
SERIE NOUÃ ANUL XXXII 8577 VINERI, 18 NOIEMBRIE 2022 FONDAT 1924PREÞ 2 LEI

WWW.GORJEANUL.RO

Cotidian Judeţean Independent

eveniment pulsul zilei »5»5»6»6

Noaptea min. 60C

Salariu redus pentru Salariu redus pentru 
infi rmiera fi lmată în timp infi rmiera fi lmată în timp 

ce încărca varza în mașinăce încărca varza în mașină

Angajat CEO: Pensia noastră nu Angajat CEO: Pensia noastră nu 
este specială, nu e anticipată, este specială, nu e anticipată, 
nu este de serviciu!nu este de serviciu!

Ziua max. 11Ziua max. 1100CC

pendentppendentpendenp t

00CC

»3»3
Participarea salariaților Participarea salariaților 

la profi tul CEO, incertăla profi tul CEO, incertă

»4»4Și-a dat foc în Și-a dat foc în 
fața Primăriei fața Primăriei 
Peștișani! Peștișani! 
A plecat A plecat 
de acasă de acasă 
făcându-și 
cruce!

Bucătăria lui Fabi: 
Supă gulaș, gătită 
la ceaun pe foc

»8-9»8-9

SOCIETATE/ PAG. 7SOCIETATE/ PAG. 7

Amenzi uriașe! Fosele septice Amenzi uriașe! Fosele septice 
trebuie înregistrate la primării trebuie înregistrate la primării 

Gorjenii care deţin fose septice tre-
buie să se înscrie într-un registru de 
evidenţă până la data de 26 noiembrie 
2022, dacă fosele sunt deja construite 
şi conectate. În caz contrar, ei riscă 
amenzi de până la 10.000 lei, anunță 
Garda de Mediu Gorj.
Pe 26 mai 2022, a intrat în vigoare un 
act normativ (HG 714/2002) prin care 
persoanele fizice şi juridice care deţin 
fose septice sunt obligate să se înscrie 
în Registrul de Evidenţă a Sistemelor 

Individuale 
Adecvate 
p e n t r u 
Colecta-
rea şi 
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Uzate. 

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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„Un om făţarnic are două feţ e și niciun obraz.” - Nicolae Iorga„Un om făţarnic are două feţ e și niciun obraz.” - Nicolae Iorga
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Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9267  -0,0058
Dolarul SUA        4,7640  +0,0464 
Gramul de aur                        269,9403  -0,4922 
Francul elveţian                         5,0162  -0,0064  
100 Yeni japonezi                     3,3493  +0,0085
Lira sterlină       5,6661  +0,0580 
Leva bulgărească      2,5124  +0,0004 
Leul moldovenesc                     0,2599  +0,0018     
100 Forinţi maghiari     1,1879  -0,0037
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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
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Proteste în România! Irigații 
la Sfântul Așteaptă

 Motto: „Politica este modul 
prin care cei fără principii îi con-
duc pe cei fără memorie.”

     
Voltaire

Am amintit ceva mai 
demultișor că în luna 
noiembrie se vor înteți 

protestele și iată că nu m-am 
înșelat. A trecut jumătatea lunii 
noiembrie și protestele vor ține 
cel puțin până în preajma Sfinte-
lor sărbători ale Crăciunului, pe-
rioadă în care cheltuielile fiecărui 
cetățean vor crește. 

Situația din energie rămâne 
tot nerezolvată, prețurile la prin-
cipalele produse alimentare cresc 
necontrolat nu doar din pricina 
speculei, ci și pentru că facturile 
la energia electrică se majorea-
ză, la fel cum cresc și prețurile 
la combustibili. Lumea este din 
ce în ce mai nemulțumită, nive-
lul veniturilor cetățenilor rămâne 
același iar din pricina majorării 
prețurilor, la mai toate produsele, 
viața e din ce în ce mai grea!

PROTEST URIAȘ LA UZINE-
LE DACIA, DIN MIOVENI! Citim 
un titlu: Mii de angajați de la Uzi-
nele Dacia au ieșit în stradă într-
un uriaș protest la Mioveni! Mai 
recis, peste 5.000 de angajați ai 
Uzinei Dacia și ai furnizorilor de 
componente auto de pe platforma 
de la Mioveni, din județul Argeș, 
au participat, joi, la un amplu 
protest, pe platoul din fața Ca-
sei de Cultură a Sindicatelor din 
Mioveni.

Principalele nemulțumiri ale 
salariaților se referă la nerespec-
tarea promisiunilor guvernamen-
tale privind modificarea legislației 

muncii. De asemenea, salariații de la 
Uzinele DACIA sunt nemulțumiți și 
în ceea ce privește lipsa măsurilor de 
plafonare a facturilor la energie, ex-
trem de întârziate!

EUROPOL PROTESTEAZĂ ȘI 
EL. Sindicatul Europol a protestat, 
tot ieri, la Ministerul Muncii pentru 
că aplicarea integrală a legii salariză-
rii să fie prevăzută în  ordonanța de 
urgență privind măsurile fiscal-buge-
tare. Protestatarii au blocat traficul 
rutier, ei traversând strada continuu. 
Este vorba de sindicaliștii din Poliție 
și polițiștii din penitenciare.

Sindicatul Polițiștilor Europeni 
EUROPOL și Sindicatul Național al 
Polițiștilor din Penitenciare (SNPP) 
cer, printre altele, acordarea integrală 
a diferențelor salariale restante, con-
form Legii nr. 153/2017, actualizarea  
normelor legale de hrană și echipa-
mente și a salariului de grad plafonat 
la valoarea de acum 13 ani, precum și 
indexarea pensiilor militare și a sala-
riilor, corelate cu inflația reală.

ENERGIA EOLIANĂ, ABIA PESTE 
6 ANI! Este vorba despre energia eo-
liană din Marea Neagră. Da chiar pe 
mare se pot construi parcuri eoliene 
în circa șase ani, după cum spunea joi 
Thorsten Fastenan, vicepreședintele 
PNE AG, la Conferința Națională 
„Energia eoliană offshore – energia 
verde din Marea Neagră”, în cadrul 
seriei de evenimete „România Inteli-
gentă”.

PNE AG este o companie germană 
din Hamgug, care dezvoltă parcuri eo-
liene pe apă și pe uscat. PNE are, ca și 
companie, o experiență de peste 25 de 
ani în energia regenerabilă.

REABILITAREA SISTEMULUI 
NAȚIONAL DE IRIGAȚII, varianta 
modificat și completată, a ajuns pe 
masa Guvernului Ciucă. Guvernul 

urmează să adopte o hotărâre prin 
care extinde programul de refacere a 
infrastructurii principale de irigații, 
pe lista de priorități apărând, printre 
altele, și Canalul magistral Siret-Bă-
răgan. 

Inițial, programul național de re-
abilitare a sistemului a fost adoptat 
în 2016 și el avea termen de finali-
zare anul 2020, dar a avut rezultate 
foarte modeste. Se știe că din luna 
noiembrie a anului 2019 a venit la 
putere Guvernul Orban – monocolor 
PNL -, care-a sistat lucrările la siste-
mul de irigații Siret Bărăgan. Deși a 
avut la disoziție circa un miliard de 
euro, s-a cheltuit doar jumătate din 
suma alocată.

Ulterior, Executivul a decis pre-
lungirea lui până în 2027, iar sumele 
alocate de la bugetul de stat au fost 
majorate la 1,5 miliarde de euro.

Seceta puternică din acest an a 
readus pe tapet problemele irigațiilor 
și în Parlament, unde-a fost înregis-
trat un proiect de lege care prevede 
majorarea sumei de 1,5 miliarde de 
euro la 3,5 miliarde de euro. Pro-
iectul a reușit să treacă deja de Se-
nat și așteaptă acum votul Camerei 
Deputaților, care este for decizional 
în acest caz.

ION PREDOȘANU

Mai rămâi cu mine
S-au dus nopți și zile calde, fericite
spre sfârșitul verii, viața mi-am văzut,
dă să se-nvelească-n frunze vestejite
ce de vântul reavăn pe jos au căzut…

Toamnă timpurie cu miresme-n glas,
fă popas la mine, nu pleca în grabă,
stai, mai zăbovește, n-aș vrea să te las,
că-ți iubesc veșmântul și-ncă mai am treabă.

Am noian de vise, mândre, minunate,
Nu căta pricină, să nu te grăbești,
Lași prin tinda vieții frunze parfumate
Semn că-ți place locul și-ncă mă iubești…

Te-aș cuprinde-n brațe, că mi-e drag de tine
Și nu ți-aș da drumul până-mbătrânesc,
De-ți slăbesc strânsoarea, sora-n grabă vine
Să te-nlocuiască. Iar eu n-o iubesc.

O iubeam odată, da-n copilărie,
Este mult de-atunci. Și-am încărunțit…
Hai, rămâi cu mine, toamnă purpurie,
Mai cruță-mă iarnă cu-al tău asfințit… 

VASILE CERTEZANU
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Lideri sindicali afirmă 
că acesta s-ar putea 
să nu existe, ci să fie 

un rest din ajutorul de stat 
pe care l-a primit CEO, pen-
tru planul de restructurare. 

Participarea salariaților 
la profi tul CEO, incertă
În ultima parte a negocierilor dintre administrația CEO și sindicate, nu s-a mai vor-
bit despre participarea la profit a salariaților, deși managerul CEO, Daniel Burlan 
anunțase că în acest an compania va încheia cu profit. 

În acest caz, salariații nu vor 
primi niciun leu. 

„Este un lucru foarte bun 
pentru Complexul Energetic 
Oltenia acest an 2022 cu pro-
fit. Oricum în ultima perioadă 

s-a îmbunătățit și relația cu 
sectorul bancar și avem do-
bânzi mai bune. Am reușit 
anul acesta și o producție 
mare de cărbune, adică 17 mi-
lioane de tone.

Din 2018 nu am mai avut o 
asemenea producție de lignit. 
Avem și o producție de energie 
electrică de 10 terawați. Fap-
tul că vom avea profit în 2022 
înseamnă că vom putea nego-
cia cu sindicatele creșteri de 
salarii pentru 2023. Este un 
context bun pentru Complexul 
Energetic Oltenia”, a declarat 
Daniel Burlan, președintele 
Directoratului Complexului 
Energetic Oltenia”, declara în 
septembrie, Daniel Burlan, 
pentru Gazeta de Sud.

Președintele Cartel Alfa 
Gorj, Alin Munteanu, titular 
în comisia de negociere din 
cadrul CEO a spus: ,,Nu s-a 

mai discutat despre profit. 
Este posibil ca salariații să nu 
primească nimic, dacă e vorba 
despre o sumă în plus, răma-
să din ajutorul de stat. Cum 
să aibă profit, dacă CEO vin-
de energie cu 250 -270 de lei /
MW? Sunt contracte încheiate 
pe perioade lungi de timp la 
un anumit preț. Adică la cel 
mai mic preț...Administrația 
a spus că așa au fost obligați 
de UE... Așa că încă nu se 
știe ce se întâmplă cu profitul 
anunțat, iar la negocieri s-a 
discutat mai nimic despre pă-
articiparea salariaților la aces-
ta”, a mai spus liderul.

M.C.H.

Veniturile salariaților 
CEO în luna decembrie

Negocierile dintre sindicate și administrația CEO s-au în-

cheiat joi. Iată primele informații din ce au convenit sindica-

tele și administrațoia companiei: – Economia făcută în pri-

mele 10 luni ale acestui an, la fondul salarial, se va distribui 

angajaților, în valoare de 1.512 lei.

De asemenea, salariații vor avea, în luna decembrie, urmă-

toarele venituri:

5 decembrie- Prima copil -200 de lei; 9 decembrie- tichete 

de masă;12 decembrie – prima de Crăciun; 15 decembrie – li-

chidarea; 20 decembrie -avans din economia la fondul de sa-

larii – 1000 de lei net; În data de 27 decembrie, salariații CEO 

vor primi avansul.
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.

REZULTATE LOTO 
17 Noiembrie 202217 Noiembrie 2022

Loto 6 din 49:   18, 11, 29, 36, 10, 35 

Loto 5 din 40:   4, 36, 29, 1, 35, 19 

Joker:    16, 27, 4, 26, 29 + 16 
Noroc Plus:    2 6 9 7 8 9 
SuperNoroc:    3 2 6 5 0 3 

Noroc:    7 7 3 5 8 2 8

Petre Ciocâlteu, de 
65 de ani, a fost ani 
de zile în conflict cu 

autoritățile locale și cu veci-
nii săi, fiind cunoscut de toa-
tă lumea ca o persoană care 
era dispusă să reclame pe 
oricine pentru orice, inclusiv 
pentru fapte inexistente. Ieri 
dimineață acesta a plecat de 
acasă și, după cum spun să-
tenii, și-a făcut cruce în fața 
locuinței, spunând că era pen-
tru ultima oară când își vedea 
casa. 

„S-a închinat în fața casei și 
a spus cu voce tare, ca să fie 
auzit, că e pentru ultima dată, 
că e pentru ultima dată când își 
vede casa. După asta a plecat. 
Noi nu am știut unde se duce, 
dar acum, după ce am aflat ce 
a făcut, ne-am dat seama că a 
plecat la primărie. Am auzit că 
și-a dat foc, dar nu ne miră ce a 
făcut pentru că el era gata ori-
când să dea în oricine sau să 
reclame. Păi el pe aici prin sat 
nu cred că are cinci oameni cu 
care să discute normal, să nu 
îi fi reclamat aiurea. Pe mine 
m-a lovit cu toporul în piept. Îl 

Și-a dat foc în fața Primăriei Peștișani! 
A plecat de acasă făcându-și cruce!
Incident grav produs ieri dimineață în fața sediului Pri-
măriei Peștișani, unde un bărbat de 65 de ani din satul 
Brădiceni a venit și și-a dat foc, fără să discute cu cine-
va sau să reproșeze cuiva ceva. 

vedem cum merge la biserică, 
se oprește în stradă și blestea-
mă pe toată lumea. În biserică 
aprinde lumânări, ne spune 
că merge pe la mănăstiri prin 

toată țara și blesteamă. Acum 
toate astea cred că s-au întors 
împotriva lui”, a spus un local-
nic. 

După ce a ajuns la primă-
rie, Petre Ciocâlteu s-a dus 
până la o stație de carburanți 
din apropiere, și-a cumpărat 
combustibil și a revenit la se-
diul instituției publice. După 
cum se vede în imaginile sur-
prinse de camerele de suprave-
ghere video, acesta și-a turnat 
combustibilul pe el, după care 
a venit în fața instituției și și-a 
dat foc la haine. Focul s-a ex-
tins cu repeziciune, iar țipetele 
de durere ale celui cuprins de 
flăcări i-au alertat pe angajații 
primăriei. Aceștia au fost pri-
mii care au intervenit pentru a 
salva viața pensionarului care, 
până mai atunci, îi reclamase 
pe la toate instituțiile posibile. 
„Eram la biroul de deasupra 
intrării în sediul primăriei și 
în jurul orei 8.30 am auzit pe 
fereastră niște țipete. Când 
m-am uitat l-am văzut pe dum-
nealui zbierând. Am coborât 
imediat jos, iar dumnealui ar-
dea. Pur și simplu avea hainele 

cuprinse de flăcări. Ardea de la 
piept până la picioare, probabil 
cum a turnat înainte benzina 
pe haine. Am dat jos geaca de 
pe mine și am stins focul de 

pe dumnealui. Au venit și alți 
colegi și am stins flăcările”, a 
povestit Nicolae Mărculescu, 
responsabilul cu Serviciul Vo-
luntar de Pompieri din cadrul 
primăriei. Angajații instituției 
au sunat la 112 pentru a ra-
porta incidentul, iar până la 
sosirea echipajelor de prim 
ajutor medicul din localitate, 
Dan Vâlceanu, aflat la Centrul 
de Permanență, a fost cel care 
a evaluat starea acestuia, mai 
ales că, anterior, el a fost ani 
de zile și unul din specialiștii 

de bază ai Ambulanței Gorj. 
„L-am găsit conștient și coope-
rant. L-am evaluat și arsurile 
erau de gradul 1, superficiale, 
la nivelul membrelor inferioare 
și al toracelui, la abdomen. În-
tre timp angajații primăriei au 
solicitat prin 112 o ambulanță 
care l-a și preluat și l-a trans-
portat la spital la Târgu-Jiu. 

Am vrut să îi verific starea 
de conștiență și comunica foarte 
greu și foarte agitat. Își pusese 
benzină pe haine și i-a dat foc, 
iar focul a fost stins repede de 
cei de la primărie”, a menționat 
medicul. Bărbatul a fost trans-
portat la Spitalul Județean de 
Urgență Târgu Jiu, dar de aici 
a fost transferat în cursul zi-
lei la Craiova, pentru a primi 
îngrijiri de specialitate de la 
medicii din Bănie. Primarul 
Cosmin Pigui spune că băr-
batul nu a discutat cu nimeni 
din instituție înainte de a-și da 
foc, el neînțelegând de ce aces-
ta a recurs la un astfel de gest 
extrem. 

„A venit la Primărie, nu a fă-
cut niciun scandal, nu a vorbit 
cu nimeni, ci efectiv s-a autoin-
cendiat. Personalul primăriei a 
intervenit pentru a stinge focul 
cât mai repede posibil. Dum-
nealui era un reclamagiu. Re-
clama pe oricine. Noi l-am pus 
în posesie conform legislației în 

vigoare. 
Dumnealui revendica mai 

multe terenuri, ne-a dat în ju-
decată, a pierdut procesele. 

Litigiile s-au terminat de 
mult timp, iar eu cu dumnealui 
nu am avut discuții de ani de 
zile. Dar ne reclama și ne bles-
tema. În reclamații blestema 
pe toată lumea, de la angajații 
primăriei la polițiști, procurori 
și judecători”, a menționat pri-
marul. Unul dintre vecinii lui 
Ciocâlteu, care îi este și văr, a 
fost nevoit să se judece cu el 
ani de zile pentru o palmă de 
pământ. La finalul procesu-
lui bărbatul a pierdut proce-
sul, dar nu a acceptat decizia 
instanței. 

„Prin procese prin tribunal 
m-a ținut ani de zile pentru 
că vroia pământ și numai pă-
mânt. Oricum avea mai mult 
decât merita, dar tot vroia să 
aibă. Din 2003 m-a purtat prin 
tribunale de m-am săturat. Tot 
el a pierdut procesul și vroia 
bani apoi. Eu nu i-am dat oca-
zia niciodată să mă certe, dar 
în curtea lui spunea vrute și 
nevrute. Eu nu l-am băgat în 
seamă, mi-am văzut de treaba 
mea, dar uite că tot a făcut ce a 
făcut”, a spus vecinul pensio-
narului care s-a autoincendiat 
la Peștișani.

 GELU IONESCU
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Bucătăria lui Fabi Bucătăria lui Fabi 

te premiază de crăciun!
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.

Angajata spitalului a fost cer-
cetată disciplinar, comisia 
de anchetă stabilind că a în-

călcat mai multe reguli.
„Potrivit comisiei de verificare, în 

data de 12.11.2022, înainte de termi-
narea programului de lucru, infirmi-
era de la Secția Recuperare Medicină 
Fizică și Balneologie a părăsit locul 
de muncă și a ieșit în parcarea spita-
lului, pe strada Tudor Vladimirescu. 
Aici s-a întâlnit cu o persoană de la 
care a achiziționat, contra cost, o can-
titate de varză pe care a transferat-o în 
mașina personală, după care a mers 
la domiciliu”, anunță reprezentanții 
spitalului.

Din raportul comisiei de cercetare 
disciplinară a reieșit că infirmiera își 
cunoștea programul de lucru, respec-
tiv de la ora 07:00 la ora 19:00, iar 
„prin faptele sale a încălcat mai multe 
prevederi ale regulamentului intern: 
a părăsit locul de muncă înainte de 

Infirmiera filmată în timp ce încărca varză în portbagajul mașinii par-
cate lângă spital, în echipament de lucru și cu mănuși de protecție, 
a fost sancționată de șefii spitalului. În baza raportului de cerceta-
re disciplinară, managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, 
Dumitru Vienescu, a decis ca sancțiunea aplicată în cazul infirmierei 
să fie o reducere de 10% a salariului de bază pe o perioadă de trei luni. 
Femeia a fost sancționată și de Direcția de Sănătate Publică Gorj.

terminarea programului de lucru, 
fără a anunța medicul de gardă și a 
desfășurat, în timpul programului de 
lucru, activități în interes personal, 
manifestări care au adus atingere 
prestigiului unităţii”. 

Infirmiera nu a semnat proce-
sul verbal de predare a serviciului/
turei și a purtat uniforma în afara 
unității medicale. „Salariaților Spita-
lului Județean de Urgență Târgu-Jiu 
le este interzis să părăsească unitatea 
sanitară în echipamentul de protecție 
sau lucru și au obligația de a purta 
echipament de protecție/lucru co-
respunzător în timpul programului”, 
anunță spitalul.

În baza concluziilor raportului de 
cercetare disciplinară, managerul 
Spitalului Județean de Urgență Târ-
gu-Jiu a decis ca sancțiunea aplicată 
în cazul infirmierei să fie o reducere 
de 10% a salariului de bază pe o peri-
oadă de trei luni. 

Dispoziția de sancționare urmează 
să fie emisă de către compartimentul 
juridic.

Amendată de DSP Gorj

Infirmiera a fost amendată de că-
tre Direcția de Sănătate Publică Gorj 
pentru încălcarea normelor sanita-
re. „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 unitatea sa-
nitară, inspectorii sanitari s-a depla-
sat 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 nerespectarea precauțiunilor 
universale”, a transmis DSP Gorj.

I.I.

Cât costă modernizarea centrului municipiului Târgu-JiuCât costă modernizarea centrului municipiului Târgu-Jiu
Centrul pietonal intră în linie dreaptă pentru moder-

nizare, anunță primarul municipiului Târgu-Jiu, Mar-
cel Romanescu. „Am ajuns în faza de licitație și încura-
jez firmele din Gorj să participe cu oferte, ca de obicei, 
pentru că mereu am avut o colaborare excelentă și ne 
dorim ca banii să rămână aici”, spune Romanescu.

20 de milioane de lei este suma fără TVA licitată, 
valoarea totală estimată a proiectului fiind de aproape 
30 de milioane de lei, adică 6 milioane de euro. Ter-
menul limită de depunere a ofertelor este 7 decembrie, 
urmând ca în 3 luni să aibă loc proiectarea, iar în 12 
luni execuția.

„Betonul amprentat va fi acoperit cu dale din an-
dezit, un proces care nu va dura foarte mult, având în 
vedere faptul că se va folosi un adeziv special. Se va 
interveni și asupra spațiilor verzi, vor fi înlocuiți stâl-
pii și corpurile de iluminat și vom avea mobilier urban 
nou și de calitate. Transformăm centrul pietonal într-
un adevărat mall în aer liber, o zonă destinată relaxării 
și plimbărilor”, a mai precizat Romanescu.

I.I.
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Unul dintre angajații 
CEO, de la termo-
centrala Rovinari, 

care protestează alături de 
colegii săi de aproape doi ani 
pentru Legea 197, Ion Ijac, a 
spus pe Facebook, că pensi-
ile minerilor și energeticieni-
lor nu sunt un lux, ci sunt 
pe bază de contributivitate:  
,,Astăzi, o nouă zi de protest 
pentru aplicarea în totalitate 
a legii 197. Cele două partide 
aflate la guvernare parcă ar fi 
în campanie electorală: când 
PSD era în opoziție și ministrul 
Muncii era de la PNL, cei din 
PSD – inclusiv actualul minis-
tru al Muncii spuneau, cu tă-
rie, că PNL nu vrea să pună în 
aplicare o lege bună cu referi-
re la legea 197. Acum, cei din 
PNL spun că PSD are ministrul 
Muncii și nu fac nimic pentru 
ca legea 197 să fie aplicată.

Concluzia este una singură 
PSD și PNL nu fac nimic care 
să vină  în ajutorul minerilor 
și energeticienilor, în contextul 

Angajat CEO: Pensia noastră nu este specială, nu e Angajat CEO: Pensia noastră nu este specială, nu e 
anticipată, nu este de serviciu!anticipată, nu este de serviciu!
O nouă zi de proteste ale angajaților din carierele și 
termocentralele CEO a avut loc ieri, în Piața Prefecturii 
Gorj, Amintim că miercuri, Manu Tomescu s-a întâlnit 
cu ministrul Muncii, Marius Budăi, din partea căruia pri-
mind promisiuni legate de aploicarea Legii 197 ,,după 
analiză” și includerea art.30 care prevede condiții spe-
ciale pentru angajații din industrie, în următoarele re-
glementări ale Legii pensiilor. Liderul a anunțat însă că 
nu va opri protestele, iar acestea vor dura cât legea 197 
va fi blocată.

aplicării PNNR și OUG 108. Se 
leagă toți de suma încasată la 
o pensie pe legea 197, ,,este 
prea mare” – se șoptește prin 
unele locuri.

Păi, o pensie pe contribuție 
nu este niciodată mare, este 
cea mai corectă, asta dacă 
există respect pentru cei ce 
muncesc în tara asta. De ace-
ea, eu spun că diferența de 
bani dintre ce oferă legea197 
și ce oferă legea 74 ne este fu-
rată, la fel cum au fost luate 
și grupele de muncă, un fel de 
taxă de protecție. Protecția cui 
? Protecția pensiilor speciale. 
Cine se opune aplicării legii ? 
Cei care se încadrează pe legi 
speciale.

PS. Se cheamă: pensie pen-
tru limită de vârstă cu reduce-
rea vârstei standard de pen-
sionare. Din cauza condițiilor 
în care s-a lucrat. Nu este spe-
cială, nu este anticipată, nu 
este de serviciu”, a conchis 
acesta.

De asemenea, Manu 

Tomescu a comunicat ce a 
vorbit ieri cu ministrul:

,,După discuțiile pe care le-
am avut miercuri la București 
cu Ministrul Muncii și conduce-
rea Casei Naționale de Pensii 
Publice, discuții pe tema deblo-
cării și aplicării în totalitate a 
prevederilor legii nr.197/2021, 
chiar dacă ministrul Marius 
Budăi ne-a cerut un răgaz și 
ne-a promis că va analiza în 
detaliu situația pe care i-am 
prezentat-o cu scopul de a re-
zolva acest blocaj, noi, liderii 
Sindicatului Energia Rovinari, 
după ce i-am informat și ne-
am consultat cu membrii și 
colegii noștrii, am hotărât să 
continuăm protestele din Piața 
Prefecturii Târgu-Jiu!

Stimați colegi, Guvernul 
României refuză în continuare 
să ne recunoască drepturile 

prevăzute în legea nr.197, dar 
în schimb au dat o lege prin 
care își asumă ÎNCHIDEREA 
GRUPURILOR ENERGETICE 
pe CĂRBUNE!

Salariații din subunitățile 
de producție ale C.E.Oltenia 
sunt din ce în ce mai 
îmbătrâniți și îmbolnăviți din 
cauza condițiilor de muncă 
într-un mediu microclimatic vi-
treg, cu noxe și factori de risc 
în care aceștia își desfășoară 
activitățile!

Eforturile și sarcinile de 
serviciu sunt tot mai multe iar 
utilajele și instalațiile pe care 
le întrețin și le exploatează 
sunt din ce în ce mai uzate și 
cu lipsuri tot mai multe!

Cu toate că în subunitățile 
de producție este permanent 
deficit de personal, angajări-
le sunt în continuare blocate, 

iar cei care au fost angajați 
în locul celor pensionați, au 
fost încadrați cu contracte de 
muncă pe perioadă determină 
până la data de 31 decembrie 
2022 (ca sezonieri)!

În acest context, în această 
stare de fapt în care ne-a adus 
puterea politică a României, 
noi suntem nevoiți să ne cerem 
drepturile în stradă, pentru că 
altfel nu ne mai ascultă și nu 
ne mai respectă nimeni dintre 
cei care ne conduc!

Deci ne vedem la PROTEST 
unde vă așteptăm să veniți 
alături de noi ca să ne susțineți 
în această luptă dusă pentru 
drepturile și interesele noas-
tre, ale tuturor salariaților din 
C.E.Oltenia!”, a mai transmis 
Manu Tomescu.

M.C.H.Circulația pe Transalpina, închisă!
Drumul între Rânca și Obârșia, DN67C, se închide până anul 

viitor, începand de ieri, 17.11.2022, a anunșat ieri CNAIR, De ase-
menea, prefectul județului Gorj, Cristina Cilibiu, a transmis: „Pen-
tru siguranța participanților la trafic și conform ultimelor prognoze 
meteorologice s-a luat decizia ca, începând din data de  17 Noiembrie 
2022, ora 07:00, pe sectorul de drum DN 67C ( Transalpina ), între 
Rânca și Obârșia Lotrului ( Km 34+800 – Km 59+800 ) să fie inter-
zisă circulația rutieră pentru toate categoriile de autovehicule. Reco-
mandăm conducatorilor auto care tranzitează în această perioadă 
rute montane să aibă autoturismele echipate de iarnă, să circule cu 
atenție și să respecte semnalizările și atenționările oficiale”.

M.C.H.
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Amenzi uriașe! Fosele septice Amenzi uriașe! Fosele septice 
trebuie înregistrate la primării trebuie înregistrate la primării 

Șeful SALVAMONT Gorj, premiat de Șeful SALVAMONT Gorj, premiat de 
către Casa Regală a Românieicătre Casa Regală a României

Gorjenii care deţin fose sep-
tice trebuie să se înscrie în-
tr-un registru de evidenţă 

până la data de 26 noiembrie 2022, 
dacă fosele sunt deja construite şi co-
nectate. În caz contrar, ei riscă amenzi 
de până la 10.000 lei, anunță Garda 
de Mediu Gorj.

„Pe 26 mai 2022, a intrat în vigoa-
re un act normativ (HG 714/2002) 
prin care persoanele fizice şi juridice 
care deţin fose septice sunt obligate 
să se înscrie în Registrul de Eviden-
ţă a Sistemelor Individuale Adecvate 
pentru Colectarea şi Epurarea Apelor 
Uzate. Conform HG 714/2002, deţi-
nătorii foselor septice sunt obligaţi să 
se înscrie în registrul de evidenţă în 
termen de 120 zile de la conectarea 
incintei la sistemul de colectare şi/
sau epurare a apelor uzate, sau în 
termen de 180 zile de la intrarea în 
vigoare a legii, pentru cele deja con-
struite și conectate (adică până pe 26 
noiembrie 2022)”, transmite Garda de 
Mediu Gorj.

Obligaţia se aplică atât pentru fo-
sele/bazine vidanjabile existente, cât 
şi în cazul celor care sunt în curs de 

construire.
Primăriile  au avut termen 90 de 

zile de la data intrării în vigoare a legii 
să înfiinţeze aceste registre care pot fi 
organizate şi întreţinute şi în format 
on-line (electronic) şi au obligaţia de 
a le pune la dispoziţia autorităţii de 
gospodărire a apelor.

Scopul final al acestei legi este să 
se ajungă la diminuarea semnificati-
vă a poluării pânzei freatice şi/sau a 
apelor de suprafaţă.

„Controalele Gărzii Naționale de 
Mediu vor viza conformarea sistemelor 
individuale adecvate, potrivit unei pro-
gramări stabilite anual cu reprezen-
tanţi ai primăriilor şi cu Administra-
ţia Naţională Apele Romane, pe baza 
monitorizării corpurilor de apă care 
evidenţiază deteriorări ale stării aces-
tora. În concluzie, dacă în urma sesi-
zării de alterare a calităţii unor corpuri 
de apă (venită din partea ANAR) vor fi 
depistate persoane fizice sau juridice 
care deţin şi utilizează o fosă septică, 
însă nu s-au înscris în registrul de evi-
denţă, Garda Naționala de Mediu va 
putea aplica amenzi cu valori cuprinse 
între 5.000 şi 10.000 de lei”, anunță 

comisarii de mediu.
Înscrierea în registrul de evidență 

se face printr-un formular pus la dis-
poziţie de primărie, care va fi comple-

tat fie online – pe site-urile instituţii-
lor, fie fizic – la sediile acestora.

I.I.

 Palatul Regal, situat pe Calea Vic-
toriei din București a fost joi, 17 no-
iembrie 2022, de la ora 18.00, gazda 

unui eveniment cultural 
deosebit: SEARA REGALĂ 
DEDICATĂ CURAJULUI CI-
VIC.

Între invitații la acest 
eveniment, care au fost 
premiați de către Casa Re-
gală a Romăniei, în Sufra-
geria de stat a Palatului 
Regal de pe Calea Victoriei 
din Capitală, s- a aflat și 
un gorjean-- dl.Sabin COR-
NOIU, șeful Serviciului Pu-
blic Județean SALVAMONT 
Gorj și coordonatorul, la 
nivel național, al activității 
salvatorilor montani din 
România. 

Contactat telefonic, șeful 
SALVAMONT Gorj a decla-
rat că va participa la acest 
eveniment, în prezența 
Majestății sale  MARGA-

RETA Custodele Coroanei și a Alteței 
sale regale Principele consort RADU, 
gorjeanul nostru simțindu-se deose-

bit de onorat de invitația primită din 
partea Casei Regale a României.

Inițial, evenimentul intitulat SEA-
RA REGALĂ DEDICATĂ CURAJULUI 

CIVIC trebuia să se desfășoare în data 
de 28 iunie 2022, însă el a fost amă-
nat pentru ziua de 18 noiembrie a.c.

MARIUS STOCHIŢOIU
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Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

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
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Lista de cumpărături pentru 6 persoane:
* 2 litri de apă;
* 500 g de carne de vită;
* 500 g de ceapă;
* 100 ml de vin roșu;
* 50 ml de zeamă de castraveți murați; 
* 50 g de boia;
* 20 g de Chimen;

Supă gulaș, gătită la ce

Pasul 1Pasul 1

Pasul 2Pasul 2

* 20 g de Măghiran; 
* 4 cartofi;

Pasul 3Pasul 3

Pasul 4Pasul 4

* 4 boabe de ienupăr; 
* 3 foi de dafin;
* 2 căței de usturoi;

* 1/4 Coajă de lamiae;
*  Sare, piper, chili după gust.

Pasul 5Pasul 5

Mod de preparare
Tipul acesta de supă gulaș este perfectă pentru peri-

oada rece. Datorită condimentelor care se îmbină foarte 
bine supa gulaș devine un preparat care te provoacă să-l 

Pasul 6Pasul 6

gătești a doua oară.
A fost o zi minunată de toamnă  în care soarele a stră-

lucit cu putere. 
Natura mă provoacă mereu la noi rețete, însoțite de 

Pasul 7Pasul 7

noi aventuri alături de câinele Cookie. 
În anul 2013, după ce m-am vindecat cu ajutorul na-

turii, mâncării de mușcătura de căpușă ,,Boala Lyme “ am 

Pasul 8Pasul 8

decis că îmbinarea diferitelor condimentelor este impor-
tantă dar și benefică într-o rețetă.

Am să vă scriu modul de preparare al rețetei:

Pasul 9Pasul 9
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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

eaun pe foc
Am început cu ceapa pe care am curățat-o apoi am 

tăiat-o în cubulețe. 
Pulpa de vită este o carne potrivită pentru supa 

gulaș. 

Pasul 10Pasul 10

Am curățat carnea de pielițe după care am tăiat-o în 
cubulețe. 

Am pus ceaunul pe foc, am adăugat uleiul, am lăsat 
uleiul să înceapă să sfârăie după care am adăugat ceapa 
pe care am prăjit-o de culoarea aurie. 

Pasul 11Pasul 11

Am curățat și tocat mărunt usturoiul, l-am adăugat, 
și după aceea am mai prăjit totul pentru câteva minute, 
cam 5, cu aproximație, dar am amestecat de vreo câteva 
ori. 

Apoi am adăugat boia, am amestecat repede. Tehnica 
cu boiaua trebuie făcută foarte rapid pentru că, mai ales 
pe foc, temperatura de ardere este mai ridicată. 

Pasul 12Pasul 12

Indiferent de formă, boiaua, când se arde, devine 
amară, așa că am stins imediat cu vin roșu după care 
am lăsat să se evapore alcoolul. 

Când alcoolul s-a evaporat am adăugat zeama de 
castraveți murati, și apoi am lăsat-o să se reducă.

Între timp, am mai băgat câte un lemn pe foc. Este 
important să nu se stingă focul pentru că la începutul 
rețetei avem nevoie de flacără bună, iar  după aceea, 
când baza rețetei este formată, gătim încet sau ,,slow 
cook “

Să revin la rețeta noastră, am adăugat apa, condi-
mentele după cum urmează:

Sare, piper, boabele de ienupăr, foile de dafin, chime-
nul, măghiranul, puțin chili. 

Am lăsat totul să fiarbă pentru 30 de minute, aceasta 
este baza supei de gulaș. După ce au trecut cele 30 de mi-
nute, am adăugat carnea pe care am tăiat-o cubulețe. 

La foc încet, am lăsat totul să fiarbă vreo 2 ore. Apoi, 
am curățat cartofii pe care i-am tăiat în cubulețe. I-am 
adăugat și am completat cu puțină apă apoi am mai lă-
sat supa gulaș, vreo 30 de minute, pe foc. După ce am 
adăugat cartofii am ras puțină coajă de lamâie și am 

amestecat totul bine.
Cantitatea de apă diferă în funcție de cât gătiți, 

pentru câte persoane, iar dacă fierbe mai repede 
scade apa mai mult. 

În general, se mai completează cu apă. Această 
supă gulaș trebuie să aibă consistența unei supe 
creme. 

La final, am adăugat pătrunjel verde, tocat mă-
runt. Bucurați-vă de peisajele toamnei în compania 
acestei Rețete care vă încălzește sufletul într-o zi 

rece!
Nu uitați de concursul de gătit care este mo-

mentan în derulare! Puteți să câștigați, înainte de 
Crăciunm o tigaie wok din fontă, de bună calitate. 

Să aveți spor la gătit !

Pasul 13Pasul 13

Poftă bună !
Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe 

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

MWppeQ

Pasul 14Pasul 14
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Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

Dumnezeu ne arată că înrobirea bogăţiei este o atitudine pătimașă Dumnezeu ne arată că înrobirea bogăţiei este o atitudine pătimașă 
care schimbă viaţa omului şi îl înnebunește din cauza lăcomiei care schimbă viaţa omului şi îl înnebunește din cauza lăcomiei 
sufl etului său pentru bunurile materiale!sufl etului său pentru bunurile materiale!
În Duminica a 26-a după Rusa-

lii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 
12, 16-21 (Pilda bogatului căruia 

i-a rodit ţarina); glas 6, voscr. 1, când 
avem şi Înainte-prăznuirea Intrării în 
biserică a Maicii Domnului şi Sf. Cuv. 
Grigorie Decapolitul, în cadrul Sfintei 
Liturghii oficiate în Biserica Ortodo-
xă Română, la Sfânta Evanghelie se 
va citi un text plin de învățăminte și 
care ne invită la meditație, având în 
centrul său bogatul căruia i-a rodit 
țarina. O parabolă atemporală, am 
putea spune, care surprinde sufletul 
omenesc, nu doar al celor aflaţi în 
preajma Mântuitorului Iisus Hristos 
în fața cărora a fost rostită, dar, și 
comportamentul general al omului în 
fața Cuvântului lui Dumnezeu, pen-
tru că nu se referă la un om anume, 
ci, la un bogat lacom, nemulţumitor 
şi nemilostiv, care poate fi orice om 
ajuns într-o stare de robie a sufletu-
lui său, printr-un ataşament exclu-

siv de bunurile materiale limitate şi 
trecătoare din lumea aceasta! Acest 
bogat, în loc să-I mulțumească Lui 
Dumnezeu și să-i ajute pe semenii săi 
care au nevoie de hrană, parcă uită 
de Dumnezeu și de semeni şi nici mă-
car nu-I mulțumește lui Dumnezeu, 
aşa cum nu nu miluiește pe săraci, 
ci se gândește doar la sine, pentru 
că se asigură în plan material, dar se 
însingurează spiritual, vorbește doar 
cu sine însuși, pentru că se gândește 
numai la sine însuși! Desigur, bogăția 
nu este de la sine, pentru că ea vine 
de la Dumnezeu, dar modul folosirii ei 
poate fi rău sau bun, iar, Evanghelia 
ne arată că deodată, pe neașteptate, 
Dumnezeu i-a făcut bogatului o sur-
priză, o recoltă foarte mare de cerea-
le, doar ca să vadă cum o folosește, 
fără ca acesta să fi avut vreun merit, 
ci, doar așteptând ca și el, la rândul 
său, să facă daruri altora. Din păca-
te, recolta aceasta neașteptată, în loc 
să-l umanizeze pe bogat, îl dezuma-
nizează, în loc să-l apropie de Dum-
nezeu Milostivul și de semenii săi, 
îl îndepărtează de Dumnezeu și de 
semeni și-l însingurează, pentru că 
atitudinea lui spirituală față de un 
om și de un dar material neașteptat, 
care vine din milostenia Lui Dumne-
zeu, devine o atitudine pătimașă, care 
schimbă însuși modul de a raționa 
şi care îl înnebunește din cauza lă-
comiei pentru bunurile materiale, 
iar, în acest fel, Dumnezeu ne arată 

că înrobirea bogăţiei este o atitudine 
pătimașă care schimbă viaţa omului 
şi îl înnebunește din cauza lăcomiei 
sufletului său pentru bunurile mate-
riale!

«Sufl ete, ai multe bunătăţi strân-
se pentru mulţi ani; odihneşte-te, 
mănâncă, bea, veseleşte-te!» 

Aşadar, «Zis-a Domnul pilda aceas-
ta: Unui om bogat i-a rodit din belşug 
ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce 
voi face, că n-am unde să adun roa-
dele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: 
Voi strica jitniţele mele şi mai mari le 
voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi 
bunătăţile mele. Şi voi zice sufletului 
meu: Suflete, ai multe bunătăţi strân-
se pentru mulţi ani; odihneşte-te, mă-
nâncă, bea, veseleşte-te. Iar Dumne-
zeu i-a zis: Nebune! În această noapte 

vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele 
ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se în-
tâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi 
şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu», 
ceea ce atestă faptul că Evanghelia 
acestei Duminici a 26-a după Rusa-
lii, prin lectura ei, scoate în evidenţă 
învățătura Domnului despre trebuința 
agonisirii de comori, nu pe pământ, 
unde ele se risipesc și se strică, ci în 
cer (Mt. 6, 19-20), iar, îndemnul nu 
vine prilejuit de o cuvântare, ci sub 
forma unei pilde, rostite de Iisus după 
ce îi critică pe fariseii și învățătorii de 
lege blocați în interpretarea legalistă a 
Scripturilor. Pentru această atitudine, 
Domnul Își face dușmani, însă, toto-
dată începe să fie văzut de unii ca un 
urmaș al Drepților din vechime. Într-o 
anumită împrejurare, doi oameni vin 
ca să-I ceară Domnului dreptate în 
împărțirea moștenirii părintești, dar, 
Iisus nu răspunde unei astfel de pro-
vocări, în schimb rostește o pildă re-
feritoare la averi, dându-le de înțeles 
că El nu a venit ca să facă dreptate 
în sensul justiţiar, cum ar face ma-
gistraţii plătiţi cu salarii consistente 
şi răsplătiţi cu pensii speciale! Deci, 
fără a ignora problemele întâmpina-
te de către oameni în viața de zi cu 
zi, Domnul Hristos povestește despre 
un bogat care s-a trezit peste noapte 
și mai bogat, fiindcă pământurile pe 
care le deținea i-au rodit nesperat de 
mult. În fața unei asemenea recolte, 
el se gândește, ca un bun gospodar, 

că hambarele îi sunt insuficiente. Prin 
urmare, dă poruncă să le strice, pen-
tru ca în locul lor să se ridice altele 
mai mari, în care să încapă totul, ceea 
ce nu pare rău până aici, ba, dimpo-
trivă, simțul administrativ al bogatu-
lui este de lăudat. Totuşi, problema 
vine în continuare, atunci când el se 
adresează propriului sine spunându-
și: „Suflete, ai multe bunătăţi strânse 
pentru mulţi ani; odihneşte-te, mă-
nâncă, bea, veseleşte-te”, iar, aseme-
nea fraților veniți înaintea lui Iisus la 
judecată pentru împărțirea moștenirii, 
bogatul din pildă nu face distincție în-
tre cele materiale și cele duhovnicești. 
Iar, aceasta, nu că ar fi obligatoriu să 
facă distincție, pentru că scopul vieții 
noastre nu e acela de a separa și a spu-
ne că tot ceea ce e material e un lucru 
rău, iar ceea ce e spiritual e bun! Al-
tminteri, înseamnă că până și creația 
lui Dumnezeu e rea, fiind în parte 
materială, dar, lumea este făcută ca 
omul să o stăpânească nu dispunând 
de ea doar ca un posesor, ci, căutând 
să o transfigureze. Pentru că în loc să 
fim preocupați exclusiv de înmulțirea 
bogățiilor, suntem puși de Dumnezeu 
ca, servindu-ne de cele materiale, să 
ne adâncim în cele duhovnicești. Prin 
urmare, bogatul din această Evan-
ghelie confundă sufletul cu o parte 
a celor din viața aceasta și, făcând 
astfel, în cele din urmă ajunge să-și 
piardă ceea ce e mai de preț, sufletul 
său, care nu poate bea și mânca, așa 
cum își spune în sinea sa. Se poate 
veseli, totuşi, dar, veselia pentru cele 
pământești este un lucru atât de mă-
runt în fața bucuriilor duhovnicești! 
Prin urmare, bogatul nu ar fi trebuit 
să-și mărească hambarele, ci să ofe-

re surplusul ca milostenie pentru cei 
săraci, pentru că sunt atâția săraci în 
lume pe care noi nu îi vedem! La noi, 
la români, primim zilnic de veste - pe 
toate canalele mediatice – că au nevo-
ie de ajutor copii cu boli grave, părinți 
în pericol să-şi piardă casa, necăjiți 
de tot felul, mai ales că în această 
perioadă de criză mondială parcă se 
înmulțesc necazurile, așa că uneori 
ajungem surzi la excesul solicitărilor 
de ajutor, cu toate că Dumnezeu ne 
arată că înrobirea bogăţiei este o ati-
tudine pătimașă care schimbă viaţa 
omului şi îl înnebunește din cauza lă-
comiei sufletului său pentru bunurile 
materiale!

„Nebune! În această noapte vor 
cere de la tine sufl etul tău. Şi cele 
ce ai pregătit ale cui vor fi ?”

Dar, pilda acestei Duminici a 26-a 
după Rusalii  nu este numai despre 
milostenie, ci şi despre îngrijirea su-
fletului, iar, o astfel de îngrijire nu se 
face satisfăcându-ne zilnic dorințele 
în ceea ce privește mâncarea variată, 
băutura, jocurile, distracțiile de tot 
felul, excursiile și tot ceea ce punem 
la un loc în categoria modalităţilor de 
petrecere a timpului liber! Cu părere 
de rău, constatăm că pentru suflet 
avem prea puțin timp să acumulăm 
ceva cu adevărat. Muncim extrem de 
mult și apoi dorim ca în scurtul timp 
liber să ne relaxăm sau, dacă se poate, 
să profităm fără discernământ de cele 
acumulate, pentru ca în acest periplu 
al tandemului: muncă – timp liber – 
bani – rate pentru casă, mașină, apa-
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ratură și altele, sufletul secătuiește, 
nehrănindu-se cu adevărat. Şi tot aici 
intră acumularea de cunoștințe care 
uneori devine un scop în sine, fără ca 
înțelepciunea să ne apropie de Dum-
nezeu, fiindcă sufletul nu trăiește cu 
mâncare, băutură, bani și veselie și 
nici măcar cu efectele procesului de 
cunoaștere, ci cu smerită rugăciune, 
bunătate și – pe lângă acestea – cu 
timp dedicat grijii pentru sine și pen-
tru Dumnezeu. Semnalul de alarmă 
al Domnului este următorul: „Nebu-
ne! În această noapte vor cere de la 
tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit 
ale cui vor fi?”, pentru că nu știm ni-
ciodată clipa când încheiem socotelile 
cu viața aceasta pământească! Putem 
strânge mult sau puțin, putem lăsa 
totul moștenire copiilor noștri sau al-
tor persoane dragi, dar, cu siguranță, 
nu putem lua cu noi, în ceruri, ni-
mic din cele accumulate! Timpul cu 
Dumnezeu se câștigă investind în bu-
nătate și nu în căutarea dreptăților 
pământești, găsind soluția cea mai 
justă a împărțirii moștenirilor și averi-
lor, însă, dacă nu ne trezim din aceas-
tă utopie pământească, ajungem ca 
bogatul care degeaba și-a adunat co-
mori, însă nu s-a îmbogățit în Dum-
nezeu și, chiar dacă nu murim fulge-
rător, noaptea, așa cum s-a întâmplat 
cu acela, totuși rămânem blocați în 
sărăcia pământească a iluziilor pier-
dute! În acest fel, Bierica ne cheamă 
să medităm la propriile noastre limite 
umane şi ne pune în oglindă un om 
bogat, căruia i-a rodit țarina, dar, nu 
rodirea țarinii e problema lui Dumne-
zeu şi nici  oamenii care se bucură de 
rod, atât că omul trece de la bucuria 
rodirii la rodirea în griji. De aceea, 
pilda aceasta începe cu o concluzie: 
„Vedeți și păziți-vă de toată lăcomia, 
căci viața cuiva nu stă în prisosul 
avuțiilor sale” (Luca 12,15), deci, o 
grijă fără rost sau cu un anumit rost 
în lăcomie. Pentru că, văzându-și 
jitnițele pline, bogatul își propune să 
le spargă și să le lărgească, fiind în 
planul multor oameni care se cred de-
pozitarii unor averi fabuloase. Adună-
torii, desigur, nu fără muncă, seamă-
nă enorm, cu cei risipitori, pentru că 
unii fără nici un efort, cred că numai 
bogăţia singură contează și că orice 
componentă a bogăției lor este mai 
importantă decât oricare dintre oame-
nii prin care își văd evaluată și etalată 
bogăția. E o falsă oglindire de sine, un 
soi de răsturnare de sine în calapodul 
câștigurilor nemuncite, cum sunt as-
tăzi posesorii unei aroganțe sfidătoa-
re a nemuririi materiale. Cheltuind 
enorm în monumente particularizate, 
prin care nu pot oferi decât ploii ori 
vântului ori frigului mai mult de lu-
cru şi oamenilor din jur mai mult de 
uitat îndelung, bogatul din povestea 
ce ilustrează pilda se lămurește înda-
tă şi se vede că își caută de-acum de 
suflet, de vreme ce lui îi spune: „Su-
flete, ai multe bunătăți strânse pen-
tru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, 
bea, veselește-te” (Luca 12, 19), poate 
ca şi în lumea pe care o străbatem şi 
care întotdeauna are și limitele sale de 
trai material. Însuși Dumnezeu este 
un izvor imaterial și impersonal de 
iubire, deoarece, reacția Sa, ar trebui 
să dea de gândit: „Nebune! În această 
noapte vor cere de la tine sufletul tău. 
Și cele ce ai pregătit ale cui vor fi?” 
(Luca 12, 20), ceea ce înseamnă că 
Dumnezeu ne îndeamnă să învățăm 
lucrurile pe care noi refuzăm a le 
înțelege în anii vieţii pământeşti! Toți 
știm oameni care au dărâmat liniștea 
semenilor lor pentru a-și spori averile 
sau care sunt dispuși să calce pe ca-
davre pentru a ajunge în vârful pira-
midei sociale, dar, numai Dumnezeu 
ne arată că înrobirea bogăţiei este o 
atitudine pătimașă care schimbă via-
ţa omului şi îl înnebunește din cauza 
lăcomiei sufletului său pentru bunu-
rile materiale!

Profesor dr. VASILE GOGONEA

«Urare»: ,,Iar, în anul care vine,/ Să «Urare»: ,,Iar, în anul care vine,/ Să 
vă meargă toate bine! / Să fi ţi vesel, vă meargă toate bine! / Să fi ţi vesel, 
sănătos,/ S-aveţi gust, s-aveţi miros”! sănătos,/ S-aveţi gust, s-aveţi miros”! 
Prin măiestria sa profesională 

în domeniul medicinei inter-
ne, iar, în ceea ce mă pări-

veşte, aş spune fără teama de a greşi, 
chiar în domeniul cardiologiei, având 
şi titlul de doctor în medicină, dar, 
pentru mulţi dintre noi, uimindu-ne 
şi prin talentul epigramistic incon-
testabil, Domnul dr. Cornel Muntea-
nu vine în faţa cititorilor şi cu o carte 
de…«Gânduri», Editura «Măiastra», 
Târgu-Jiu 2022, una dintre multe-
le cărţi publicate în acest domeniu, 
pentru a ne demonstra, dacă mai era 
nevoie, că dragostea sa neabătută 
pentru doctorul Nicolae Hasnaş, îl 
aşează alături de înaintaşul şi mode-
lul său de viaţă, pe un piedestal care 
îi consacră vieţuirea în timp şi peste 
timp! Cu prilejul dezvelirii bustului 
învăţătorului Ioan I. Popescu, de la 
Şcoala gimnazială din Bărbăteşti, 
am putut constata că doctorul Cor-
nel Munteanu este iubit şi preţuit de 
către oameni, aşa cum numai un om 
de mare valoare o merită, în primul 
rând, pentru că este un om de acţiu-
ne, un om care nu se dezminte nicio-
dată prin tot ceea ce face şi prin ceea 
ce gândeşte! De multe ori, pasiunea 
și performanțele sale puse în slujba 
societății, a oamenilor care au intrat 
în cabinetul său  l-au propus din plin 
în rândul persoanelor nominalizate 
la distincţii şi titluri, dar, domnia sa 
nu doreşte să fie prea mult lăudat 
din cauza celor care îl invidiază! Ori-
cum, pasiunea și performanțele sale 
în domeniul medicinei l-au adus din 
nou în rândul persoanelor propuse 
ca oameni de valoare pentru judeţul 
Gorj, fiind un medic deosebit, dedi-
cat oamenilor, cu profesionalism şi 
îndemânare, de aceea, credem că 
trebuie să-i mulţumim domnului 
doctor pentru dăruirea şi atenţia cu 
care ne-a tratat şi încă ne tratează 
de câte ori apelăm la dânsul! Pen-
tru mine este cel mai bun doctor pe 

Doctorul Cornel MUNTEANU vine şi cu 
o valoroasă carte de…«Gânduri»!

care l-am întâlnit şi îi sunt recu-
noscător pentru toată atenția şi 
răbdarea de care a dat dovadă 
câtă vreme am fost la cabinetul 
dânsului! E un Om deosebit, un 
prieten şi un sprijin real, 101% 
alături de oamenii în suferinţă, 
muncind întotdeauna cu încre-
dere, linişte şi răbdare, de aceea, 
cred că de fiecare dată, valoarea 
unui om se vede, se simte şi se 
apreciază cu sinceritate! 

«Şi de o fi  să fi e»: ,,Dacă ne 
îmbolnăvim,/ Bine e, totuşi, să 
ştim,/ Că, deşi ne dau de toa-
te,/ Scapă numai cine poate”! 

Doctorul Cornel Munteanu 
este şi un iscusit epigramist, in-
cisiv, direct, penetrant şi la su-
biect, cum se spune, pentru că 
înainte de a fi un medic extraor-
dinar şi dedicat, nu uită nicio-
dată să fie OM cu fiecare în par-
te! Consider că, dacă ar exista 
un medic valoros ca dumnealui 
în fiecare specialitate, ce sistem 
medical de încredere am avea! În 
medicină şi în epigramistică este 
un profesionist desăvârşit, un om de o 
mare valoare şi cred că multe cuvinte 
nu ar fi suficiente pentru a-l descrie 
pe acest om minunat! Numai cine nu 
l-a cunoscut nu poate şti cu câtă dra-
goste şi pasiune şi-a făcut meseria de 
doctor şi de om de mare omenie. Un 
mare caracter ce merită tot respectul, 
un om care te face fericit, atât prin 
natura meseriei, cat şi prin dragostea 
şi respectul faţă de bolnavi, ca şi faţă 
de cititorii care îi pregustă epigrame-
le! Poate că m-am decis ca să vorbesc 
mai mult despre medicul Cornel Mun-
teanu, lăsându-vă pe dumneavoas-
tră, dragi cititori, să pătrundeţi cu 
întemeiată curiozitate şi cu un mare 

inters în…«Gândurile» domni-
ei sale, care şi în cele scrise 
dovedeşte că este un perfecţi-
onist care îşi tratează pacien-
ţii, ca şi cititorii, cu maximă 
responsabilitate, fără nici un 
strop de superficialiate! Poate 
o să mă gândesc şi la cea de-a 
doua parte a prezentării aces-
tei cărţi de epigrame, dar, pen-
tru această primă parte, am 
spicuit câteva «perle» pe care 
le prezentăm în partea finală 
a materialului nostru, cu con-
vingerea că fiecare epigramă 
are un substrat al său pe care 
numai autorul îl conturează şi 
cititorul îl apreciază! Aşadar, 
să vedem câteva epigrame pe 
care le-am ales la întâmplare: 
«Vremuri grele în ţară»: ,,Cum 
maşină-n curte n-ai,/  Nici că-
ruţă şi nici cai,/ Mergi şi tu, 
cum facem noi,/ Într-un car 
târât de boi”! Sau: «Ieri şi azi, 
în pandemie»: ,,Se-auzea în 
toată valea/ Cum cântă privi-
ghetoarea./ Iar, de când veni 
beleaua,/ Cântă numai cucu-
veaua”! Sau: «La dermatolog»: 
,,Cu speranţe-am mers la el/ 

Şi-ntr-un an am rămas chel! / Am 
simţit că-nnebunesc,/ Am noroc 
că-mbătrânesc”! Sau: «La spital»: 
,,Bagă-ţi tu în minte bine,/ La spi-
tal nu iei ce vrei:/ Doctoria-I pentru 
tine,/ Asistenta pentru ei”! Şi ca să 
fie reţeta cum trebuie, să spunem şi 
această epigramă: «Şi de o fi să fie»: 
,,Dacă ne îmbolnăvim,/ Bine e, to-
tuşi, să ştim,/ Că, deşi ne dau de 
toate,/ Scapă numai cine poate”! Şi 
ultima epigramă pentru azi: «Ura-
re»: ,,Iar, în anul care vine,/ Să vă 
meargă toate bine! / Să fiţi vesel, să-
nătos,/ S-aveţi gust, s-aveţi miros”! 
Dar, să-avem şi sănătate, domnule 
doctor Cornel Munteanu, cu deo-
sebire, să-avem pe masă de toate! 
Iar, dacă epigramistul Păstorel Te-
odoreanu, se spune că şi-a dăruit 
inima femeilor şi ficatul vinurilor, 
doctorul Cornel Munteanu şi-a dă-
ruit inima pacienţilor şi epigramele 
cititorilor! Dânsul se defineşte şi în 
spaţiul strâmt a patru versuri, deoa-
rece epigrama închide o poantă mo-
tivată de fervoarea creatoare! Crea-
ţia sa este plină de metafore ironice 
şi hazlii, iar, analizând epigramele 
sale, constatăm originalitatea sti-
lului care se reflect în şlefuirea ver-
sului, a modelării ideii, având şi o 
puternică sevă lirică de necontestat. 
Percepţiile metaforice şi preceptele 
morale transmise poartă germenele 
unei concepţii despre viaţă, socie-
tate şi fiinţa umană! Cine-i va citi 
opera, va găsi şi în această carte un 
şir de «perle» şi filoane umoristice 
care îi vor da puterea să treacă mai 
uşor peste obstacolele vieţii, peste 
provocările cotidiene, ori peste ne-
număratele nedreptăţi ale societăţii 
de azi. Mai mult, chiar, generozita-
tea şi consecvenţa doctorului Cornel 
Munteanu de a schimba lumea prin 
umor, s-ar putea foarte bine să fie o 
sursă a longevităţii sale creatoare!

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 fostului 
Salon Naldis. 

Telefon:  0721914681, 
0744698059. 

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

Telefon: 0731019896.

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

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

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

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

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 
2, suprafață la sol 150 m2 în 
centrul municipiului Motru. 
Pretabil activități comerciale, 
cabinete medicale, etc. 

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-
tier Iezureni, suprafață 3000 
mp, deschidere 30 m, parce-
labil. 0726.232.195
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 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. Relații la 0757 
517 000. Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-

mercial 49 m2 dotat cu toa-

te utilitățile pe termen lung 

situat în Bulevardul Eca-

terina Teodoroiu în spatele 

statuii Ecaterina Teodoroiu. 

0786768301.

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

ComemorăriComemorări

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND
DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A AVIZULUI 

DE GOSPODĂRIRE A APELOR - S.G.A. VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 

actualizată în 2022, cu modificările și completările ulterioa-

re, primăria comunei Alimpești, judeţul Gorj, intenţionează 

sa solicite de la A.N. “APELE ROMANE - ABA OLT - S.G.A. 

VALCEA, aviz de gospodărire a apelor pentru proiectul “RE-

ABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APĂ, SISTEM RUTIER DS23, DS26 ÎN CO-

MUNA ALIMPESTI, JUDEŢUL GORJ” propus a fi realizat în 

comuna Alimpești, judeţul Gorj.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare 

cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot 

contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii 

si recomandări se pot adresa solicitantului la primăria co-

munei Alimpesti, judeţul Gorj în zilele de luni - vineri, intre 

orele 08:00- 16:00. 

r La 20 noiembrie 
2022, familia comemorează 
2 ani de când profesorul 
GHEORGHE LUNGAN 
a plecat într-o lume mai 
bună.

Suflet bun și blând, 
devotat învățământului 
gorjean și familiei pe care a 
ocrotit-o cu toată dragostea, 
prezent și astăzi alături de 
noi prin tot cea a construit.

Întristare, lacrimi și flori 
la tristul mormânt!

Familia

DeceseDecese

r La 16 noiembrie 2022 
s-a stins din viață dragul 
nostru tată,  bunic și 
strabunic, ION BURLICA. 

Îl vom iubi mereu și va 
rămâne veșnic în sufletele 
noastre.  

Drum lin în Lumină,  
TATIA! 

Înmormântarea va avea 
loc sâmbătă,  19 noiembrie 
2022, la cimitirul Sitești, 
oraș Novaci.  

Familia

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

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.
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Joi, 27 octombrie 2022, într-o 
splendidă zi de toamnă târ-
zie, în zi de mare sărbătoare 

creștină – sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, 
Ocrotitorul Bucureștilor - a avut loc 
la Scoarța o amplă manifestare cul-
turală prilejuită de inaugurarea cămi-
nului cultural ,,Pompiliu Marcea” din 
centrul administrativ al comunei.

Manifestarea a început cu dezve-
lirea bustului scriitorului Pompiliu 
Marcea aflat în fața lăcașului de cul-
tură urmată de o slujbă de pomenire 
oficiată de un sobor de preoți, ca mai 
apoi să fie inaugurat căminul cultu-
ral prin tăierea unei panglici de către 
oficialități județene și locale de la cel 
mai înalt nivel.

În noul spațiu al căminului cultu-
ral proaspăt renovat, s-a desfășurat 
apoi simpozionul: Scoarța ,,Izvor ne-
secat de spiritualitate”.

Au fost trecuți în revistă, un nu-
măr de 41 personalități de pe aceste 
meleaguri printre care și Pompiliu 
Marcea asupra căruia doresc să mă 
opresc în rândurile ce urmează.

Momentul evocator prilejuit de 
dezvelirea bustului lui Pompiliu Mar-
cea putem să-l considerăm a fi actul 
final al unui parcurs început acum 27 
de ani, în primăvara anului 1995.

Atunci a început lungul drum al 
unor manifestări culturale dedicate 
prof. univ., criticul și istoricul literar 
Pompiliu Marcea prin grija și străda-
nia nepoților și mai ales a nepotului 
care-i poartă numele, Ion Marcea.

Ne-am bucurat, din primele mo-
mente ale acțiunilor noastre de spri-
jinul total al regretatului profesor Ni-
colae Mischie, deputat pe atunci în 
Parlamentul României și ulterior mai 
mulți ani președinte al Consiliului 
Județean Gorj.

Iată deci că am revenit de unde am 
plecat, la Scoarța, comuna din care 
face parte satul Colibași, satul copilă-
riei unchiului nostru când, în primii 
ani ai manifestărilor s-a acordat titlul 
de cetățean de onoare, numele cămi-
nului cultural și a Bibliotecii comu-
nale lui Pompiliu Marcea ca acum să 
dezvelim bustul scriitorului.

La rândul lor, într-un efort comun, 
locuitorii satului Colibași, moșneni 
la origine, constituiți acum în Obștea 
Moșnenilor Colibășeni au răspuns cu 
mândrie și devotament la solicitarea 
primăriei privind realizarea bustului 
contribuind semnificativ cu o impor-
tantă sumă de bani.

A fost deci un efort conjugat: fami-
lia scriitorului, autorități și instituții 
locale și județene, studenți și disci-
poli ai scriitorului, precum și oameni 
de cultură de la nivel județean și 
național.

Tuturor le mulțumim!
Valorile naționale nu trebuiesc 

uitate ci ele trebuiesc mereu puse în 
valoare, constituind adevărate modele 
pentru generațiile următoare.

Eforturile nepoților scriitorului de 
ai cultiva mereu  memoria unchiu-
lui lor, nu a rămas fără ecou, și as-
tăzi numele lui Pompiliu Marcea este 

Manifestare culturală 
la Scoarța

mai bine cunoscut, înțeles la adevă-
rata lui valoare, ca fiind una dintre 
personalitățile de frunte ale Gorjului 
de ieri și de astăzi, un Brancuși al li-
terelor românești.

La doi pași de aici, la biserica co-
munală avem monumentul  eroilor  co-
munei din Războiul de Independență, 
din primul și al doilea război mondial, 
dar vorbim aici și acum despre un erou 
al zilelor recente, prin sfârșitul lui tra-
gic, pe altarul culturii și spiritualității 
românești.

Acela este Pompiliu Marcea.
Despre Pompiliu Marcea se va vor-

bi cu siguranță mult mai mult în de-
ceniile următoare. 

Se va vorbi mai mult atunci când 
va aparea editat romanul ,,Pacient în 
Galapagos”, un roman se pare au-
tobiographic cu incursiuni în toate 
sferele: sociale, literare și politice ale 
societății românești a acelor vremuri, 
roman scris în ultimii ani ai vieții 
sale.

Să precizăm că romanul a fost re-
cuperat grație dr. Corina Millo, fiica 
scriitorului, rezidentă la Washington 
D.C., și va fi lansat, în toamna aceas-
ta, de către o prestigioasă editură.

S-au scris și s-au spus multe 
despre unchiul nostru după decesul 
acestuia de o serie de confrați din lu-
mea literară.

Așa cum l-am perceput noi, nepoții 
scriitorului, mi se pare absolut defini-
toriu pentru personalitatatea unchiu-
lui nostru, articolul ,,UN PROFESOR, 
UN CĂRTURAR, UN LUPTĂTOR” al 
scriitorului  DINU SĂRARU. 

Pompiliu Marcea, criticul și istori-
cul literar, profesorul universitar de 
atitudine, gazetarul împătimit, autor 
al unor tomuri care au presupus un 
travaliu cu adevărat impresionant, a 
fost în același timp și necontenit un 
luptător pentru afirmarea  ființei spi-
rituale românești , de o tenacitate, de 
o patima și de o dăruire care au mers 
până la sacrificiul de sine care, toa-
te la un loc, îl fac absolut incontes-
tabil în peisajul cultural românesc al 
unor vremi nu de puține ori potrivnice 
vocației sale.

A fost un mare ROMAN la Catedra 
de literatură română a Universității 
din București și a unor importante 
universități europene, a fost un căr-
turar împătimit de valorile naționale 
cărora, așa cum s-a întâmplat și cu 
Sadoveanu, le-a ridicat monumente 
de erudiție și a fost un critic de în-
tâmpinare a generațiilor noi de scri-
itori, care a știut să distingă talentul 
autentic și să se bucure pentru ei, so-
lidarizându-se cu nevoia acestora de 
afirmare.

Pompiliu Marcea a trăit evenimen-
tele vremii pe care a traversat-o, me-
reu plină pentru el de obstacole și de 
nedreptăți, cu o voință rară de a plă-
ti cinstit fiecare rând scris, și fiecare 
filă de carte, incapabil de compromis, 
mereu de o verticalitate morală exem-
plară.

A fost un cărturar care a suferit 
enorm pentru toate atingerile aduse 
aici și aiurea spiritualității românești 

și n-a pregetat să plătească, cu pro-
pria viață, într-o bătălie care iată nu 
s-a terminat din păcate, dar care are 
în el, în statura lui morala de mare 
cărturar patriot, un reper. 

M-am bucurat de prietenia lui și 
i-am rămas pentru totdeauna dator 
pentru generozitatea cu care a salutat 
entuziast, dar nu mai puțin exigent, 
ca un profesor de excepție, paginile 
mele despre țărani.

El venea din această lume a 
țăranilor olteni de sub munte, cu 
mândria lor, cu bucuria lor de a juca 
numai în capul horei. 

A fost un BĂRBAT care și-a onorat 
pe deplin obârșia sa țăranească.

CE FRUMOS, ce cuvinte potrivite 
din limba noastră neaos românească, 
puse în fraze românești de excepție, 
ce limpezime a ideilor spuse de un 
mare scriitor al nației romane!...

Pentru că literatura a iubit-o mai 
mult decât pe sine, Pompiliu Marcea 
rămâne un model de sacrificiu pentru 
generațiile care urmează, un model 
care a folosit în demonstrațiile sale, 
forța argumentului și nu argumentul 
forței.

Sunt valori naționale, sunt piloni 
pe care societatea se sprijină.

Imaginați-vă astăzi o țara fără poe-
zia Luceafărul, Scrisoarea a III-a a lui 
Mihai Eminescu, fără Caragiale, Alec-
sandri, N. Iorga, Arghezi, Brâncuși 
fără B.P. Hașdeu, N. Grigorescu, 
George Enescu, Maria Tănase și mulți 
alții!

Realizarea acestui monument la 
Scoarța era necesară pentru perpe-
tuarea peste timp a memoriei vizuale 
a omului de cultură Pompiliu Marcea 
pe meleagurile natale. 

Bustul lui  Pompiliu Marcea, 
așezat în fața unui lacăși de cultură 
proaspăt renovat și vis a vis de sediul 
administrativ al comunei este un lu-
cru minunat dar care și obligă.

Obligă la o perpetua aducere amin-
te prin manifestări culturale, prin or-
dine și curățenie. 

Așezămintele culturale din comu-
na noastră proaspăt refăcute, școli, 
cămine culturale, biserici este o trea-
bă foarte bună, dar este important 
să vedem în continuare ce utilități le 
dăm, ce manifestări găzduim în ele. 

Nu putem și nu trebuie să le lăsăm 
iarași date uitării!

Un lucru demn de toată 
considerația l-a reprezentat chiar 
manifestarea ce a urmat acestui mo-
ment evocator, respectiv prima ediție 
a FESTIVALULUI CONCURS ,,TINERI 
INTERPREȚI DE MUZICĂ POPULARĂ 
SCOARȚA” - 2022.

În final doresc să mulțumesc în nu-
mele familiei  scriitorului, autorităților 
locale pentru desfașurarea acestui 
eveniment, tuturor celor implicați în 
această măreață sărbătoare și ca o 
notă în plus faptul că manifestarea 
s-a întâmplat în luna octombrie, luna 
în care Pompiliu Marcea ar fi împlinit 
94 de ani!  

MIRCEA GANEA – 
nepotul scriitorului
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Senioarele de la CSM 
Târgu Jiu vor disputa un 
meci amical în această după 
amiază. CSM Târgu Jiu joa-
că la Mioveni, împotriva unei 
formații pe care a învins-o 
în prima partidă oficială din 
acest sezon. Confruntarea cu 
CS Dacia se dispută începând 
cu ora 17.00. Liviu Andrieș 
nu se poate baza pe interul 
Katarina Pavlovic, plecată la 

Handbalistele revin pe parchet
naționala Croației, dar nici pe 
Angela Cioca și Pal Ceandani, 
cu mici probleme medicale. 
Din păcate, extrema Danie-
la Necula nu va mai intra pe 
parchet în acest sezon. ,,Este 
o partidă de pregătire, care 
are rolul de a regla anumite 
lucruri în angrenajul echipei. 
Suntem în această pauză 
competițională și avem nevoie 
de un astfel de test, în primul 

rând pentru a reintra în ritmul 
partidelor, dar și pentru a ve-
dea la ce nivel suntem după 
această perioadă de antrena-
mente. La această partidă de 
verificare nu putem folosi însă 
tot lotul, pentru că avem trei 
jucătoare cu probleme medica-
le, Necula, Cioca și Pal Cean-
dani. Nu ne putem baza nici 
pe Katarina Pavlovic, care în 
aceste zile participă la Cam-

pionatul European de Hand-
bal, cu naționala Croației. Din 
păcate, în cazul Danei Necula 
este vorba de o problemă mai 
gravă, ea a suferit o accidenta-
re și va fi, probabil, indisponi-
bilă pentru o periodă ceva mai 
lungă de timp. Știm că trece 
printr-un moment foarte greu, 
iar gândul nostru, al întregii 
echipe de la CSM Târgu Jiu se 
îndreaptă către Dana Necula. 

Suntem alături de ea, îi dorim 
tot binele și îi transmitem mul-
tă sănătate și recuperare cât 
mai rapidă”, a declarat Liviu 
Andrieș pentru site-ul ofici-
al al clubului. Revenirea ofi-
cială pe parchet va avea loc 
duminică, 4 decembrie, când 
CSM Târgu Jiu va juca pe te-
ren propriu cu SCM Râmnicu 
Vâlcea.

CĂTĂLIN PASĂRE

Baschetbaliștii de la 
CSM Târgu Jiu evo-
luează astăzi pe te-

renul celei mai bune formații 
din țară, U-BT Cluj Napoca. 
Gorjenii au patru înfrângeri 
consecutive în campionat, 
iar în Ardeal pare o misiune 
imposibilă, având în vedere 
obiectivele diametral opuse 
pe care le au cele două echi-
pe. Antrenorul principal al 
formației noastre, Porter Tro-
upe, a declarat că jucătorii au 
răspuns bine la antrenamen-
te, iar obiectivul principal la 
această partidă este să vadă 
o creștere în joc. Pivotul grec 
Thomas Kottas va debuta 
pentru oaspeți.

,,Jucăm împotriva celei mai 
bune echipe din campionat și 
este o nouă oportunitate pen-
tru noi să arătăm că ne-am 
îmbunătățit jocul și continu-
ăm drumul spre a ne realiza 
obiectivul: rămânerea în prima 
ligă. Suntem entuziasmați de 
această oportunitate și privim 
înainte cu încredere. Am avut 
câteva antrenamente bune, 
băieții s-au prezentat foarte 
bine în ultimele zece zile, au 
tras din greu, și vom vedea 
cum ne vom prezenta vineri. 
Nu avem probleme de lot, va 
debuta și Thomas Kottas. 
Obiectivul nostru este să ju-
căm un baschet mai bun de-
cât am jucat până acum. Asta 
este principala mea preocupa-
re. Dacă vom reuși acest lu-
cru, putem câștiga cu oricine”, 

Duel pe terenul campioanei! Troupe: Principala 
preocupare este să jucăm un baschet mai bun

a spus Troupe.
Compatriotul său, Xavier 

Cannefax, a precizat că s-a 
adaptat rapid la Târgu-Jiu, 
iar meciul cu multipla cam-
pioană a țării este o oportu-
nitate pentru jucătorii gorjeni 
să arate că au valoare. Ameri-
canul este convins că echipa 
va rămâne în LNBM la finalul 
sezonului.

,,Suntem nerăbdători să 
jucăm la Cluj, mai ales după 
această pauză lungă. Cred 
că vom avea oportunitatea să 
vedem unde ne situăm și ce 
trebuie să facem pentru a ne 
îmbunătăți jocul. Toată lumea 
m-a primit cu brațele deschise 
aici, Porter și Claudiu s-au asi-
gurat că mă simt bine, așa că 
m-am adaptat destul de bine. 
Sunt mulțumit că nu am avut 
probleme în acest sens. Mă 
deranjează situația în care 
suntem, vreau să câștig me-
reu, pentru că, la finalul zilei, 
asta e meseria noastră și tre-
buie s-o facem cu brio. Trebuie 
să câștigăm meciuri, iar aces-
te rezultate ne fac să muncim 
și mai mult și să găsim o cale 
pentru a câștiga. Liga din Ro-
mânia are un nivel foarte în-
alt. Se joacă fizic, iar jocul co-
lectiv al echipelor este foarte 
bun, așa că trebuie să mun-
cim foarte mult. Fără îndoială 
avem valoarea necesară să ne 
menținem în prima ligă. Tre-
buie doar să fim sănătoși și 
să ne valorificăm potențialul”, 
a declarat Cannefax.

Directorul Robert Bălăeț 
și-a reafirmat încrederea în 
echipă. Conducătorul clubu-
lui a adăugat că va face tot ce 
este posibil ca baschetul de 
primă ligă să rămână la Târ-
gu-Jiu.

,,Ştiu că este un meci foar-
te greu, dar îmi doresc din 
suflet o evoluție foarte bună. 
Sper să facem față, să demon-
străm că putem juca un bas-

chet frumos. Nu avem nimic de 
pierdut. Este un meci pe care 
vreau să-l trateze toți ca pe o 
bucurie, pentru că evoluează 
în fața unei echipe incredibil 
de puternice, care, ani de zile, 
și-a demonstrat supremația și 
atunci este o mare oportunita-
te pentru jucători să demon-
streze că nu acesta este locul 
lor adevărat. După acest meci, 
sper să începem urcușul în cla-

sament. Pentru mine nu există 
altă opțiune decât rămâne-
rea în prima ligă. Îi asigur pe 
toți că, indiferent de sacrificii 
și nopți nedormite, această 
echipă va rămâne în prima 
ligă. Am această datorie față 
de public și oamenii din acest 
oraș”, a spus Bălăeț.

Meciul cu Universitatea 
Cluj se joacă de la ora 18.00.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Viitorul Târgu Jiu va 
susține un meci de verificare 
în județul Olt. 

Gorjenii vor evolua împo-
triva formației CSM Slatina, 
echipă aflată pe locul 9 în liga 
secundă. 

Viitorul, amical la Slatina
De altfel, cele două trupe 

nu s-au întâlnit în sezonul 
regulat al campionatului în 
care evoluează, confruntarea 
oficială fiind programată anul 
viitor, în luna martie, la Târ-
gu-Jiu. 

În schimb, partida de mâi-
ne se va juca la Slatina, în-
cepând cu ora 12.00. Meciul 
este programat pe unul dintre 
terenurile din cadrul Comple-
xului Sportiv „1 Mai”.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 3, Seria 7 - Meciurile Etapei 13

Vineri, 18 noiembrie, ora 14.00

ACS Viitorul Târgu Jiu 2  - CSM Jiul Petroşani

ACSO Filiaşi - CSM Deva

Sâmbătă, 19 noiembrie, ora 14.00

 ACS Progresul Ezeriş - AFC Voinţa Lupac 

ACS Viitorul Şimian - CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

CSO Retezatul Hațeg - CS Armata Aurul Brad

Urmează o etapă 
foarte importan-
tă pentru echipa 

condusă de Mario Găman și 
Bobi Staicu. Gilortul Târgu 
Cărbunești se deplasează la 
Severin, pentru partida cu 
Viitorul Șimian. Cele două 
formații sunt despărțite de 
numai trei puncte în cla-
sament, gorjenii ocupând 
poziția a treia, iar gazdele lo-
cul patru. Antrenorul princi-
pal al vizitatorilor a declarat 
că echipa sa este în vârf de 
formă, iar jucătorii trebuie să 
trateze meciul cu entuziasm.

,,Urmează o partidă difici-
lă, cu o echipă aflată pe loc de 

Gilortul ar putea face pasul decisiv Gilortul ar putea face pasul decisiv 
pentru play-offpentru play-off

play-off. Putem spune că este 
săptămâna derbiurilor, pentru 
că se întâlnesc și ocupantele 
primelor două locuri: Filiași și 
Deva. Vor fi două meciuri foar-
te frumoase. Mergem acolo cu 
mare încredere, jucătorii au 
un tonus foarte bun, mai ales 
după cele trei victorii conse-
cutive. Suntem în creștere din 
toate punctele de vedere, iar 
băieții, ușor-ușor, au înțeles 
conceptul nostru, ceea ce le ce-
rem atât la antrenamente, cât 
și la jocuri, și asta ne bucură. 
Mergem acolo să acumulăm 
punct sau puncte”, a declarat 
Găman.

Tehnicianul gorjean cre-

de că o victorie i-a plasa pe 
gorjeni cu șanse foarte mari 
la primele locuri. Totuși, Gă-
man avertizează că Gilortul 
va avea în față o trupă matu-
ră, cu fotbaliști valoroși.

,,Dacă am obține aici un 
succes, am putea spune că 

80% suntem în play-off. Vom 
vedea, pentru că și ei au o 
echipă bună, o echipă cu jucă-
tori de mare experiență, care 
au evoluat la nivelul primelor 
două ligi. Este o formație cu o 
experiență mult mai mare ca 
a noastră, dar noi avem bu-

curia de a juca fotbal și vrem 
să creștem din ce în ce mai 
mult. Cred că aceste lucruri, 
vor face ca valorile să fie mai 
apropiate”, a adăugat Găman. 
Partida se joacă sâmbătă, de 
la ora 14.00.
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