturi la 
energie, care pur și 

simplu crează mari probleme 
cetățenilor români, partidele din 
coaliție sunt singurele ce par a fi 
mulțumite. Chiar dacă situația 
reală îi nemulțumește pe mai de-
parte pe cetățenii României.

Prezentăm, mai jos, Avertis-
mentul avocatului Cuculis care, 
sintetizat, afirmă: „Facturile la 
energie în bună parte sunt ilega-
le”.

Numai că, avocatul Adrian 
Cuculis atrage atenția că multe 
din facturile la energie sunt ile-
gale mai de multă vreme. Acesta 
consideră că, în acest caz, com-
paniile pratică un abuz, iar dacă 
consumatorii nu reacționează 
„vom rămâne să plătim până să-
răcim”.

Iată câteva lucruri de care 

este bine să vă amintiți în drumul 
spre serviciu:

- facturile la energie, în bună 
parte, sunt ilegale;

Așa, și? Ce facem? În principal, 
dacă ne este frică să acționăm pen-
tru drepturile noastre, vom rămâne 
să plătim până sărăcim.

Asigurările, băncile, recupera-
torii de creanțe, toți funcționează 
într-un mare și continuat abuz de 
mai bine de un deceniu.

De ce? Fiindcă ei funcționează pe 
probabilități;

Dacă abuzezi de 1.000.000 de con-
sumatori și câștig 1.000.000 de euro, 
maxim 25%  vor da în judecată, iar 
eu voi rămâne cu diferența până la un 
milion.

Prin urmare, așa funcționează și 
facturile la curent. Am plătit zilele 
acestea zeci de milioane pe regulari-
zări, chiar și 3 facturi în aceeași lună 
de regularizare.

Este legalizată tâlhăria financia-
ră!!!

Nu am eu timp și vă tot repet asta, 
să pun să vedeți câte dosare se câștigă 

zilnic, însă anul 2022 este anul abu-
zului, iar 2023 cred că „vor intra di-
rect peste voi în case să vă ia cu forța 
fiecare bănuț”, scrie avocatul Adrian 
Cuculis într-o postare pe pagina de 
Facebook a domniei sale.

Avocatul Adrian Cuculis este cu-
noscut pentru numeroasele cazuri 
în care pledează cu profesionalism 
și pasiune pentru a-i ajuta pe cei 
păcăliți de autoritățile hrăpărețe.

Concisele comentarii ale domni-
ei sale pun la zid tâlhăria financiară 
permisă de autoritățile statului, cum 
însuși afirma, de mai bine de zece 
ani.

ION PREDOȘANU

Între noi sunt mai 
multe vise legate
nu există dreptate 
până și eu mă îndoiesc de propria-mi ființă 
ce te privește cu lăcomie 
să fii tânăr 
frumos 
atât pot spune 
ecoul se pierde în zarea sticloasă 
dar te apropii la un cuvânt distanță 
ca o tăietură perfectă 
simt carnea zvâcnind pe trupul tău 
ca o întrebare demonică 
nu mi-e rușine azi 
ești mai mult decât un accident 
ești un mare dezastru al ființei mele 
și te trăiesc de câte ori mă uit în oglindă 
căci fața mea a început să îți semene 
tot mai mult 
și nu există dreptate 
chiar te asigur 
aici și acum 
între noi sunt atâtea vieți de parcurs

ANY DRĂGOIANU, Țânțăreni, județul Gorj
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Arborii merg prin păduri
își vorbesc cu Tu
se iau în brațe și se iubesc
chiar dacă bate vântul
de Est sau Apus
arborii când au ceva de spus
își dau buchete de flori
și asta nu doar uneori

Pădurea mea de sus de la munte
învață arborii să mă sărute

De aceea îmi place pădurea
iarna și vara, toamna și primăvara
când vede un pădurar își arată iubirea
și nopțile adoarme odată cu seara
pe perina ierbii
laolaltă cu căprioarele și cu cerbii.

ION CĂPRUCIU

Pădurea
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Tone de deșeuri au 
fost depistate, urma-
re a vigilenței locu-

itorilor din Bumbești Jiu, pe 
malul râului care trece prin 
localitate. 

Acolo se improvizase o 
adevărată groapa de gunoi, 
alimentată atât de mașinile 
primăriei care cărau, perio-

Poliția a deschis dosar penal pentru poluare în cazul Poliția a deschis dosar penal pentru poluare în cazul 
incidentului de la Bumbești Jiu! Garda de Mediu și ABA Jiu au incidentului de la Bumbești Jiu! Garda de Mediu și ABA Jiu au 
amendat usturător primăria lui Bobaruamendat usturător primăria lui Bobaru

* Amendă de 15.000 de lei de la Garda de Mediu 
Gorj

*  Dosar penal la PJ Târgu-Jiu

Incidentul de mediu de la Bumbești-Jiu, semnalat de 
cetățenii care au arătat, pe bună dreptate, cu degetul 
spre primăria din localitate, nu a rămas fără ecou. Mai 
exact, poliția a deschis dosar penal pentru poluare în 
acest caz, dosarul fiind coordonat de un procuror de la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, iar Garda 
de Mediu Gorj și ABA Jiu au amendat contravențional 
UAT-ul condus de Constantin Bobaru cu sume cuprinse 
între 5000 de lei 15.000 de lei. Nu se cunoaște cine va 
plăti aceasta amendă, primarul, angajatul de la mediu 
din instituție sau comunitatea!

dic, gunoi din oraș aici, dar și 
de cetățeni certați cu legea. 

Cert este că un traker al 
primăriei a fost văzut în zonă, 
încărcat fiind cu gunoi, lucru 
care a fost semnalat direct 
poliției, care a întocmit dosar 
penal în această cauză. 

Interesant este că primarul 
Bobaru a încercat să acope-

re urmele acestei infracțiuni, 
sunând personal la poliție 
și anunțând că un cetățean 
oprește cursele făcute perio-
dic în acea zonă de trakerele 
UAT-ului. 

Practic, edilul s-a dat sin-
gur de gol, arătând că și el 
cunoaște că aceste mașini 
duceau gunoiul din oraș în 
acel loc, dorind să împiedi-
ce interesul cetățenilor de a 
cunoaște adevărul. 

Un lucru benefic a fost că 
autoritățile de mediu, ABA 
Jiu și Garda de Mediu Gorj 
au intervenit, la sesizarea 
cetățenilor, și au sancționat 
primăria, impunând UAT-ului 
să facă curățenie în zonă. Oa-
menii speră că măsura impu-
să să fie executată corect de 
instituția publică respectivă, 
care a demonstrat că a încăl-
cat legea repetat în defavoa-
rea comunității. 

A.STOICA
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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.

Ramona Nedelciu a 
fost trimisă în ju-
decată pentru că în 

2016 și 2017, timp de aproa-
pe un an, i-a lăsat impresia 
lui Alfred Werner Kunz că îl 
iubește și că este gata să for-
meze un cuplu împreună cu 
acesta, timp în care i-a tot ce-
rut bani sub diferite pretexte. 

Conform anchetei pena-
le, inculpata a primit primii 
bani, 7500 de euro, în iunie 
2016, la Zurich, în Elveția. 

La câteva săptămâni după 
ce a întâlnit-o pe cea care pă-
rea să fie iubirea vieții sale, 
bărbatul i se adresa femeii 
doar cu termenul de „iubi-
to”, el neezitând s-o invite în 
orașul elvețian pentru a pe-
trece „câteva zile în paradis”. 

Cei 7500 de euro au fost 
ceruți și obținuți repede de 
inculpată pentru că aceas-
ta i-a spus „iubitului” ei că 
este căsătorită și trebuie să 
divorțeze. 

În schimbul banilor, aus-
triacul a primit o „chitanță” 
completată atât de inexact că 
avocatul acestuia a sesizat 
imediat că ceva este în nere-
gulă, mai ales că suma trecu-
tă pe document era în euro, 
în România plățile legale fiind 
acceptate doar în lei. 

Cei doi îndrăgostiți s-au 
întâlnit apoi la un hotel din 
Italia, unde austriacul a aflat 
că femeia care îi căzuse cu 
tronc lucrează la un club de 
noapte din Livorno, dar doar 
pentru că are nevoie de bani. 

Câteva zile mai târziu aus-
triacul a descoperit un cont de 

Despăgubiri de zeci de mii de euro 
pentru un austriac, la Motru!
Un cetățean austriac, îndrăgostit până peste cap de 
o femeie din Motru, pe care a acuzat-o ulterior de 
înșelăciune, a fost despăgubit de instanța de judecată 
cu zeci de mii de euro. 

Facebook al iubitei sale unde 
aceasta spune că trăiește în 
Roma și că este interesată de 
bărbați. 

„E o prostie”, a fost reacția 
femeii, care ulterior i-a trans-
mis iubitului ei că dorește să 
aibă un copil cu el. 

Doar că între timp ea a în-
ceput să se îmbolnăvească, 
alte rude de-ale ei au avut 
și ele probleme de sănătate, 
probleme care s-au rezolvat 
cu multe mii de euro trimise 
în România de austriac. 

După însănătoșire, cei doi 
au mai petrecut timp împreu-
nă și au convenit să cumpere 
un apartament în Motru pen-
tru deschiderea unei frizerii. 

Apoi a urmat un inel de 
logodnă de aproape 1600 de 
euro, un laptop, bilete de avi-
on, reameajarea salonului de 
coafură, etc, în total strân-
gânduse câteva zeci de mii de 
euro. 

Tot timpul austriacul a 
fost convins de sentimentele 
serioase ale iubitei sale, dar 
visul frumos s-a destrămat 
în vara lui 2017, când o scri-
soare anonimă, trimisă de o 
femeie dintr-un penitenciar 
românesc, l-a înștiințat pe 
austriac de faptul că „iubirea” 
lui îl înșeală și că practică 
prostituția în Danemarca. 

Pe umerii bărbatului a pi-
cat tot cerul când a descope-
rit că femeia cu care visa să 
își împartă viața e activă pe 
conturile cu escorte din Da-
nemarca, unde își ducea, de 
fapt, viața reală când nu era 
alături de el. 

Visul frumos s-a destrămat 

complet în momentul în care 
un detectiv angajat de aus-
triac i-a confirmat prezența 
femeii pe site-urile cu pros-
tituate din Danemarca, asta 
în timp ce el fusese asigurat 
că „iubirea” lui e la muncă în 
Anglia. 

Între cei doi amorezi a 
avut loc apoi o întâlnire cu 
multe înjurături și vorbe gre-
le, bărbatul înșelat ajungând 
să treacă prin multe momen-
te dificile din viața sa. 

Acum instanța de judecată 
nu a mai putut să o condam-
ne penal pe inculpată pentru 
că faptele s-au prescris, con-
form unei decizii din acest an 
a Curții Constituționale. 

Păgubitul ar urma doar 
să primească daune morale, 
dar e greu că va reuși să vadă 
vreun euro de la cea cu care 
spera să își trăiască tot restul 
vieții. 

„Încetează procesul penal 
cu privire la inculpata Nedel-
ciu Ramona pentru săvârşirea 
infracţiunii de înşelăciune în 
formă continuată, ca urmare 
a intervenirii prescripţiei răs-
punderii penale.(…)Admite în 
parte acţiunea civilă exercitată 
de partea civilă, Kunz Alfred 
Werner. (…)Obligă inculpata 
la plata către partea civilă a 
sumei de 46.587 euro repre-
zentând daune materiale și a 
sumei de 10.000 euro (plătibili 
în lei raportat la cursul valu-
tar BNR de la data plății) re-
prezentând daune morale. În 
temeiul art.276 alin.1 C.proc.
pen., obligă inculpata la plata 
către partea civilă a sumei de 
4.257 euro (plătibili în lei ra-
portat la cursul valutar BNR 
de la data plății ) cu titlul de 
cheltuieli de judecată”, a decis 
Judecătoria Motru. 

Sentința nu este definiti-
vă, putând fi contestată. 

Cazul aduce aminte de 
cel al Simonei Tiriplică, fostă 
Mărgăian, din Scoarța, trimi-
să în judecată pentru același 
gen de fapte, un italian, Al-
berto Thiella Maria Francesco 
reclamând un prejudiciu de 
780.000 de euro. 

Procesul se află în conti-
nuare pe rolul Tribunalului 
Gorj, dar finalul e deja previ-
zibil după atâția ani de la pro-
ducerea faptelor. 

În acest caz magistrații au 
pus sechestru asiguratoriu pe 
mai multe proprietăți pe care 
gorjeanca le are, cetățeanul 
italian fiind cel care a coti-
zat din greu la achiziționarea 
acestora, convins fiind că le 
va folosi împreună cu „iubita” 
sa din România.

 GELU IONESCU
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O nouă tranșă de pachete cu alimente pentru O nouă tranșă de pachete cu alimente pentru 
gorjenii sărmanigorjenii sărmani

Bucătăria lui Fabi Bucătăria lui Fabi 
te premiază de crăciu!

Gătește cu spor! 

Dacă vă puneți amprenta culinară pe un preparat pregă  t în Bucătăria lui Fabi, publicat 
de Gorjeanul sau pe pagina de Youtube Cooking Adventures in The Nature, este sufi cient să 
par  cipați la noul concurs pe care îl lansăm,  mp de patru săptămâni, în paginile publicației 
dumneavoastră de sufl et. Mai trebuie să puneți puțină sare și ceva piper, să ne trimiteți 
preparatul vostru fotografi at pe adresele de email: publicitate@gorjeanul.ro, alinfabian62@
gmail.com, dar și ingredientul folosit în plus față de rețeta originală și gata, sunteți un chef 
de top! Dumneavoastră dați tușa fi nală a preparatului, iar Fabi, premiile, 3 TIGĂI WORK DE 
FONTĂ, câte una pentru fi ecare loc. Vă urăm succes! Premianții vor fi  declarați peste patru 
săptămâni, pe data de 16 decembrie.

În perioada 23-28 noiembrie 
2022, Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene va livra 

către 70 de unități administrativ-te-
ritoriale din județul Gorj 20.989 pa-
chete cu ajutoare alimentare aferente 
tranșei a V-a din proiectul ,,Acorda-
rea de pachete cu ajutoare alimen-
tare”, finanțat în cadrul Programului 
Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 2014-2020 din Fondul 
de ajutor european destinat celor mai 

O nouă tranşă de pachete cu alimente, finanţate din Programul Opera-
ţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantaja, va ajunge la primăriile din 
județ. Vorbim de circa 21.000 de pachete ce conțin produse alimenta-
re de bază, precum zahăr, făină, ulei și conserve.

defavorizate persoane, a comunicat 
Prefectura Gorj.

În termen de 45 de zile de la 
recepție, primăriile vor distribui pa-
chetele familiilor şi persoanele singu-
re cărora le este stabilit, prin dispozi-
ţie scrisă a primarului, dreptul la un 
venit minim garantat, precum și fa-
miliilor beneficiare de alocaţie pentru 
susţinerea familiei.

„Ulterior, dacă după epuizarea dis-
tribuirii către categoriile de mai sus, 

există stocuri de alimente nedistribu-
ite, primăriile le vor acorda persoane-
lor/familiilor aflate temporar în situaţii 
critice de viaţă (victime ale calamităţi-
lor, persoane cu handicap grav şi ac-
centuat, adulţi şi copii, care nu bene-
ficiază de îngrijire în servicii sociale în 
regim rezidenţial, publice sau private, 
persoane aflate în alte situaţii asemă-
nătoare stabilite prin anchetele sociale 
şi care se află în situaţii deosebite de 
vulnerabilitate)”, mai anunță Prefec-
tura Gorj.

Ce conțin pachetele

Pachetele conțin 12 alimente de 

bază și provin de la producători din 
România: făină albă de grâu (5 pungi 
de 1 kg); mălai (4 pungi de 1 kg); pas-
te făinoase (2 pungi de 400 g); ulei (4 
sticle de 1 l); zahăr (2 pungi de 1 kg); 
orez (4 pungi de 1 kg); conserve din 
carne de vită (5 cutii de 300 g); con-
serve din carne de porc (3 cutii de 300 
g); conserve pate de ficat de porc (5 
cutii de 200 g); borcane de compot de 
fructe (2 borcane de 720 ml); gem de 
fructe (1 borcan de 360 g) și gem de 
fructe dietetic (1 borcan de 360 g).

Programul finanțat de Uniunea 
Europeană prevede șase tranșe de 
distribuire a alimentelor.

I.I.

Magazin alimentar, amendat cu 10.000 leiMagazin alimentar, amendat cu 10.000 lei
Peste o sută de controale au fost 

efectuate săptămâna trecută de in-
spectorii Direcției Sanitar Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, 
în domeniile alimentar și al sănătății 
și bunăstării animalelor.

În timpul controalelor efectuate au 
fost aplicate nouă amenzi în cuantum 
de 31.100 lei, unor operatori și per-
soane fizice din Baia de Fier, Berlești, 
Plopșoru, Prigoria și Târgu-Jiu.

Astfel, un magazin alimentar a 
fost amendat cu 10.000 de lei pentru 
depozitarea legumelor, fructelor şi a 
produselor de panificație direct pe pa-
viment, precum și pentru depozitarea 
nesectorizată a unor produse alimen-
tare.

Cea mai drastică amendă, de 
12.000 lei, a fost dată conducătorului 
unei autoutilitare, pentru transportul 

animalelor fără documente sanitare-
veterinare, cu un mijloc auto neauto-
rizat și neigienizat.

Alți cinci șoferi de autoutilitare 
s-au ales fiecare cu amenzi de 1.200 
de lei,  aplicate în timpul controalelor 
efectuate în trafic, pentru înstrăina-
rea animalelor fără documentele sa-
nitare-veterinare legale.

Inspectorii DSVSA Gorj au mai 
amendat cu 2.100 de lei proprietarul 
unei exploatații non-profesionale, în-
trucât deținea animale neidentificate 
și neînregistrate, fără documente sa-
nitare-veterinare.

Ultima amendă, de o mie de lei, 
a fost dată unei farmacii veterinare, 
pentru eliberarea produselor medici-
nale veterinare fără prescripție medi-
cală.

I.I.
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În Gorj, așa cum era de așteptat: 
Construcția fotovoltaicelor și 
grupurilor pe gaz, la ,,Sf. Așteaptă”!
Planul lui Virgil Popescu de a construi centralele pe gaz 
și parcuri fotovoltaice, existente strict pe hârtie și la 
ora actuală, care să le înlocuiască pe cele funcționale, 
de cărbune, scârțâie din toate încheieturile. 

CEO aproape că încheiase un parteneriat cu firma selecta-
tă, Tinmar Energy, în vederea înființării societăților mixte care 
la rândul lor să construiască centralele pe gaz, dar acesta a 
picat, procedura de selectare fiind anulată. 

Presa locală a scris, luna trecută, că acționarii CEO au anu-
lat oficial această asociere ale cărei documente  nu au fost avi-
zate de Consiliul de Supraveghere. Astfel,  Adunarea Generală 
a Acționarilor CE Oltenia a adoptat o hotărâre conform căreia 
nu s-au aprobat documentele tranzacției și, inclusiv, nu s-a 
aprobat constituirea de societăți pe acțiuni având acționari 
CE Oltenia și Tinmar Energy, pentru realizarea celor patru 
parcuri fotovoltaice și a centralei electrice pe gaze naturale de 
la Turceni.

Așa se face că CE Oltenia o ia de la capăt, la un an de 
când s-a decis înființarea așa-numitelor SPV-uri, și va relua 
procedura de selecție. Acționarii au de aprobat anularea pro-
cedurii inițiale și reluarea alteia, în 24 noiembrie. Abia când 
va fi selecționat viitorul partener al CEO, se va mai vorbi de 
construcția ,,alternativelor” pentru Gorj. 

Ce trebuie, conform Planului de restructurare să ,,constru-
iască” Virgil Popescu în locul grupurilor pe cărbune și pe care 
ministrul le vrea eliminate: patru parcuri fotovoltaice, trei la 
Rovinari și unul la Turceni și a unui grup pe gaze naturale de 
475 de MW la Turceni. În cadrul procesului desfășurat pen-
tru selectarea investitorilor în vederea implementării celor opt 
parcuri fotovoltaice și a celor două centrale pe gaze naturale 
(CCGT) prevăzute în Planul de Restructurare a CE Oltenia, 
Tinmar Energy SA fusese desemnat investitor selectat pentru 
patru parcuri fotovoltaice de putere instalată maximă totală 
de 280 MW și pentru CCGT Turceni, grup pe gaze naturale de 
475 MW. 

Noile investiții sunt cuprinse în Planul de restructurare și 
decarbonare al Complexului Energetic Oltenia 2022 – 2026.

Astfel, singura ,,reușită” a lui Virgil Popescu este legea de-
carbonării prin închiderea termocentraleleor pe cărbune, fără 
să fie nimic pus în loc. 

M.C.H. 

În urmă cu câteva zile, liderul PSD Gorj, 
deputatul Mihai Weber, l-a trimis pe ministrul 
Energiei, Virgil Popescu, să-și facă bagajele 
pentru a merge la Bruxelles să schimbe Capi-
tolul Energie din PNRR, spunând că cele două 
grupuri nu vor mai trece în rezervă.  

Dar, până una-alta, legea proaspăt vota-
tă de închidere a tuturor termocentralelor pe 
cărbune prevede și înființarea de noi comisii 
și comitete. Nu se cunoaște deocamdată dacă 
membrii acestora, vor fi și remunerați.  Ast-
fel, legea decarbonării stabileşte înfiinţarea 
Comitetului Interministerial al Cărbunelui, 
al Comitetului consultativ şi al Grupului de 
Lucru pentru coordonarea şi monitorizarea 
implementării măsurilor stabilite, precum şi 
posibilitatea repornirii grupurilor energetice 
închise, prin decizia Guvernului şi la propune-

Legea decarbonării vine la pachet  
cu noi comitete și comisii
Legea decarbonării, votată de PSD și PNL 
în aplauzele lui Virgil Popescu vine la pa-
chet, pe lângă trecerea în rezervă a două 
grupuri energetice de la Turceni și Rovi-
nari, și cu un comitet al cărbunelui. 

rea Ministerului Energiei, în situaţie de criză 
energetică şi în corelare cu măsurile cuprin-
se în planurile de urgenţă aferente sectorului 
energetic. Din spusele celor de la  CE Oltenia, 
,,cei care vor face parte din acest comitet, vor fi 
din partea autorităților locale, centrale și CEO. 
Funcțiile care se ocupă sunt prevăzute de actul 
normative și vor fi si în comisia de implemen-
tare. Cu siguranță, prefectul județului va face 
parte din această comisie, președintele CJ, apoi 
reprezentantul CEO. Prefectul, cel mai probabil, 
va verifica periodic, etapele de reformă”, au mai 
spus sursele citate.

M.C.H.

După discuțiile de ieri 
cu ministrul Mun-
cii, Marius Budăi, 

Manu Tomescu a declarat că 
acesta a făcut promisiuni fer-
me cu privire la Legea 197 și, 
mai ales, cu privire la artico-
lul 30  din legea pensiilor care 
prevede condițiile speciale 
pentru salariații din indus-
trie: ,,Domnul ministru a spus 
că o să analizeze legea 197 și 
ne va da un răspuns cert după 
ce termină cu problemele lega-
te de  legea pensiilor. A promis 
că va găsi soluția pentru ca 
aceasta să se aplice. Ne-a pro-
mis ferm, luăm în calcul acest 
aspect dar nu oprim proteste-
le. A spus ferm, de asemenea, 
că art. 30 din legea pensiilor, 
care prevede condițiile specia-
le pentru salariații din indus-
trie, va fi preluat și actualizat 
cu totul, în noua lege a pensii-

Manu Tomescu, după discuțiile cu ministrul Budăi: 
Avem promisiuni ferme dar nu oprim protestele

lor.  Pe legea 197, a mai spus 
că va analiza să vadă dacă 
cei de la casa de pensii trebu-
ie să modifice softul de calcul, 
va analiza impactul, din punct 
de vedere financiar. E adevă-
rat, am mai auzit asta, dar nu 
oprim prestele. Domnul Budăi 
a făcut referire și la renegoci-
erea PNRR în așa fel încât să 
nu se mai închidă grupurile, 

așa cum s-a prevăzut în PNRR 
că  până în 2025 să se închidă 
80 la sută din capacități.  Noi 
vom continua acțiunile și pe 

calea juridică și în stradă, așa 
cum facem de aproape doi ani, 
atâta timp cât timp legea este 
blocată”, a decalrat aseară, 
vicepreședintele Sindicatului 
Energia Rovinari, Manu To-
mescu.

Argumentul principal

Liderul salariaților CEO 

care ies în stradă pentru 
aplicarea legii 197, Manu 
Tomescu, a anunțat public 
principalele cereri pe care le-a 
avut pentru ministrul Budăi:  
,,Majoritatea judecătorilor din 
țară (Hunedoara, Suceava, 
Iași, Timișoara, Alba Iulia), au 
dat DECIZII DEFINITIVE prin 
care au obligat Casa Națională 
de Pensii Publice să pună 
în aplicare toate prevederile 
legii nr.197/2021, fără să 
adauge sau să scoată nici 
măcar o virgulă din această 
lege!” a scris Manu Tomescu, 
pe Facebook, înainte de 
întâlnirea cu ministrul 
Muncii, Marius Budăi.

,,Acesta este argumentul 
principal pe care îl vom susține 
în fața Ministrului Muncii! …. 
și asta pe lângă faptul că îi 
vom reaminti de declarațiile 
de susținere pentru aplicarea 
în totalitate a prevederilor legii 
nr.197/2021, atunci când era 
în opoziție!”, a mai scris liderul 
Pieței.

Discuțiile au avut loc la 
sediul PSD din Capitală.

M.C.H.
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Avertisment ANAF: Nu deschideți Avertisment ANAF: Nu deschideți 
aceste emailuri!aceste emailuri!
Agenţia Naţională de Admi-

nistrare Fiscală a atenționat 
contribuabilii în legătură cu 

o nouă campanie de mesaje false, 
transmise în numele instituţiei, prin 
care contribuabilii sunt informaţi des-
pre „discrepanţe în evidenţa fiscală”.

Mesajul fals, transmis în numele 
instituției, conține un document ane-
xat, care sub nici o formă nu trebuie 
deschis. „Mesajului îi este anexat un 
document, «evidența fiscală», pe care 
vă sfătuim să nu îl deschideți! Reite-
răm următoarele: nu deschideți aces-

te emailuri și nu accesați documente-
le anexate sau linkurile din conținut; 
nu transmiteți bani către conturile 
menționate!”, anunță ANAF.

În plus, Serviciul Spațiul Privat 
Virtual, pus la dispoziția contribuabi-
lilor, gratuit, a fost creat și dezvoltat 
pentru o comunicare securizată cu 
instituția. De asemenea, contribuabi-
lii pot obține informații fiscale cu ca-
racter general la CALL CENTER ANAF 
0314039160, mai transmite ANAF. 

I.I.

Particularități ale dietei femeii cu diabet Particularități ale dietei femeii cu diabet 
zaharat în perioada sarcinii și lactațieizaharat în perioada sarcinii și lactației

Recomandările nutriționale la fe-
meia cu diabet zaharat, indiferent de 
tipul acestuia, pe perioada sarcinii și 
a lactației sunt asemănătoare cu cele 
ale femeii sănătoase, urmărindu-se 
asigurarea unui aport nutritiv optim 
care să confere un bun control glice-
mic și tensional, pe de o parte, dar și 
o monitorizare ponderală riguroasă, 
atât a mamei, cât și a fătului, pe de 
altă parte.

Deosebit de important este ca la 
femeia cu diabet zaharat să fie urmă-
rite aceste obiective încă din perioada 
de preconcepție.

Câteva particularități ale dietei la 
femeia cu diabet zaharat în perioada 
sarcinii și lactației:

• orar al meselor regulat, aproxi-
mativ 5-6 mese pe zi, pentru evitarea 
apariției cetozei „de foame”, cu efecte 
nefavorabile asupra dezvoltării fetale, 
în special asupra sistemului nervos al 
acestuia;

• dietă diversificată cu alimente 
din toate grupurile alimentare, care 
să asigure un aport optim de macro- 

și micro-nutrienți necesari obținerii 
controlului glicemic, prin care să fie 
evitată apariția complicațiilor macro- 
și micro-vasculare sau să se obțină 
încetinirea progresiei acestora, în 
cazul în care aceste complicații sunt 
preexistente; o bună desfășurare a 
sarcinii și o dezvoltare normală a fă-
tului;

• adaptarea aportului caloric într-o 
manieră individualizată, care să ur-
mărească o curbă ponderală optimă 
în funcție de IMC-ul (Indicele de Masă 
Corporală) anterior sarcinii, astfel: 
IMC = 18,5 – 24,9 kg/m2 (IMC nor-
mal), aport caloric total recomandat 
30 kcal/kgc/zi; IMC = 25 – 29,9 kg/
m2 (IMC suprapondere), aport caloric 
total recomandat 25 kcal/kgc/zi; IMC 
< 18,5 kg/m2 (IMC denutriție), aport 
caloric total recomandat 35-40 kcal/
kgc/zi. 

• repartizarea procentuală reco-
mandată a macro-nutrienților din 
totalul caloric este de 50-55% hidrați 
de carbon (glucide), proteine 20% și 
lipide 25-30%;

• hidrații de carbon: vor fi preferați 
cei proveniți din surse naturale, pre-
cum fructe, legume, leguminoase, ce-
reale integrale, lactate, utilizați fiind 
cei cu IG (Indicele Glicemic) mic, care 
s-au dovedit a avea efecte pozitive 
asupra dezvoltării fătului și a riscului 
de creștere ponderală al acestuia;

• aport optim de fibre alimentare, 
aproximativ 28 g/zi;

• evitarea dulciurilor concentrate 
și rafinate;

• proteinele, cu rol important de 
sinteză pentru dezvoltarea țesuturilor 
materne și ale fătului, vor proveni 
atât din surse animale (cane slabă de 
pui, pește, ouă, lactate și brânzeturi 
slabe), cât și din surse vegetale (legu-
minoase – mazăre, fasole boabe, linte 
și semințe oleaginoase precum nucile) 
în procent egal 50% - 50%;

• consumul de pește oceanic va 
fi recomandat de maximum două ori 
pe săptămână datorită riscului de 
intoxicație cu mercur;

• lipidele vor fi restricționate la 
maximum 30% din totalul caloric, din 
care lipide saturate < 10%, AG (Acizi 
Grași) “trans” < 1%, aport crescut de 

AG omega-3;
• suplimentarea dietei cu acid folic 

în primul trimestru de sarcină, da-
torită riscului crescut de dezvoltare 
a defectelor de tub neural, cu fier în 
trimestrul II și III de sarcină, dato-
rită riscului de dezvoltare a anemiei 
feriprive la mamă secundar creșterii 
accelerate a fătului din această peri-
oadă, respectiv cu calciu, magneziu, 
zinc;

• aport hidric aproximativ 8 paha-
re/zi;

• evitarea consumului de alcool și 
cafea. 

Dieta individualizată contribu-
ie la asigurarea unui control optim 
al greutății corporale în sarcină și 
la obținerea și menținerea în țintă a 
valorilor glicemice. Aceasta asigură 
echilibrul metabolic la peste 80% din-
tre gravidele cu diabet.

Material informativ reali-
zat de dr. CORNOIU CRISTINA, 
medic specialist medicină de 

familie, Cabinetul de Planificare 
familială din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-Jiu

Spitalul Județean cumpără ace, sonde și catetereSpitalul Județean cumpără ace, sonde și catetere
Spitalul Județean de Urgență 

Târgu-Jiu a alocat peste un mili-
on de lei pentru achiziția de ma-
teriale sanitare. Spitalul vrea să 
cumpere, între altele, ace spina-
le, sonde, prelungitor perfuzor, 
branule, catetere, truse pentru 
perfuzie, lame bisturiu și geluri 
urologice.

Este vorba de un acord-cadru 
pentru 24 de luni, licitația fiind 
împărțită în nouă loturi. 

Valoarea totală estimată a con-
tractului este de 1.038.944 lei fără 
TVA.

Ofertele se depun până pe data 
de 5 decembrie, ora 15.00.

I.I.
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de implica-

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare a Ovinelor 
și Caprinelor din Caransebeș a găzduit, la finalul 
lunii octombrie, prima ediție a Expoziției de Ovi-
ne, acțiune pe care și-au dorit-o crescătorii de oi 
de multă vreme. Acest gen de eveniment ar tre-
bui realizat și la nivelul județului Gorj unde sunt 
nenumărați crescători de animale. 

Organizatorii nu au ales întâmplător ziua în 
care s-a organizat evenimentul. Asta, de către 
Asociația Crescătorilor de Ovine din Caraș-

Severin, prin Marinca Bălan, conducător de registru și 
responsabil cu controlul oficial al calității. S-a preferat 

Expoziția de Expoziția de 
ediție, un exediție, un ex
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e ovine de la Caransebeș, la prima ovine de la Caransebeș, la prima 
 exemplu pentru Gorjxemplu pentru Gorj

o zi de sărbătoare deoarece, potrivit credinței populare, 
Sfântul Dimitrie sau Dumitru este considerat patronul 
spiritual al păstorilor. La eveniment au fost prezenți pes-
te 45 de crescători de oi din Caraș-Severin, care au pre-
zentat foarte multe exemplare de oi de la rasa Creața de 
Caransebeș, încă neomologată, până la diverse tipuri din 
raza țurcană, unele care sunt pentru producția de lapte, 
altele pentru lână, care din păcate se pierde pentru că nu 
mai există piață de desfacere, altele pentru carne, ani-
male bine întreținute de către crescători, care recunosc 
că meseria de oier nu se mai caută, astfel că majoritatea 
au dezvoltat mici afaceri de familie, ce se moștenesc din 
tată în fiu, unii având în gospodărie 40 de oi, alții având 

o întreagă armată de peste 700 de suflete. Printre cei care 
au pus umărul la organizare se numără și Ionică Bona 
de la Ilova, un crescător de animale care a dorit să se reia 
tradiția expoziției de ovine de la Caransebeș, pentru ca 
oamenii să se poată întâlni, să afle de diferitele legi din 

agricultură, sau despre problemele pe care le în-
tâmpină crescătorii. Evenimentul a fost un succes 
și poate fi considerat un exemplu de bună practică 

și pentru asociațiile similare din Gorj care pot rea-
liza ceva similar și în județul nostru. 

A. S.
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      

,,Voi nu înțelegeți că ne-am cam săturat să vă ,,Voi nu înțelegeți că ne-am cam săturat să vă 
faceți, peste noi, și voile, și nevoile, așa cum vă faceți, peste noi, și voile, și nevoile, așa cum vă 
vin vouă la mână și la gură”? vin vouă la mână și la gură”? 

Conul de umbră al unui fel de disonanță cognitivă

Pentru că am ajuns trăitori în 
vremea penibilă a «bruxel-
lesocraţiei», când educaţia 

patriotică de bun simţ e la pământ, 
când sistemul educaţional şi proce-
sul de învăţământ par a fi conduse de 
către analfabeţii funcţionali, tot mai 
mult se folosește un nou tip de hip-
noză mentală şi intelectuală asupra 
celor care văd adevărul, mai ales că 
aceia care nu reușesc să-l vadă sau 
nu vor să-l vadă, nu mai constituie o 
grupare desprinsă dintr-o problemă 
a redresării şi a rezilienţei şi se află 
deja sub un control mental atât de 
profund, încât exponenţii intereselor 
străine resping din start nu numai 
orice dovadă, ci refuză chiar să parti-
cipe la orice discuție de acest fel, in-
trând în conul de umbră al unui fel 
de disonanță cognitivă. Din fericire, 
cei ai căror ochi s-au deschis și văd 
ceea ce se întâmplă la nivel European 
şi mondial, cei care reușesc să gân-
dească într-un spirit critic și să facă 
o serie de conexiuni între informații, 
aceia sunt o problemă. Ei știu deja, 
ceea ce se petrece, astfel că încercarea 
de a ascunde informații, nu mai poa-
te avea nici un efect asupra condiţiei 
lor de slugi aservite intereselor Uniu-
nii Europene! De aceea, s-a adoptat 
o strategie opusă şi deconcertantă: 
bombardarea cu informații de mani-
pulare, care conțin mesajul sublimi-
nal că nu mai există scăpare din si-
tuaţia de criză în care a fost aruncată 
ţara! Că lucrurile se desfășoară doar 
într-o anumită direcție care nu mai 
poate fi schimbată de nimeni vreoda-
tă, apare ca un tablou care ni se oferă 
în emisiunile de televiziune şi de către 
întreaga mass-media aflate sub con-
trolul banilor şi al intereselor străine! 
În acest fel, parcă începem să trăim 
în această paradigmă în care lumea o 
ia vertiginos la vale și nu mai e nimic 
de făcut, decât să cădem odată cu ea, 

pentru că în acest scenariu apocalip-
tic dezinformarea se dovedeşte o me-
todă de manipulare mult mai subtilă 
și mult mai diabolică, antinaţională şi 
anticreştină, dirijată şi coordonată de 
la nivelul organismelor europene! 

,,N-am voie să vorbesc despre 
Credința mea strămoșească, 
adică despre creștinismul ortodox 
românesc, pentru că supăr UE”!

După cum se poate vedea cu ochii 
minţii, lucrurile nu stau chiar așa 
«cum vor stăpânii să moară cânii» 
(sic!!), pentru că nici puterea lor nu 
e atât de mare și nici tehnologia lor 
atât de avansată precum vor să ne 
facă să credem. Puterea poate fi încă 
a noastră, dacă ne unim și spunem 
NU, la nivel colectiv și individual, 
deoarece una dintre legile Lui Dum-
nezeu, pe care El Însuși o respectă, 
este «liberul arbitru», iar, dacă nu ne 
dăm consimțământul de bună voie 
sau prin înșelăciune, străinii împre-
ună cu slugile lor din ţară, nu ne pot 
face nimic. Pentru o bună informa-
re, precizez faptul că prin bunăvoin-
ţa  şi cu ajutorul aceluiaşi Domn dr. 
ing. Gheorghe Buliga, am intrat în 
posesia unui material scris de către 
Domnul Gheorghe Rizescu, născut la 
24 ianuarie 1950, în comuna Rociu, 
județul Argeș, un scriitor înzestrat şi 
ajuns chiar senator şi subprefect de 
Argeş, care ne vorbeşte despre ceea ce 
«NU AVEM VOIE» să facem în propria 
noastră ţară, iar, în acest sens, redăm 
textul în totalitatea sa, şi o să vedeţi, 
cât de mare este curajul acestui om 
deosebit care spune: ,,Aud, tot mai 
des, că nu am voie să fiu, cine sunt! 
Nu am voie să spun că mă trag din-
tr-o Familie tradițională (ci din Părin-
tele unu și doi), că sunt descendentul 

unui Neam eroic și sunt stăpânul 
unei Țări minunate, pentru că su-
păr UE! Aud, tot mai des, că nu 
am voie să vorbesc despre homo-
sexuali, pentru că supăr UE! N-am 
voie să vorbesc despre lesbiene, că 
supăr UE! N-am voie să vorbesc 
despre Familia tradițională, despre 
normalitatea cuplului, așa cum l-a 
lăsat Dumnezeu, dintre un bărbat 
și o femeie, că supăr UE! Dar, des-
pre Evanghelistul Ioan, am dreptul 
să vorbesc, măi, cretinilor? Dar, 
despre Sfântul Pavel? Știți «poziția» 
lor despre cei ce ies din normalita-
tea vieții de cuplu? N-am voie să 
vorbesc frumos despre țăranii mei, 
chiar fără să-i așez în «competiție» 
cu alți țărani din Europa, că supăr 
UE! N-am voie să vorbesc despre 
Credința mea strămoșească, adică 
despre creștinismul ortodox româ-
nesc, pentru că supăr UE! N-am 
dreptul să-mi laud, atât cât meri-
tă, Neamul, că devin naționalist și 
supăr UE! N-am dreptul să vorbesc 
despre Eminescu, mai ales despre 
uimitoarele sale articole din «TIM-
PUL» anilor 1870, că supăr UE! 
N-am dreptul să vorbesc despre 
Petre Țuțea, autorul Tratatului de 
«Antropologie Creștină», că supăr 
UE! N-am dreptul să vorbesc des-
pre Radu Gyr (un sfânt al închiso-
rilor), despre Nichifor Crainic (cel 
mai bun poet creștin al românilor) 
că supăr UE! N-am dreptul să vor-
besc despre Nicolae Paulescu, des-
coperitorul Insulinei, jefuit încă din 
timpul vieții de niște neisprăviți de 
prin Canada (care i-au furat efectiv 
descoperirea), că devin român iubitor 
de români și supăr UE! N-am dreptul 
să vorbesc despre Părintele Stăniloae, 
despre Mircea Eliade, despre Nicolae 
Iorga, despre Mareșalul Antonescu, 
că supăr UE! N-am dreptul să vor-
besc despre MAMA care m-a născut, 
despre TATA, cel ce a făcut 11 ani de 
front și concentrări militare cerute de 
Statul Român, pentru apărarea Statu-
lui Român, că supăr UE! N-am voie să 
vorbesc despre Țara mea, că-i supăr 
pe vecini, unii dintre ei «staționari» 
încă pe teritoriul Daciei mele stră-
bune, de peste o mie de ani, că su-
păr UE! N-am voie să vorbesc despre 
nemernicii care mi-au jefuit Țara, 
despre nemernicii care continuă să-
mi jefuiască Țara, despre nemernicii 
care își bat joc de românii mei, peste 
tot pe unde-i prind, prin lumea asta 
pestriță și largă, că supăr UE! N-am 
voie să mă închin, n-am voie să-mi 
sărbătoresc morții, n-am voie să-mi 
spun Rugăciunile pentru Mântuirea 
sufletului meu și al Neamului meu, 
n-am voie, n-am voie..., că supăr UE! 
Măi, prăpădiților, voi nu mai aveți pic 
de rușine? Nu mai aveți o fărâmă de 
omenie în voi? Ce se poate întâmpla 
dacă, așa, ca un simplu cetățean al 
acestei Planete, încep și eu, și toți ai 

mei, să ne supărăm pe voi? Să vă în-
trebăm cine sunteți, de unde veniți, 
ce credință aveți, de ce l-ați părăsit 
pe Dumnezeu? Voi nu înțelegeți că 
ne-am cam săturat să vă faceți, peste 
noi, și voile, și nevoile, așa cum vă vin 
vouă la mână și la gură? Vă ofer gra-
tuit un sfat: nu ne considerați altceva 
decât suntem, că o să vă pară rău... 
Perfidul Albion v-a părăsit... A simțit 
că nu sunteți curați la suflet, că ați 
înlocuit iubirea lui Dumnezeu cu reli-
gia banului... A simțit că se sufocă în 
strânsoarea unei construcții artificioa-
se, că le știrbiți identitatea națională, 
că-i duceți spre omogenizarea răului 
cel mai rău, că le puneți sub obroc 
Coroana Regală... V-a simțit micimea, 
otrava unei batjocuri fără seamăn și 
v-a părăsit... Puțină diplomație, ce 
dracu, puțină înțelegere, puțină ome-
nie, puțină demnitate, puțină respon-
sabilitate, că suntem cu toții oamenii 
secolului al XXI-lea... Suntem egalii 
voștri în toate, suntem în multe altele, 
peste voi, suntem aici de la Începu-
turile Lumii și suntem stăpâni la noi 
ACASĂ! Stăpâni, bă, stăpâni, chiar 
dacă ne-ați mai ciordit din teritoriul 
Sfânt al ȚĂRII, știți voi când, știți voi 
pe unde... 

,,Catedrala Mântuirii Neamului este 
o minune de Casă a Domnului, poate 
cea mai minunată Casă a Domnului 
construită în ultimii două mii de ani”! 
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Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară cursuri 
orice meserie, minim 450 lei, rate, diplome recu-
noscute, sprijin angajare. 

Căutăm colaboratori, 2000 lei /clasa. Telefon:  
0751855929; secretariatsnm@yahoo.com

Primăria Orașului Țicleni anunţă elaborarea primei versiuni a Planului 
de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Țicleni pentru perioada de 
programare 2021-2027 şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu. 

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM Gorj, stra-
da Unirii, nr. 76, Municipiul Târgu Jiu, zilnic între orele 09.00 – 15.00 în 
termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

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 

…Altfel spus, avem voie să ne 
comportăm așa cum ne dictează ci-
vilitatea în care trăim, să ne iubim 
propriile noastre valori morale, să nu 
fim de acord cu faptele contra naturii 
umane și să-l slăvim pe Bunul Dum-
nezeu, conform celor propovăduite de 
Biserica noastră Creștin-ortodoxă! 
N-ați vrea voi, măi, prăpădiților, să vă 
ocupați, așa cum este normal, numai 
și numai de voi și de interesele voas-
tre?  Nu ne tratați de «sus», că n-aveți 
nici căderea, nici priceperea s-o faceți! 
Și vă spune acest adevăr irefutabil un 
simplu ȚĂRAN român, unul care știe, 
are conștiința existenței sale dintr-un 
NEAM cu adevărat ALES de Bunului 
Dumnezeu, de la Facerea Lumii, să 
trăiască aici, în «Grădina Maicii Dom-
nului». 

Și vă mai spun ceva, ceva ce o să 
vă aducă cu piciorușele pe pământ: 
în timp ce voi ați transformat «Casa 
Domnului» în bordel, restaurant de 
lux, ori casă de prezentat «moda zi-
lei», noi, românii ăștia pe care îi tot 
blamați, construim Catedrala Mântu-
irii Neamului... Și este o minune de 
Casă a Domnului, poate cea mai mi-
nunată Casă a Domnului construită 
în ultimii două mii de ani... Și este 
așa, pentru că este lucrată cu su-
fletul, cu Credința imensă în Bunul 
Dumnezeu, cu truda unor artiști pes-
te care s-a revărsat Harul lui Dum-
nezeu... Aici, și numai aici, în Cate-
drala Mântuirii Neamului (observați 
ce titulatură sfântă are?), o veți găsi 
pe Maica Domnului în mărime cosmi-
că, îl veți găsi pe Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos în postura de Stăpân al 
Lumii, aici și numai aici, dacă intrați 
pentru câteva minute, atingeți CE-
RUL, primiți în sufletele voastre, us-
cate de păcatul uitării de Dumnezeu, 
iertare și chiar harul celui de Sus! Să 
mi se ierte păcatul mândriei, dar nu-l 
mâniați pe Cel ce ne-a dat viață, că 
de o fi să scăpați de judecata noastră, 
judecată morală, că doar asta putem 
să vă oferim, o să dați peste judecata 
LUI, peste Judecata Sfântă, și ce o să 
răspundeți”? Nu au ce să răspundă cu 
adevărat, domnule Gheorghe Rizes-
cu, pentru că ei dansează şi jubilează 
când le merge manipularea şi când 
le merg afacerile, dar, e timpul să ne 
dăm seama că ei lucrează la extreme, 
pe de o parte, pentru marea masă or-
bită şi prostită prin ştiri comandate 
că nu se întâmplă nimic neobișnuit în 
lume sau că e doar o criză trecătoare 
ca atâtea altele în istorie. Pe de altă 
parte, la cealaltă extremă, ne spun că 
nu mai există nici o șansă, că toate 

sunt stabilite și că nu se mai poate 
face nimic, iar, în acest caz fără ieşi-
re, căderea este inevitabilă. Cu sigu-
ranţă, am greșit atunci când am par-
ticipat la farsele electorale, girând și 
consolidând astfel, prin participarea 
noastră fizică, sistemul putred și gău-
nos al «democrației originale», în fapt, 
o mascaradă ieftină pentru maimuțe, 
o circotecă telenovelistică trucată de 
la cap și până la coadă pentru pro-
paganda lor mincinoasă! Am greșit şi 
atunci când am presupus că toți cei 
plătiți din munca noastră, bugetari 
despre care noi credeam că se îngri-
jesc de bunul mers al societății, de 
educația copiilor și a nepoților noștri, 
de sănătatea lor și a noastră, sunt 
oameni de bună credință! Am greșit, 
atunci când am crezut că niște buge-
tari plătiți regește din truda și sângele 
nostru, magistrații și toți cei din siste-
mul de (in)justiție, ar avea ca misiune 
și preocupare dreptatea și echitatea 
socială! 

Am greșit, atunci când am crezut 
că presa ar fi a patra putere în stat, 
în opoziție cu haitele prădătoare de 
politruci, securici teroriști și bugetari 
venali și corupți care au dus ţara de 
râpă! Am greșit atunci când am crezut 
că străinii care vin cu scopul de a pri-
vatiza marile noastre obiective econo-
mice s-au transformat în prietenii cei 
mai buni ai românului și în patrioți ce 
apără valorile naționale. Nici vorbă! 
Au rămas tot niște animale de pradă, 
chiar mai lacome, mai sălbatice și mai 
însetate de sânge, niște hiene caniba-
le rudimentare! Despre toți aceștia am 
fost forțați să aflăm în cel mai dureros 
și mai stupefiant mod cu putință, de 
aproape 33 de ani încoace, dar mai 
cu seamă în ultimii ani, că, deși sunt 
și ei tot niște sclavi ca și noi, misi-
unea lor a fost să ne îndobitocească, 
să ne țină în teroare și întuneric, să 
ne asasineze și să ne bage pumnii și 
bocancii în gură cu toate poveștile lor 
trăsnite? Au fost doar niște tranchili-
zante, menite să înșele și să adoarmă 
chiar și pe cei mai inteligenți și mai 
vigilenți dintre noi! 

Aceasta este marea manipulare, să 
ni se ia puterea prin implantarea și 
acceptarea ideii că nu mai e nimic de 
făcut, dar, e și aceasta doar o strate-
gie premeditată, iar, în momentul în 
care ne dăm seama de ea, trebuie să 
facem în aşa fel încât să nu ne mai 
aflăm sub dominaţia totală a hipnozei 
mentale şi intelectuale asupra celor 
care văd adevărul!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

Vând teren intravilan la 
ieșirea din municipiul Motru, 
pe partea dreaptă, la DN 67A, 
în suprafață de 2.021 mp. 
Pe teren este amplasată și o 
clădire Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare, 
suprafață 663 mp, temelie la 
nivelul oblonului. Clădirea a 
fost reparată, deși a fost con-
struită în anul 2009. 

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

 Vând casă locuibilă 3 
camere în Telești Gorj aferent 
5000 mp (vie, pomi, arabil, 
fânețe). Tel: 0722204294.
 Vând teren-siliște în 

comuna Stănești sat Curpen 
cu supraf 4693 mp având 
teren agricol și livadă 38 m 
deschidere poziție deosebită-
liniștită, cadastru și acte în 
regulă, peisaj, montan splen-
did. Telefon: 0768221121.

 Vând teren, loc casă 
stânga și dreapta șoseaua 
Târgu-Jiu - Cărbunești, loca-
litatea Pojogeni + Pojogeni sat 
(loc casă) + Târgu-Jiu vizavi 
de birourile Avicola la stradă. 
Telefon: 0762777847.

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

 Vând teren în Preaj-
ba 2750 mp, deschidere 20 
mp posibilități parcelare, 
preț 12 E/mp. (negociabil 
ușor). Telefon: 0741679247, 
0755954594.

 Vând convenabil 1 Ha 
pădure și separat 0,35 Ha 
pădure situate la 10 km de 
Motru sat Strîmtu-Larga. Te-
lefon: 0753686335.

 Vând teren la centură 
lat 19 mp spre calea ferată 11 
mp spre Preajba și 7218 mp 
din satul Primăriei Preajba. 

Telefon: 0760845015.

 Vând casă la țară în 
sat Duțești  la 3 km de Tg-
Cărbunești cu 4 camere, 
baie, coridor, 2 terase, boltă 
vie, pomi fructiferi, gradină 
și anexe. Teren aferent 2000 
mp. Telefon:  0744570048.

Vând teren intravilan în 
Turceni, parcele în suprafață 
de 3851 mp și 536 mp. Vând 
cazan țuică 130 l, preț nego-
ciabil. Telefon: 0723679862.

Vând casă cu teren 550 
mp, compusă din 3 camere, 
bucătărie + 2 băi, garaj mare, 
str Garofiței vizavi de Baza 
Tubulară. 

Telefon: 0766485512.

Vând teren S= 3200 mp 
deschidere 20 m, loc. Preajba 
lângă cartierul nou. Preț 13 
euro. Telefon: 0741679247.

 Vând garsonieră con-
fort I în Tg-Jiu situată pe stra-
da Islaz etaj 2. Preț 40.000 
Euro, negociabil. Telefon: 
0763690769.

 Vând teren seliște de 
casă în suprafață de 5000 
mp, cadastrat, situat în co-
muna Crasna, sat Cras-
na, la Șoseaua Județeană 
Curtișoara-Novaci, la 14 Km 
de Novaci  (Transalpina). Are 
canalizare apă, rețea electri-
că, plantație pomi fructiferi pe 
rod, cadru natural splendid. 
Se pretează pentru pensiune 
și alte afaceri. Preț negociabil.
Telefon: 0745752692.

Vând 1500 de mp teren 
situat în str. Meteor împreu-
nă cu 2 case, una locuibilă și 
una pe roșu. Cadastru efectu-
at, utilități existente (gaze, 
curent, apă, canalizare), fosă 
septică. Preț 148.000 euro.  
0722.847.010.

 Vând garsonieră si-
tuată pe centru pietonal, 
vis-a-vis de Teatrul ”Elvira 
Godeanu”. Garsoniera este 
decomandată: hol, living, 
bucătărie, cămară, baie, cu-
mulat 26mp și un balcon de 
9.45mp. TOTAL SUPRAFAȚĂ: 
35 MP. Îmbunătățiri: centra-
lă termică, aer condiționat, 
hidroizolație garantată 50 de 
ani și lift schimbat în anul 
2020. Suprafață generoa-
sa, permite compartimen-
tarea în 2 camere. Vizionări 
la orice oră. PREȚ – 50.000 
EURO. TELEFON CONTACT – 
0721239539

 Vând teren cu imobil 
4610 m2 în sat Copăcioa-
sa, comuna Scoarța cu des-
chidere DN 67 Târgu-Jiu - 
Târgu Cărbunești. Telefon: 
0251595355, 0770562634. Vând autoturism Rena-

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

Vând teren intravilan cu 
certificat de urbanism și pro-
iect în lucru 5000 mp (2500 
mp intravilan și 2500 extravi-
lan), 18 m lățime la 4,5 km de 
Tg-Jiu, în cartier nou, lângă 
Pădurea Mărgăritarului. Preț 
75.000 lei, negociabil. 

Telefon: 0771566173.

Vând 3 loturi teren in-
travilan la ieșirea din Motru, 
pe partea dreaptă. Fiecare lot 
are suprafața de 7.000 mp și 
deschidere la DN 67 Tg-Jiu – 
Drobeta Turnu Severin de 52 
m. Preț 35E/m2 negociabil

Bonus se oferă POST TRA-
FO, 2 transformatoare, apă, 
gaze, canalizare. 

Telefon: 0722 517 000.Vând apartament 3 ca-
mere, zona Fântâna Sâmbo-
teanu, multiple îmbunătățiri. 
Preț negociabil. Telefon: 
0733326900.

Vând casă în construcție 
P+E, parter locuibil, toate 
facilitățile, teren 2400 mp, 
pomi fructiferi, vie, fântână, 
curent 3-80. Sau schimb cu 
apartament etaj 1, cartier 8 
Mai, 9 Mai, Republicii. Apar-
tament 2 camere + diferența 
de bani. Tel. 0746.576.670. 

 Vând casă și te-
ren, 1243 mp, Tg-Jiu, str. 
Petrești, 65 E/mp. Telefon 
004915144969263.
 Vând țuică de fruc-

te, de foarte bună calitate, 
de la Rugi, preț negociabil. 
0728260150.

Vând cabină tractor 650, 
piese, cauciucuri 900/20, bu-
toi, putină, instant, acordeon, 
plug, prășitoare și piese de 
schimb. Tel. 0768.794.204.

 Vând casă în sat 
Strâmba Jiu, oraș Turceni, 
suprafață 4130 mp, pomi 
fructiferi, vie, fântână cu 
posibilități de racordare la 
gaze. Preț negociabil. Telefon: 
0766727790, 0767240202.

 Vând construcții în 
suprafață totală de 1.200 mp 
în stare perfectă. În preț se 
adaugă și alimentarea cu apă, 
gaze, canalizare, energie elec-
trică direct de la stația CEZ 
Electrica Leurda!!! Preț 400-
500E/m2. 0722 517 000

 Vând teren în Tg-Jiu, 
str. Tismana, prima stradă, 
2100 mp, cu deschidere la 2 
străzi, poziție deosebită, cu 
toate utilitățile. Preț negoci-
abil, 29 euro/mp. Relații la 
telefon: 0722714333.

 Vând apartament cu 
două camere în Târgu-Jiu, 
str. G-ral Christian Tell, par-
ter, dotat cu centrală termi-
că, parchet din lemn masiv, 
gresie, faianță, termopane, 
semimobilat, suprafață utilă 
47,5 mp + dependințe + 11mp 
suprafață în fața blocului. 
Preț 80.000 euro, negociabil. 

Telefon: 0760.293.936. 

 Vând teren intravilan 
în suprafață de 5.000 mp in 
satul Artanu din comuna Ne-
gomir. Preț negociabil. Tel. 
0253285289 după ora 19.00.

 Vând casă 3 camere 
în localitatea Copăcioasa - 
Scoarţa, suprafaţă  6.300 mp. 
Telefon 0763908300.

 Vând casă cu teren 
în suprafață de 1100 mp cu 
toate utilitățile în zonă foar-
te liniștită. Preț negociabil. 
0768019898

Vând Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare 
în municipiul Motru. Telefon: 
0722517000
 Vând teren intravi-

lan la ieșirea din municipiul 
Motru, pe partea dreaptă, în 
suprafață de 22.000 mp cu 
deschidere la stradă de 155 
m. Preț 35E/m2 negociabil. 
Pe teren sunt amplasate și 
3 clădiri în suprafață totală 
de 1.200 mp, POST TRAFO, 
2 transformatoare, alimenta-
rea cu  apă, gaze, canalizare, 
energie electrică. 

Telefon: 0722517000.

 Vând teren suprafață 
2200 mp, loc. Bengești sat 
Ungureni, Jud. Gorj. 

Telefon: 0760318763.

 Vând casă rustică lo-
cuibilă, racordată la apă și cu-
rent, cu teren aferent, în com. 
Schela, sat Schela, str. Minei. 
Preț negociabil la fața locului. 
Telefon 0783.109.625.

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

 Vând vin și țuică de 
calitate - negociabil carti-
er Polata nr. 53.  Telefon: 
0353/417760.

Vând apartament cu 2 
camere în Târgu-Jiu, str. Ni-
colae Titulescu, stare foarte 
bună, et. 4/4. 

Telefon: 0769010205.

Vând teren silişte casă 
situat în cartier Polata cu posi-
bilă racordare la toate utilită-
ţile, negociabil la faţa locului. 
Informații tel: 0353/417760.

Vând casă locuibilă cu 
4 camere, bucătărie de vară, 
plus Anexe în localitatea Te-
homir, comuna Slivilești, 
jud. Gorj. Relații la telefon 
0766744312. 

 Vând trei terenuri 
agricole, în suprafață de 
câte 3300 mp, front stradal 
12 m, C.F, posibilități apă, 
canalizare, cablu, și 4,2 ha 
teren, vegetație forestieră, 
în comuna Scoarța, sat Ce-
rătu de Copăcioasa. Preț, 
negociabil la fața locului. 

Telefon: 0761645595. 

 Vând casă  în 
suprafață totală 78 mp, cu 
anexe gospodărești (46mp) și 
curte(942 mp) în satul Călu-
găreasa jud. Gorj, precum și 
teren agricol (1,54 ha). 

Telefon 0721.242667.

 Vând Renault Me-
gane 1,6 benzină, Euro 4, 
stare foarte bună, culoare 
vișiniu ITP la zi. Preț 3600 lei. 
0770318800.

 Vând moară pen-
tru furaje, tărâțe și făină la 
preț de producător. Telefon 
0746680411.

Vând vin roze, preț 6 
lei/litru. Tel: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie dife-
rite. Tel.: 0731458566.

 Vând apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț negociabil. Telefon: 
0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725

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

Telefon 0722814556.



Vindem 2 spații cu te-
renuri intravilane în munici-
piul Motru:

- unul cu sediu moară în 
stare bună, reutilizabil în alte 
domenii, 493 mp și suprafață 
teren 3.699 mp, deschidere la 
Drumul Național Motru – Dr. 
Tr. Severin 47 m;

- al doilea spațiu cu fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 39 m. Relații la tel.: 0722 
517000 și 0744 517000.

 Închiriez apartament 
cu 4 camere str. Unirii, vizavi 
de Liceul Tudor, recent reno-
vat, de preferință  școlarilor / 
studenților, 350 E/ lună. 

Telefon: 0765008955.

Ofer spre închiriere ga-
raje construite pe teren pro-
prietate personală în Tg-Jiu, 
zona 9 Mai-Plopilor. 

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, biro-
uri, apartament. 

Telefon: 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă 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. 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 atrac-
tiv 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, 
vârsta 30-40 ani, dinamic și 
bun executant, fără probleme 
la legile circulației și altele.Se 
oferă salariu atractiv. CV-uri-
le 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. 

Telefon: 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. 

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
 Domn, vârsta III, din 

Petroșani, situație materială 

foarte bună, doresc să cunosc 

o doamnă de vârstă apropi-

ată pentru căsătorie. Tel.: 

0729050347.

Închiriez spațiu comer-
cial, zona CAM, suprafață 33 
m2, dotat cu grup social, VAD 
BUN. Tel.: 0761589394.

ComemorăriComemorări

r Etern omagiu de 

prețuire!

Azi, 17.11.2022, 

comemorăm doi ani  de la 

plecarea dintre noi a celui 

care a fost IULIU CĂLINA. 

Doi ani de dor! Doi ani de 

când viața noastră nu mai 

este la fel... 

”Cu fiecare dintre 

cei/ De care moartea ne 

desparte,/ Murim şi noi – 

lăsând o parte/ În fiecare 

dintre ei .../ Imagini ... 

gânduri ... doruri ... vise/ 

Adorm în stinsele priviri,/ 

Un cer întreg de amintiri/ 

În pleoapele pe veci închise 

...  ”

Cu sufletele îndurerate 

înălțăm rugăciuni către 

bunul Dumnezeu să-ți 

răsplătească dragostea și 

dăruirea oferite cu atâta 

generozitate. 

Dumnezeu să te 

odihnească în pace!

Familia

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIRGU-JIU S.A. 

anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 

obținere a autorizației de mediu privind activitatea de fa-

bricare a altor articole din metal n.c.a., ce se desfășoară în 

municipiul Tg-Jiu, str. 23 August, nr. 8, jud. Gorj. 

Informațile privind potențialul impact asupra mediului 

pot fi consultate la sediul APM GORJ, municipiul Tg-Jiu, 

str. Unirii, nr. 76 de luni până vineri între orele 9-14, pe site-

ul APM Gorj  http://apmgj.anpm.ro şi la sediul titularului.

Observațiile publicului se primesc în scris zilnic la se-

diul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, strada Unirii, nr. 76, 

judeţul Gorj, zilnic între orele 8:30-14:30, sau electronic la 

adresa office@apmgj.anpm.ro, în termen de 30 zile de la pu-

blicare.

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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La 27 octombrie 2022 
a avut loc în localita-
tea Scoarța un eveni-

ment istoric, unic în analele 
urbei noastre și anume dez-
velirea bustului  profesoru-
lui și scriitorului POMPILIU 
MARCEA cu prilejul împlini-
rii a 94 de ani de la naștere 
în fața instituțiilor de cultură 
cei poartă numele, persona-
litate proeminentă a literelor 
românești din a doua juma-
tate a secolului XX.În fața 
unui public numeros prezent 
la ceremonie, dezvelirea bus-
tului din bronz  a fost făcu-
tă de domnul Mircea Ganea 
, nepotul scriitorului si dom-
nul Ion Stamatoiu, prima-
rul comunei pe de-o parte și 
domnul Cosmin-Mihai Popes-
cu, președintele Consiliului 
Județean Gorj și domnul Mi-
hai Weber, deputat de Gorj 
în Parlamentul Romaniei  de 
cealaltă parte în fața Căminu-
lui cultural și Bibliotecii co-
munale. Pe placa de marmură 
amplasată pe soclul monu-

Pompiliu Marcea - Dezvelirea bustului 
și inaugurarea Căminului Cultural

mentului scrie:”Pompiliu Mar-
cea  1928-1985 prof. univ. dr. 
critic și istoric literar scriitor 
și publicist” După dezvelirea 
bustului a avut loc o slujbă de 
sfințire și stropire cu agheaz-
mă  a monumentului de că-
tre un sobor format din șapte 
preoți printre care și preotul 
Parohiei Colibași, satul na-
tal al  scriitorului. La acest 
eveniment au mai participat 
domnul Mihai Istrate, subpre-
fectul județului Gorj, doamna  
Olimpia Bratu, director Bibli-
oteca Județeană “Christian 
Tell” din municipiul Tg-Jiu, 
domnul Pompiliu Ciolacu, 
director Centrul Județean 

pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiționale 
Gorj,domnul prof. Teodor 
Voicu, primari ai mai multor 
comune precum  și domnul 
prof. Dănuț Birău , primarul 
orașului Tg-Cărbunești al că-
rei localități Pompiliu Marcea 
este Cetățean de onoare din 
anul 2020 și zeci de localnici 
din satele din împrejurimi. De 
asemenea Pompiliu Marcea 
este Cetățean de onoare al 
municipiului Tg-Jiu din anul 
2014 și nu în ultimul rînd 
Cetățean de onoare al comu-
nei Scoarța, titlu acordat în 
anul 1995,fiind primul local-
nic care primește acest titlu.
Moderatorul acestui eveni-
ment a fost  domnul Bebe Do-
bre, colonel în rezerva, locuitor 
al comunei.Bustul din bronz 
a fost comandat si finanțat 
de obștea satului său natal 
Colibași, Obștea Moșnenilor 
Colibășeni, care a aprobat 
execuția bustului în anul 
2019, cărora le mulțumesc 
pe această cale și de către 

Fundația Culturală’’Pompiliu 
Marcea’’,condusă de nepo-
tii Ion Marcea, Mircea Ganea 
și Constantin Ganea.Bustul 
cu dimensiuni aproximative: 
înălțimea-720mm,lățimea în 
zona umerilor-600mm și gro-
simea-260mm  a fost finalizat 
la data de 27 martie 2020, 
dată la care s-au împlinit 35 
de ani de la asasinarea sa. 
Aceasta a fost ultima acțiune 
întreprinsă de Fundația Cul-
turală privind realizarea aces-
tui obiectiv ce era prins în 
statut, deoarece fundația si-a 
închis porțile după 25 de ani 
de existență din lipsa fondu-
rilor financiare.Bustul a fost 
donat  cu Titlu Gratuit Primă-
riei comunei Scoarța de către 
Obștea Moșnenilor Colibășeni 
și Fundația Culturală ‘’Pom-
piliu Marcea” , care sa anga-
jat sa construiască soclul pe 
care va fi amplasat bustul în 
fața instituților de cultură Că-
minul Cultural si Biblioteca 
Comunală cei poartă numele 
din anul 1995.Mulajul bus-
tului în lut a fost executat de  
sculptorul vâlcean, domnul 
Sergiu Săliște apoi în ceară și 
turnat în bronz la societatea 
S.C Turbonef S.R.L din Rm-
Vălcea.  

În continuare a avut loc in-
agurarea Căminului Cultural 
‘’Pompiliu Marcea’’, panglica 
fiind tăiată de primarul co-
munei, președintele C.J.Gorj 

și deputatul de Gorj.Toți cei 
prezenți  au fost întampinați 
de angajații primăriei cu pâi-
ne și sare, îmbrăcați în portul 
popular tradițional gorjenesc 
iar pe clădire erau arbora-
te drapelul național și euro-
pean.În cadrul simpozionu-
lui “ Scoarța-Izvor Nesecat 
de Spiritualitate”în cuvântul 
de deschidere domnul Ion 
Stamatoiu a spus cateva cu-
vinte despre Pompiliu Mar-
cea si evenimentul care are 
loc, a multumit invitaților 
și participanților prezenți la 
acestă manifestare deosebita 
și în continuare a dat cuvân-
tul moderatorului simpozi-
onului domnul Bebe Dobre, 
colonel în rezervă,locuitor al 
comunei care la cunoscut pe 
scriitor și a vorbit elogios des-
pre familiile, Marcea, Ganea 
și Millo iar  despre persona-
litatea, viața și activitatea lui 
Pompiliu Marcea a vorbit prof. 
univ. dr. I.P.Brădiceni, scrii-
tor gorjean în timp ce, pe un 
ecran rulau poze cu Pompiliu 
Marcea și familia precum și 
alte personalități locale, ecran 
ce era străjuit de o parte și 
de cealaltă de două benere, 
unul cu biografia lui Pompi-
liu Marcea  și.celălalt cu bi-
ografia lui Mihai Eminescu, 
știut fiind faptul că scriitorul 
era un împătimit al poetului 
național, apărandu-i opera, 
mergand până la sacrificiul 
suprem.Cu acestă ocazie 
domnul I.P.Brădiceni a donat 
peste 100 de cărți bibliotecii 
comunale “Pompiliu Marcea”. 
Directorul C.J.C.P.C.T. Gorj 
a difuzat ultimul număr din 
revista “Portal Măiastra” unde 
criticul literar, prof. dr. Zeno-
vie Cârlugea  în articolul inti-
tulat “O recuperare relevantă 
Pompilu Marcea -romancier”a 
făcut referire la roman în pa-

ginile 20-26 ale revistei. Pom-
piliu Marcea a fost peste 30 
de ani profesor universitar la 
Universitatea București și a 
predat mulți ani în străinătate 
la universitatea Sorbona din 
Paris-Franța si universitățile 
Koln, Bonn, Aachen și Dus-
seldorf din Germania. În pes-
te treizeci de ani de activita-
te   Pompilu Marcea a scris 
14 cărți și un roman în anul 
1983 intitulat Pacient în Ga-
lapagos  pe care a încercat de 
doua  ori să îl publice dar regi-
mul comunist din acea vreme  
a interzis publicarea acestuia. 
Nu peste mult timp romanul 
va vedea lumina tiparului la 
o editură din Cluj-Napoca, 
grație fiicei scriitorului Co-
rina-Mădălina Millo și va fi 
publicat.George Călinescu, 

critic literar spunea”O minte 
ca a lui Pompiliu Marcea se 
naște într-un popor o data la 
o sută de ani” Domnul acad. 
Eugen Simion Președinte al 
Academiei Române în peri-
oada 1998-2006, spunea în 
anul 1995”Imaginea colegu-
lui meu mi-a rămas bine în-
tipărită în minte.Era un om 
deștept și loial în prietenie. 
Nu fusesem apropiat de el în 
tinerețe, de-abia mai târziu, 
după 35 de ani, l-am cunos-
cut mai bine.Ce-mi plăcea la 
el era voința lui de a face cul-
tură și abnegația lui pentru 
valorile spiritului” Domnul 
acad. Dumitru Radu Popes-
cu –fost președinte al Uniunii 
Scriitorilor din Romania în 
perioada 1982-1990, spunea 
în anul 2003 ”Pompiliu Mar-
cea era considerat în anii ‘80 
de acad. Șerban Cioculescu 
cel mai mare critic literar al 
țării”. Prof. univ. dr. Ștefan 
Cazimir, profesor emerit la 
Universitatea București spu-
nea în anul 2014 ”Și acum 
în universitatea București 
se predă după cursurile lui 
Pompiliu Marcea”. Domnul 
Nicolae Dragoș poet și publi-
cist spunea la simpozionul 
realizat în memoria scriito-
rului în anul 2017 ”Pompiliu 

Marcea a fost o figură lumi-
noasă a literelor românești 
și unul din mari profesori ai 
univesității București” iar în 
anul 2018 conf. univ. dr. Va-
leriu Râpeanu  membru al 
Uniunii Scriitorilor din Ro-
maânia si membru al Asocia-
tiei internationale a Criticilor 
Literari spunea “Permanenta 
activitate de critic si istoric 
literar a lui Pompiliu Marcea 
a fost promovarea valorilor 
culturii românești și afirma-
rea spiritualității naționale 
”.Prof. Victor Andrițoiu, diri-
gintele său de la Școala Nor-
mală din Tg-Jiu spunea în 
anul 1995”Pompiliu Marcea 
este un erou căzut la datorie 
și merită să fie slăvit, fiindcă 
el rămâne o jertfă pe altarul 
culturii neamului românesc”.

Pompiliu Marcea a fost un 
mare patriot și un erou al 
rezistenței prin cultură.Pom-
piliu Marcea a fost membru al 
Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia.Din anul 1995 și pană în 
prezent în memoria lui Pompi-
liu Marcea s-au organizat ma-
nifestări culturale, simpozioa-
ne, concursuri școlare, s-au 
montat plăci memoriale,s-au 
editat cărți si reviste, s-a dat 
denumirea unei școli în muni-
cipiul Tg-Jiu ,unui amfiteatru, 
a doua strazi, amplasarea unei 
cruci de pomenire la Muzeul 
Crucilor de la Măceșu precum 
si o Stea pe Aleea Celebrită-
tilor din Tg-Jiu etc. De acum 
înainte Pompiliu Marcea poate 
fi cunoscut mai bine nu numai 
mental prin scrierile sale ci si 
vizual. Scrierile sale  sunt pe-
rene  și au rămas în Templul 
culturii neamului românesc 
iar tot ce s-a facut în memoria 
sa va dăinui în aeternitate. În 
partea a doua a simpozionului 
au fost evocate personalități 
din satele componente ale co-
munei de către prof. Titu Ză-
log, colonel în rezervă Bebe Do-
bre  si  prof Marian Păuna.La 
acestă manifestare nu au fost 
prezenți și regretă acest lucru, 
nepoții scriitorului Ion Marcea 
și Constantin Ganea  așa cum 
au facut-o  de fiecare data 
în anii trecuți  În continuare 
s-a desfașurat prima Ediție a 
Festvalului-concurs ”Tineri 
interpreți de muzică populară 
Scoarța”2022. După desem-
narea caștigătorilor a avut loc 
un spectacol de muzica po-
pulară susținut de interpreți 
consacrați acompaniați de 
instrumentiști ai Ansamblului 
“Doina Gorjului”. Spectaco-
lul  sa incheiat seara tarziu în 
compania formației de muzi-
ca populara „Paradis” din Tg-
Jiu.Felicit pentru implicarea 
în buna organizare a acestei 
mărețe manifestări nemai-
întâlnită la nivelul comunei 
întreg personalul primăriei, 
consilierii din cadrul Consi-
liului Local, pe toți care s-au 
implicat în reușita mărețului 
eveniment și nu în ultimul 
rând pe întâiul gospodar al 
comunei, domnul Ion Stama-
toiu, primarul comunei, care 
pe parcursul activității atât 
ca viceprimar dar mai ales ca 
primar ne-a sprijinit pe noi 
nepoții scriitorului în toate de-
mersurile noastre întreprinse 
în memoria unchiului nostru 
Pompiliu Marcea.

ION MARCEAIon MarceaIon Marcea
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CLASAMENT LIGA 2
Loc Echipa    M        V      E     I   Gol   +/- Pct
1. Clb. Sportiv al Armatei Steaua 14      10       2     2 29-14   15  32
2. AFC Unirea 04 Slobozia  14 8       4     2 24-8   16  28
3. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 14 7       4     3 20-9   11  25
4. ACSM Politehnica Iaşi  14 7       4     3 17-10     7  25
5. Gloria Buzău   14 7       4     3 21-16     5  25
6. FC Unirea Dej   14 7       4     3 24-20     4  25
7. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 14 7       4     3 15-11     4  25
8. SC Dinamo 1948 SA  14 6       3     5 16-15     1  21
9. CSM Slatina   14 5       5     4 15-9     6  20
10. Fotbal Club Braşov  14 5       5     4 17-13     4  20
11. CSC 1599 Şelimbăr  14 4       6     4 12-12     0  18
12. CS Concordia Chiajna  14 5       2     7 16-14     2  17
13. SC Fotbal Club Rip. Timișoara 14 4       4     6 13-13     0  16
14. ACS Viitorul Târgu Jiu  14 5       0     9 15-24    -9  15
15. CS Minaur Baia Mare  14 3       5     6 15-21    -6  14
16. AFC Progresul 1944 Spartac 14 3       5     6 13-19    -6  14
17. FC Metaloglobus Bucureşti 14 4       1     9 12-17    -5  13
18. CSC Dumbrăviţa   14 4       1     9 15-32   -17  13
19. AFC Unirea Constanţa  14 4       0   10 12-31   -19  12
20. Politehnica Timișoara  14 1       5     8   8-21     -13    8

Marți seara s-a disputat 
ultimul meci din etapa cu nu-
mărul 14 a ligii secunde de 
fotbal. 

Oțelul Galați a învins-o 
pe Minaur Baia Mare cu 1-0. 
Formațiile din eșalonul doi au 
intrat în pauză competițională 
până pe 25 noiembrie. 

Liga 2, ofi cial în pauză
Întreruperea campionatu-

lui o găsește pe Viitorul Târgu 
Jiu pe locul 14. 

Fără îndoială, formația 
lui Florin Stîngă va evolua în 
play-out și în acest sezon. 

Până la sfârșitul anului, 
gorjenii mai joacă în deplasare 
la Baia Mare și pe teren pro-

priu cu Ripensia Timișoara. 
După aceea, campionatul 

va fi întrerupt până la finalul 
lunii februarie, iar ultimele 
trei runde din sezonul regu-
lat se vor juca în 2023. Doar 
primele șase locuri ajung în 
play-off.

CĂTĂLIN PASĂRE

Accidentare groaznică 
pentru o handbalistă 
de la CSM Târgu Jiu

Una dintre senioarele de la CSM Târgu Jiu, Daniela Necula, 
a suferit o accidentare teribilă la antrenamentul de marți seară. 
Extrema stânga a gorjencelor a fost preluată de ambulanță, 
după care a fost supusă unei intervenții chirurgicale. 

Din primele informații, Daniela a intrat ,,la cuțit” după 
o ruptură de ligamente. Din păcate, sunt șanse foarte mici 
pentru sportiva originară din Galați să mai revină pe parchet 
în  acest sezon. 

Daniela a venit la Târgu-Jiu în această vară, de la CS 
Măgura Cisnădie. Are 21 de ani. CSM Târgu Jiu revine în Liga 
Florilor pe 4 decembrie, atunci când găzduiește confruntarea 
cu SCM Râmnicu Vâlcea.

CĂTĂLIN PASĂRE

Campionatul Național 
de Box la Seniori și 
Tineret se va dispu-

ta, în acest an, în Gorj. Pri-
vilegiată este comuna Bălești, 
care va pune ,,la bătaie” Sala 
de Sport Ceauru. Competiția 
va avea loc în perioada 5 – 10 
decembrie. 

Doru Neamțu, antrenor la 
CS Pandurii Târgu Jiu, a ex-
plicat că există o colaborare 
foarte bună între cluburile 
gorjene, iar președintele Mi-
hai Prunariu a avut un rol 
decisiv în aducerea întrecerii 
sportive în județul nostru.

,,Federația a văzut că la 
noi, la Târgu-Jiu, lucrurile se 
desfășoară cum trebuie. Noi 
știm ce avem de făcut, pentru 
că organizăm competiții de atâ-
ta timp. Pionul principal a fost 

Campionatul Național de Box la Seniori Campionatul Național de Box la Seniori 
și Tineret, într-o comună din Gorjși Tineret, într-o comună din Gorj

președintele Mihai Prunariu, 
care este și membru în Biroul 
Federal. Făra dânsul nu se pu-
tea aduce această competiție. 
Am deschis și secția de box la 
CS Internațional Bălești, am 
afiliat-o la Federația Română 
de Box. Le-am dat și un spor-
tiv, îl avem pe dublă legitima-
re pe Saly Palapuic. Domnul 
primar Mădălin Ungureanu 
iubește sportul, dumnealui 
îi place boxul și are o echipă 
puternică acolo, care ne spri-
jină. Când vom mai aduce 
competiții, vom colabora cu 
ei”, a precizat Neamțu.

Este o șansă în plus pen-
tru sportivii gorjeni să se 
afirme la acest turneu. Doru 
Neamțu a declarat că vrea să 
scoată cel puțin trei campioni 
naționali. 

De asemenea, alți pugiliști 
de valoare din județ revin în 
competițiile oficiale.

,,La nivel de tineret îi avem 
pe Doru Bobu, pe Saly Pala-
puic și pe Angelo Teodosescu, 
vicecampion european anul 
trecut. La ei trei ar fi pretențiile 
cele mai mari. Mai vin cei doi 
băieți de la București, și ei 
medaliați, Ianis Adam și An-
drei Bucur. La seniori, apă-
rem cu trei surprize, reactivăm 
foști boxeri. Este vorba despre 
Leonard Ioncilă, David Andre-
as și Ciprian Pobirici”, a mai 
spus Neamțu.

Comuna Bălești a fost, 
în primăvara, gazda fina-
lei Cupei României la box. 
Întrecerea a fost atunci 
dedicată juniorilor.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Selecţionerul Româ-
niei, Edward Iordă-
nescu, și-a exprimat 

mâhnirea după ce Nicușor 
Bancu, căpitanul Universității 
Craiova, a suferit o acciden-
tare serioasă în confrunta-
rea cu Rapid București. Fot-
balistul de bandă a devenit 
indisponibil, cel puțin până 
în primăvara acestui an, 
după o ruptură a ligamente-
lor încrucișate. Iordănescu 
și-a arătat susținerea față de 
Bancu, despre care a declarat 
că a fost unul dintre cei mai 
eficienți tricolori din manda-
tul său.

„Am primit cu mâhnire și 
îngrijorare verdictul medical 
în privința lui Nicușor Bancu. 
Îi transmit toată susținerea 
mea și a staff-ului echipei 
naționale. Sunt alături de el 
în această încercare, așa cum 
am fost și sunt alături de Ia-
nis Hagi și Iulian Cristea, ul-
timii tricolori care au trecut 
prin accidentări grave. Unul 
dintre cei mai eficienți jucă-
tori la precedenta acțiune a 
reprezentativei, Nicușor Ban-
cu rămâne un jucător de bază 
al naționalei noastre. Îl asi-
gur că îl așteptăm înapoi în 
familia României, unde avem 
semnale că vor reveni după 
indisponibilități și Man, Mihă-
ilă, Chiricheș sau Radu. Din 
păcate, continuă situația di-
ficilă cauzată de accidentări. 
Tănase și Alibec trec la rândul 

Bancu a primit încurajări de la Iordănescu. Selecționerul Bancu a primit încurajări de la Iordănescu. Selecționerul 
pune preț pe rezultate în amicalepune preț pe rezultate în amicale

lor prin astfel de situații, dar 
îi asigur pe toți de sprijinul 
și încrederea noastră. Multă 
sănătate, recuperare rapidă 
și vă așteptăm să LUPTĂM 
ÎMPREUNĂ!”, a transmis Ed-
ward Iordănescu.

Naţionala României întâl-
neşte în această seară, de la 
ora 18.30, reprezentantiva si-
milară a Sloveniei. Partida se 
dispută pe Cluj Arena. 

După acest meci, tricolorii 
se vor deplasa la Chişinău, 
urmând să susţină duminică, 
20 noiembrie, de la ora 20.30, 
pe stadionul „Zimbru“, un 
joc-test cu echipa Republicii 
Moldova. 

Sunt ultimele două me-
ciuri înainte de startul preli-
minariilor EURO 2024.

,,Vrem să facem un joc bun 
și un rezultat care să bucure 
publicul. Este un moment spe-
cial, pentru că am trăit aici mo-
mente unice profesional, dar 
și alături de familie. Media de 
vârstă este scăzută, sub 24 de 
ani, posibil 10 debutanți. Am 
avut multe probleme cu clubu-
rile din străinătate care s-au 
opus. Plus probleme medica-
le cu care ne-am confruntat, 
unele grave. Strategia inițială 
era de consolidare si de conti-
nuitate, două jocuri amicale cu 
caracter oficial pentru noi. Ne-
având posibilitatea de a apela 
la nucleul principal al echipei 
naționale, am adus jucători 
cu anumită experiență și ne-

am completat lotul cu jucători 
tineri și foarte tineri. Ne-am 
uitat către jucătorii tineri care 
pot reprezenta soluții de viitor 
pentru echipa națională. Con-
tează rezultatele, acesta este 
mesajul care contează pentru 
jucătorii noștri. Să ținem de 
rezultat, să atragem rezultatul 
de partea noastră, să continu-
ăm impresia bună din septem-
brie”, a declarat, miercuri, Edi 
Iordănescu, în cadrul unei 
conferințe de presă.

Lotul convocat pentru 
meciurile cu Slovenia și 
Moldova este următorul:

PORTARI: Horațiu 

Moldovan (FC Rapid 1923, 
0/0), Ștefan Târnovanu 
(FCSB, 0/0), Mihai Popa (FC 
Voluntari, 0/0)

FUNDAȘI: Cristian Manea 
(CFR Cluj, 18/2), Alexandru 
Pantea (FCSB, 0/0), Adrian 
Rus (Pisa | Italia, 16/0), Ionuț 
Nedelcearu (Palermo | Italia, 
23/2), Andrei Burcă (CFR 
Cluj, 13/0), Radu Drăgușin 
(Genoa | Italia, 1/0), Bogdan 
Vătăjelu (Universitatea 
Craiova, 0/0), Raul Opruț 
(Hermannstadt, 0/0)

MIJLOCAȘI: Darius Olaru 
(FCSB, 7/0), Daniel Boloca 
(Frosinone | Italia, 0/0), 
Marius Marin (Pisa | Italia, 

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

ATACANȚI: George Pușcaș 
(Genoa | Italia, 32/10), 
Marius Ștefănescu (Sepsi 
OSK, 1/0) Daniel Paraschiv 
(Hermannstadt, 0/0).

CĂTĂLIN PASĂRE


