
SERIE NOUÃ ANUL XXXII 8578 LUNI, 21 NOIEMBRIE 2022 FONDAT 1924PREÞ 2 LEI

WWW.GORJEANUL.RO

Cotidian Judeţean Independent

eveniment investigații »3»3»6»6

Noaptea min. 100CC

Prima victorie în instanțele Prima victorie în instanțele 
gorjene, pentru un angajat CEO gorjene, pentru un angajat CEO 

care a cerut pensionarea potrivit Legii 197!

Bal caritabil pentru o Bal caritabil pentru o 
fetiță în vârstă de doi ani. fetiță în vârstă de doi ani. 
Delia - Maria are nevoie de ajutor!
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Primăria Motru caută Primăria Motru caută 

soluții viitoare pentru UATAAsoluții viitoare pentru UATAA

»4»4Despăgubiri Despăgubiri 
pentru pentru 
victimele victimele 
lui Mihai lui Mihai 
Dafi nescuDafi nescu
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Bani de la buget pentru un Bani de la buget pentru un 
club gorjean intrat în faliment!club gorjean intrat în faliment!

Curtea de Apel Craiova a dat o sentință 
care nu este definitivă, dar care obligă doi 
dintre foștii acționari de la clubul Ener-
gia Rovinari să achite sume de mii de lei 
către clubul devenit istorie la fel ca și 
Pandurii și tot prin „grija” acționarilor. 

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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A furat dintr-o vilă afl ată în A furat dintr-o vilă afl ată în 
construcție. Condamnare!construcție. Condamnare!

Un tânăr de 21 de ani, din comuna 
Plopșoru, a fost condamnat la un an 
de închisoare cu amânarea aplicării 
pedepsei, după ce a intrat în vila în 
construcție a unor vecini plecați la 
muncă în străinătate și a furat mai 
multe pachete de parchet laminat. 

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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„Nu te juca cu zarurile sorţii, sunt aproape întot deauna măsluite.” - Pitagora„Nu te juca cu zarurile sorţii, sunt aproape întot deauna măsluite.” - Pitagora
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Prezentarea † Prezentarea 
la Templu a Sf. la Templu a Sf. 
Fc. MariaFc. Maria

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           4,9267  -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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E-mail: prefect@prefecturagorj.roE-mail: prefect@prefecturagorj.ro
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Subprefect Subprefect   
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Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Țara se clatină, iar Ciucă se vrea 
președinte în 2024!

Motto: „Nu există pe lume de-
cât două chipuri de a te ridica: ori 
prin propria dibăcie, ori prin pros-
tia celorlalți”.

Jean de la Bruyere
 

După ce a trecut în rezer-
vă, Generalul (r) Nico-
lae Ciucă s-a și grăbit 

să ne spună că nu va intra ni-
ciodată în politică. Și totuși, mai 
marele din capul trebilor statului 
l-a scos din joben și instalându-l 
ca președinte al pretinsului Par-
tid Național Liberal, dar nomina-
lizându-l mai apoi și ca prim-mi-
nistru al României! Precizăm că 
nu știm pentru care merite!

Dacă în Sfânta zi de dumini-
că, sediile principalelor partide 
de la guvernare – PSD și PNL 
– au fost luate cu asalt de pro-
testatari, fiind nevoie să intervi-
nă Jandarmeria, este de la sine 
înțeles că situația țării adminis-
trate de Guvernul Ciucă nu-i toc-
mai roză și scârție din mai toate 
încheieturile.

CATASTROFALUL VIRGIL 
POPESCU NU-I LIBERAL? Avem 
o criză energetică, nu doar o cri-
ză a facturilor la energie care, de 
bine de rău, s-a mai dres cât de 
cât. De prin noiembrie 2019, mi-
nistrul Energiei, Virgil Popescu, 
face numai prostii. A trecut la li-
beralizarea prețurilor la energia 
electrică, fără să fi pregătit țara 
în vreun fel, apoi a început să tot 
închidă termocentralele pe căr-
bune, fără să-i fi cerut cineva de 
la Comisia Europeană așa ceva.

Rând pe rând s-au pus lacă-
tele la Termocentralele Iernut, 
Paroșeni, Mintia, Ișalnița și mai 
nou vor trece în conservare ter-
mocentralele Turceni și Rovinari, 
ultimele din cadrul Complexu-

lui Energetic Oltenia(CEO), fără a se 
pune altceva în loc.

Există 7 hidrocentrale în stadiu 
avansat de execuție și în total 11 în 
construcție, dar nici la ultima rec-
tificare bugetară comisă de Guver-
nul Ciucă nu s-a alocat niciun leu 
investițiilor.

GUVERNUL CIUCĂ – INVESTIȚII 
ZERO! Iar președintele pretinsului 
Partid Național Liberal, totodată și 
prim-ministru, Nicolae Ciucă se tot 
bate cu cărămida în pieptu-i de ara-
mă că liberalii sunt credincioși devizei 
„prin noi înșine” și cică ar face tot fel 
de investiții. Dumneavoastră, stimați 
cititori, le-ați văzut? Că eu nu!

Ne-am liniștit, căci fiind ieri Sfânta 
zi de duminică, președintele Nicolae 
Ciucă ne-a anunțat că: „PNL nu va 
face alianțe pentru alegerile din 2024.
(...) Nu ne vom baza pe partenerii de 
coaliție”. Până aici este corect.

CIUCĂ PREȘEDINTE! OARE, 
N-O FI ALTUL MAI BUN? Numai 
că, prim-ministrul României, Nicolae 
Ciucă, a furat startul electoral și a 
avut un discurs de candidat la alege-
rile prezidențiale din 2024, taman la 
Memorialul Sighet. Băiatul, adică Ge-
neralul în rezervă și viitorul ex-prim-
ministru Nicolae Ciucă a ales Școala 
politică a pretinsului PNL de la Sighe-
tu Marmației pentru a-și consolida 
mesajul liberal și a se prezenta ca li-
der al partidului pentru confruntările 
electorale din anul 2024.

În deschiderea mesajului său, Ni-
colae Ciucă a făcut apel la memoria 
istorică a liberalilor, reamintind că în 
închisoarea de la Sighet a fost deci-
mată, de către comuniști, elita poli-
tică românescă din perioada interbe-
lică și, subliniind lecția de demnitate 
pe care cei închiși la Sighet au oferit-o 
românilor, Ciucă a reafirmat că pre-
tinsul PNL e moștenitorul unei tradiții 
naționale și democratice pe baza că-

reia s-a întemeiat Românie modernă, 
arătând, în același timp, că partidul 
trebuie să se modernizeze pentru a 
face față provocărilor prezentului. 
N-ar fi rău să fie bine. Problemele 
din Energie ne trag înapoi și nu sunt 
șanse ca să scăpăm vreodată de ca-
tastrofalul Virgil Popescu. La nunta 
fetei sale a participat însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Ambasadei Sta-
telor Unite ale Americii la București 
și a cinsit masa cu 100.000 de lei. Și 
cum îl mai ține-n brațe, pe neprofesi-
onistul de Virgil Popescu și Preș. Kla-
us Werner Iohannis, este clar că cel 
puțin până-n anul 2024 nu scăpăm 
de Conu Virgilică, apropitar prin ne-
vasta personală a 8(opt!) benzinării 
făcute cadou de OMW Petrom.

ION PREDOȘANU

P.S. „MODERNIZAREA” ROMÂ-
NIEI, PRIN ÎNĂBUȘIREA PREOTES-
TELOR!  Pentru cei care i-au scris 
cuvântul prim-ministrului, Nicolae 
Ciucă, om cu 18.000 de lei pensie, 
dar care nu vrea să crească pensiile 
decât cu 6,2%, așa cum a apărut pe o 
stenogramă a discuțiilor din forul de 
conducere al pretinților liberali, câte-
va precizări. La înăbușirea Răscoalei 
din 1907, liberalii erau la putere, la 
fel ca și la grevele Lupeni 1929 sau 
ce din 16 februarie 1933 de la Grivița 
Roșie! Curat modernizare a Români-
ei, Coane Fănică! (Ion Predoșanu)

Drumul
Drumul ducea departe
dinspre răsărit spre noapte
dar eu mai număram stelele și Luna
ca întotdeauna
înainte să cadă bruma
nu plângeam de ce să plâng
și singur știam că o să ajung
să mân boii înjugați la jug
să trag brazdă după plug
și să samăn doar flori
și cântece de privighetori
până în nori
din pridvor
și țin minte
toate aducerile aminte
și căldura din vară
în lanul de secară
care se coace astăzi și mâine
pentru sfertul de pâine
de care mi-e foame
până ziua n-adoarme
Așa dar
drumul ducea iar și iar
câte zile mai erau în calendar

ION CĂPRUCIU

Post vacant la un liceu 
din Târgu-Jiu

Liceul de Arte „Constantin Bră-
iloiu” din Târgu-Jiu organizează 
concurs de recrutare pentru ocu-
parea, pe perioadă nedeterminată, 
a funcției contractuale de execuție, 
vacante, de administrator patrimo-

niu. 
Cei interesați de 

post trebuie să aibă 
studii superioare eco-
nomice sau tehnice 
(inginer/subinginer), 
2 ani vechime în spe-
cialitatea studiilor, 
domiciliul în Muni-
cipiul Târgu-Jiu și 
permis auto categoria 
B. În plus, candidații 
trebuie să fie pregătiți 
pentru un program de 
muncă flexibil şi pen-
tru desfăşurarea acti-
vităţii în weekend.

Concursul are loc 
în luna decembrie. Proba scrisă a 
fost programată pentru data de 5 de-
cembrie, în vreme ce proba practică 
și interviul vor avea loc în data de 19 
decembrie.

I.I.
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Tribunalul Gorj i-a dat câștig de cauză unui 
angajat al CE Oltenia care a solicitat pensiona-
rea, cu reducerea vârstei standard cu 13 ani, 
pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de 
ani, în activitățile de producție, mentenanță 
și asimilate din unitățile de producție a ener-
giei electrice în termocentralele pe bază de 
cărbune, incluzând și unitățile de extracție a 
cărbunelui, pentru personalul implicat direct 
și nemijlocit în utilizarea procedeelor și uti-
lajelor specifice producției energiei electrice 
și extracției cărbunelui, așa cum este prevă-
zut în Legea 197/2021. Este prima decizie de 
acest fel, însă victoria nu este deplină, deoa-
rece instanța a anulat decizia Casei de Pensii 
Gorj, care a respins cererea de pensionare a 
angajatului CEO ,,pentru motive de fapt și de 
drept străine de conținutul cererii de pensi-
onare”, adică neîndeplinirea condițiilor pre-
văzute de articolul 55 din Legea 263/2010, 
care sunt diferite de cele prevăzute la art. 56, 
ind. 2, alin.1 din aceeași lege, care statuează 
tocmai excepția de la art.55 și le dă dreptul 
de a beneficia de pensie pentru limită de vâr-
stă angajaților din minerit și energia produsă 
pe bază de cărbune. Casa de Pensii Gorj nu a 
atacat decizia tribunalului, așa că trebuie să 
emită o nouă decizie, respectând prevederile 
Legii 197/2021.

Judecătoarea Carmen Nicoleta Budan de 
la Secția Conflicte de Muncă și Asigurări 
Sociale din cadrul Tribunalului Gorj este 

primul magistrat gorjean care anulează o decizie a 
Casei de Pensii Gorj prin care a fost respinsă soli-
citarea unui angajat al CE Oltenia, în condițiile Le-
gii 197/2021, (atenție!) ,,pentru motive de fapt și de 
drept străine de conținutul cererii de pensionare”.

Dispozitivul sentinței este unul cât se poate de 
clar și relevă faptul că, Casa de Pensii Gorj a res-
pins cererea de pensionare a angajatului CE Olte-
nia invocând un alt articol decât cel în baza căruia 
acesta ceruse pensionarea.

Concret…

…la începutul lunii noiembrie a anului trecut, 
Marian Volintiru, în vârstă de 52 de ani, angajat 
al Complexului Energetic Oltenia, în postul de șef 
de manevră la Exploatarea Livrări CFU, s-a adresat 
Casei Județene de Pensii (CJP) Gorj solicitând acor-
darea pensiei pentru limită de vârstă, cu reduce-
rea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, iar în 
privința stagiului de cotizare a precizat că, începând 
cu ianuarie 1989 a fost angajat la Cariera Roșia și 
de atunci a muncit pe posturi de lăcătuș revizie va-
goane, manevrant vagoane, lăcătuș reparații și re-
vizie locomotive, respectiv șef manevră, cumulând, 
potrivit grupelor de muncă, un stagiu de cotizare de 
36 de ani, 6 luni și 5 zile.

Prima victorie în instanțele gorjene, pentru un angajat 
CEO care a cerut pensionarea potrivit Legii 197!

În aceste condiții, a solicitat Casei Județene de 
Pensii Gorj pensionarea, cu reducerea vârstei stan-
dard cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de 
cel puțin 25 de ani, în temeiul prevederilor art.56, 
ind.2. alin. (1) din Legea 263/2010, numai că, prin-
tr-o decizie, emisă pe 16 decembrie, anul trecut, 
instituția i-a respins cererea.

Marian Volintiru a contestat decizia CJP Gorj, 
iar la începutul lunii mai a acestui an, Tribunalul 
Gorj i-a admis acțiunea și a anulat decizia Casei de 
Pensii.

Judecătorii au arătat în sentință că, admite-
rea sau respingerea cererii de pensionare, se face 
prin decizie, într-un termen de 45 de zile, iar do-
cumentul trebuie să cuprindă temeiurile de fapt și 
de drept care au stat la baza admiterii sau respin-
gerii. În acest caz, Casa de Pensii Gorj trebuia să 
menționeze motivele pentru care a respins cererea 
de pensionare formulată în baza prevederilor art. 
56, ind.2, mai exact, reducerea vârstei standard cu 
13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 
de ani, ,,în activitățile de producție, mentenanță și 
asimilate din unitățile de producție a energiei elec-
trice în termocentralele pe bază de cărbune, inclu-
zând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru 
personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea 
procedeelor și utilajelor specifice producției energiei 
electrice și extracției cărbunelui”, așa cum a fost mo-
dificat acest articol prin Legea 197/2021. Or, Casa 
de Pensii s-a rezumat la a respinge cererea pentru 
neîndeplinirea condițiilor de pensionare prevăzu-
te de art. 55 din legea 263/2010, fapt care a pus 
instanța în imposibilitatea de a verifica aplicarea 

legii la circumstanțele concrete ale cauzei.
Concluzia judecătorului a fost cât se poate de 

drastică: motivele de fapt și de drept invocate de 
Casa Județeană de Pensii Gorj pentru respingerea 
cererii ,,sunt străine de conținutul cererii de pensi-
onare”, astfel, pe baza acelor mențiuni ,,nu se pot 
stabili motivele pentru care a fost respinsă cererea 
de pensionare formulată de reclamant în temeiul 
art.56 ind.2 alin.(1) din Legea 263/2010”.

Astfel, Tribunalul Gorj a admis în parte cere-
rea lui Marian Volintiru și a anulat decizia Casei 
de Pensii Gorj. Restul pretențiilor au fost respinse 
de instanță, ,,temeinicia lor neputând fi analizată 
în acest moment, în lipsa motivelor pentru care s-a 
respins cererea de pensionare”.

Sentința nu a fost atacată cu apel de către Casa 
Județeană de Pensii Gorj, așa că instituția este 
obligată să emită o nouă decizie în cazul lui Mari-
an Volintiru, prin care să admită sau să respingă 
cererea de pensionare a acestuia, în baza textului 
de lege indicat. Liderul sindical Nicu Bunoaica, 
inițiatorul de facto al Legii 197/2021, spune că le-
gea este bună și trebuie pusă în aplicare, iar acest 
lucru ține doar de o decizie politică.

,,Am avut întâlniri cu oameni politici, cu foști 
miniștri ai Muncii și trebuie să rezolvăm această pro-
blemă la o întâlnire cu premierul României, singura 
persoană care poate decide în privința aplicării aces-
tei legi. Justiția trebuie să dea soluții unitare, nu la 
Gorj să respingă și la alte instanțe similare din țară 
să admită contestațiile oamenilor la deciziile Casei 
de Pensii”, a declarat Bunoaica.

CLAUDIU MATEI
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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 
20 Noiembrie 202220 Noiembrie 2022

Loto 6/49:    47, 45, 40, 1, 30, 24 

Noroc:    4 8 0 0 5 6 1 

Joker:    15, 8, 30, 42, 6 + 15 
Noroc Plus:    9 6 8 5 3 1 
Loto 5/40:    16, 17, 33, 26, 13, 15 
Super Noroc:   3 4 8 5 2 5

Acum un an de zile 
Judecătoria Craiova 
a stabilit ca instanță 

de fond valoarea daunelor la 

Despăgubiri pentru victimele Despăgubiri pentru victimele 
lui Mihai Dafi nescului Mihai Dafi nescu
Punct final în procesul în care Mihai Dafinescu, fiul ju-
decătoarei din Novaci, a fost găsit deja vinovat penal 
pentru uciderea unei femei după ce s-a urcat băut la 
final. Acum, magistrații au finalizat și partea civilă, cea 
a despăgubirilor la care au dreptul rudele victimei, re-
spectiv fiul acesteia și restul membrilor familiei. 

care au dreptul rudele, dar 
sentința a fost contestată, 
Curtea de Apel dând acum un 
verdict definitiv, care îl confir-

Curtea de Apel Craiova a 
dat o sentință care nu este 
definitivă, dar care obligă 
doi dintre foștii acționari de 
la clubul Energia Rovinari 
să achite sume de mii de 
lei către clubul devenit is-
torie la fel ca și Pandurii și 
tot prin „grija” acționarilor. 
Sentința din Bănie respinge 
contestațiile depuse la o deci-
zie a Tribunalului Gorj, care 
a obligat în această primă-

Bani de la buget pentru un club gorjean intrat în faliment!

mă pe cel inițial. „Obligă par-
tea responsabilă civilmente 
S.C. EUROINS ROMÂNIA ASI-
GURARE REASIGURARE S.A 
la plata următoarelor sume: 1. 
către Motorcea Denis Cristian, 
fiul victimei Motorcea Florenti-
na: - 1.250.000 ron prejudiciul 
moral pentru traumele psihi-
ce suferite ca urmare a dece-
sului mamei sale, Motorcea 
Florentina, sumă actualizată 
cu dobânda legală începând 
cu data rămânerii definitive a 
hotărârii judecătorești și până 
la data efectuării plății. - pla-
ta sumei de 8165 ron, cu titlul 
de prestaţie periodică, cal-
culată în sumă globală de la 
data săvârșirii infracțiunii și 
până la pronunțarea hotărâ-
rii. - plata unei sume de 1 din 
salariul minim pe economie, 
lunar, până la finalizarea stu-
diilor, dar nu mai târziu de 26 
ani sau până la până la inter-
venirea unei cauze legale de 
stingere a obligaţiei. 2. către 
Dumitru Constantin, fratele 
victimei Motorcea Florentina - 
500.000 ron prejudiciul moral 
pentru traumele psihice sufe-
rite ca urmare a decesului su-
rorii sale, Motorcea Florentina, 
sumă actualizată cu dobânda 
legală începând cu data ră-
mânerii definitive a hotărârii 
judecătorești și până la data 
efectuării plății. - 26.784 ron, 
reprezentând daune materia-
le 3. către Dumitru Ion, fratele 
victimei Motorcea Florentina 
- 350.000 ron prejudiciul mo-
ral pentru traumele psihice 

suferite ca urmare a decesu-
lui surorii sale, Motorcea Flo-
rentina, sumă actualizată cu 
dobânda legală începând cu 
data rămânerii definitive a 
hotărârii judecătorești și până 
la data efectuării plății. 4. că-
tre Gherghişan Nicoleta, sora 
victimei Motorcea Florentina 
- 350.000 ron prejudiciul mo-
ral pentru traumele psihice 
suferite ca urmare a decesu-
lui surorii sale, Motorcea Flo-
rentina, sumă actualizată cu 
dobânda legală începând cu 

data rămânerii definitive a ho-
tărârii judecătorești și până la 
data efectuării plății”, a decis 
instanța. 

Verdictul obligă compa-
nia de asigurări să suporte 
sume cuprinse între 10.000 
și 15.000 de lei pentru chel-
tuielile cu avocații ale fiecărei 
părți civile în parte. 

În acest dosar inculpatul 
are de executat o pedeapsă de 
4 ani și jumătate de detenție.

 GELU IONESCU

vară doi acționari să își obo-
reze obligațiile fiscale față de 
Energia. 

Situația este similară oa-
recum cu cea de la Pandurii, 
unde toți acționarii au trebu-
it să își achite restanțele la 
bugetul echipei, ceea ce nu 
a salvat echipa de la faliment 
însă. 

„Obligă pârâtul Sc Artego 
Sa să plătească reclamantei 
suma de 157.666 lei repre-

zentând debit datorat, actua-
lizat cu indicele de inflație şi 
dobânzi legale. 

Obligă pârâtul Consiliul 
Local al Municipiului Târgu-
Jiu să plătească reclamantei 
suma de 685.504 lei repre-
zentând debit datorat, actu-
alizat cu indicele de inflație 
și dobânzi legale. Respinge 
acțiunea reclamantei fată de 
pârâții Consiliul Județean Gorj 
și Complexul Energetic Oltenia 

SA. Obligă în solidar pârâții Sc 
Artego SA şi Consiliul Local al 
Municipiului Târgu-Jiu la pla-
ta către reclamantă a sumei 

de 3500 lei cu titlu de cheltu-
ieli de judecată”, au decis ju-
decătorii.

 GELU IONESCU
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A furat dintr-o vilă afl ată în construcție. A furat dintr-o vilă afl ată în construcție. 
Condamnare!Condamnare!

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.

Un tânăr de 21 de ani, din comuna Plopșoru, a fost condamnat la un 
an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a intrat în 
vila în construcție a unor vecini plecați la muncă în străinătate și a 
furat mai multe pachete de parchet laminat. Bunurile au fost rapid 
valorificate, pe bani puțini.

Spitalul Județean cumpără portocale și Spitalul Județean cumpără portocale și 
cozonac pentru bolnavicozonac pentru bolnavi

Fapta s-a petrecut astă-pri-
măvară. „S-a reținut că, în 
perioada 01.03.2022-06

.04.2022, în jurul orei 23:30, incul-
patul a pătruns în imobilul nelocuit 
al persoanei vătămate, situat în sat 
Văleni, prin forţarea canatei de la o 
fereastră, de unde a sustras 33 de 
pachete de parchet şi plinta aferentă 
pentru acesta”, potrivit rechizitoriu-
lui. Tânărul știa că vecinii săi sunt 
plecați la muncă în străinătate, iar 
casa este nelocuită. Imobilul se afla 
în construcție, la parter fiind depo-
zitate mai multe bunuri (electronice, 
electrocasnice, scule, unelte). 

Tânărul a găsit repede clienți pen-
tru a vinde bunurile furate. I-a spus 
cumpărătorului că dă tot parchetul la 
un preț bun, de 700 de lei, deoarece 
are nevoie urgentă de bani. Iar cele 
patru pachete cu plintă le-a vândut 
cu 550 de lei. 

Tânărul a recunoscut fapta și a 
cerut judecarea în procedură simplifi-

cată. Judecătorii i-au aplicat cea mai 
blândă pedeapsă pentru furt calificat 
-  un an de închisoare cu amânarea 
pedepsei. Asta înseamnă că dacă tâ-
nărul nu comite nicio infracțiune în 
perioada de supraveghere de doi ani, 
condamnarea nu îi va fi trecută în 
cazier, așa cum se întâmplă în cazul 
unei pedepse cu suspendare.

„Pe durata termenului de suprave-
ghere, inculpatul va trebui să respecte 
următoarele măsuri de supraveghere: 
a) să se prezinte la Serviciul de Proba-
ţiune Gorj, la datele fixate de acesta; 
b) să primească vizitele consilierului 
de probaţiune desemnat cu suprave-
gherea sa; c) să anunţe, în prealabil, 
schimbarea locuinţei şi orice depla-
sare care depăşeşte 5 zile, precum şi 
întoarcerea; d) să comunice schimba-
rea locului de muncă; e) să comunice 
informaţii şi documente de natură a 
permite controlul mijloacelor sale de 
existenţă. În baza art. 404 alin. (3) C. 
pr. pen. atrage atenţia inculpatului 

asupra dispoziţiilor art.88 alin.1, 2 şi 
3 C.pen., potrivit cărora, dacă în ter-
menul de supraveghere nu respectă 
măsurile de supraveghere sau obliga-
ţiile impuse, nu îndeplineşte integral 
obligaţiile civile sau săvârşeşte cu in-
tenţie sau intenţie depăşită o nouă 
infracţiune, instanţa va revoca amâ-

narea şi va dispune aplicarea şi exe-
cutarea pedepsei”, a decis, săptămâ-
na trecută, Judecătoria Târgu-Jiu. 

Vecinul tânărului nu s-a constitu-
it parte civilă în proces. Sentința nu 
este definitivă, putând fi atacată cu 
apel. 

I.I.

Spitalul Județean de Urgență 
din Târgu-Jiu a alocat un buget 
de peste 3 milioane de lei pentru 
achiziția de alimente necesare bol-
navilor. În acest sens se va orga-
niza o licitație deschisă, contractul 
fiind împărțit în 15 loturi. 

Unitatea sanitară va achiziționa, 
între altele, portocale, nectarine, 
cozonac, lapte, cacao și diverse 
condimente. 

Acordul-cadru se va încheia pe 
o perioadă de 24 de luni. Suma 
alocată achiziției depășește 3,2 mi-
lioane lei fără TVA.

Hrana pacienților este pre-
gătită în bucătăria spitalului, 
renunțându-se de ceva timp la ser-
viciile de catering.

I.I.
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Astfel, balul caritabil va avea loc la Rovi-
nari, în data de 24 noiembrie, la Casa de 
Cultură, acolo unde vor cânta pe scenă 

mai mulți artiști îndrăgiți, printre care și Kamara 
sau Jessika Lăzărescu. ,,Pe 24 noiembrie, ora 17,  
ne întâlnim la Casa de Cultură Rovinari, să redăm 
speranța unei mici prințese, încercată de viață mult 
prea timpuriu. Pentru Delia, AUFG, în parteneriat cu 
Primăria Rovinari, organizează un bal caritabil iar 

Bal caritabil pentru o fetiță în vârstă de doi ani. 
Delia - Maria are nevoie de ajutor!
Asociația Uniunea Femeilor din Gorj organizează un spectacol caritabil, pentru a ajuta o fetiță 
în vârstă de numai doi ani. Asociația a lansat zilele trecute invitația pentru toți cei care vor să 
ajute, în așa fel încât, banii din biletele cumpărate să ajungă la familia fetiței pentru a acoperi 
cheltuielile pentru tratamentul Deliei.

banii obținuți în urma acestuia, vor fi donați familiei 
Deliei. Puteti achizitiona bilete si de la noi, de la La-
vandinne Store în Târgu Jiu, dar și de la Loredana 
Pupăzan  sau Andreea Tudorescu. Biletele sunt în 
limita locurilor disponibile”, a transmis Asociația.

Concurs de Miss

Balul Caritabil „Magic of Love and Care” în Ro-
vinari cuprinde un concurs de MISS ,,S-au înscris 
tinere din Gorj cu vârstă între 16 și 19 ani, tinere 
care vor reprezenta pentru noi eleganță, talent și 
frumusețe. Câștigătoarele vor beneficia de premii 
semnificative, în bani și cadouri” au transmis repre-
zentanta Asociației Uniune Femeilor din Gorj, Si-
mona Rădoi. Înscrierile s-au făcut în perioada 24 
octombrie – 10 noiembrie. ,,Ne dorim să oferim o 
experiență de neuitat atât pentru concurenți, cât și 
pentru spectatori, astfel vom avea probe inedite și 
invitați speciali care vor mulțumi toate categoriile de 
vârstă. Haideți să oferim magie și culoare celor din 
jur. Să fim buni și să ne bucurăm de frumusețe și 
bunătate”, a fost mesajul Asociației.

O poveste care poate să aibă un fi nal fericit

,,A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată, o 
fetiță frumoasă ca o garofiță, zburdalnică și veselă 
de numai 3 anișori pe numele de Delia-Maria.

Dar, într-o zi fetița noastră s-a îmbolnăvit. Părinții 
ei erau foarte triști ...plângeau și se rugauîn fieca-
re zi să se facă ominune pentru fetița lor...care în-
cet, încet devenise foarte tristă, nu mai râdea, nu se 
mai juca....Într-o zi minunea s-a întâmplat, un înger 
a bătut la fereastră ei a luat-o în brațe și a încura-
jat-o spunându-i: - Ai să vezi că o să fie bine, o să 
alergi, o să poți să te joci din nou cu animăluțele tale 
dragi!!!Din acel moment oameni de bine, artiști cu 
suflet mare și-au dat mâna și au hotărât să ajute 
printr-un Bal Caritabil -Miss, organizat la Casa de 
Cultură din orașul Rovinari în data de 24.11.2022 

,ora 17.00.
Povestea va continuă datorită dumneavoastră! 
Intrarea este pe baza unui bilet sub formă unei 

donații minime în valoare de 20 lei. Biletele se pot 
achiziționa de la : Loredana Pupăzan, Andreea Tu-
dorescu, Rădoi Simona, Ana Maria Lungu ,Beatrice 
Sârbu, Saceleanu Luminița, Marutoiu Corina, Oarfa 
Mihaela. telefon: 0727754450 .Biletele sunt în limi-
ta locurilor disponibile!!! Grăbiți-vă!!!Pentru cine nu 
poate să ajungă la spectacol dar dorește să ajute și 
să fie îngerașul ei:

Nume: ASOCIATIA UNIUNEA FEMEILOR DIN 
GORJ, IBAN cont: RO91RNCB0779159781200001, 
in RON, Banca Comerciala Romana S.A., Cod 
SWIFT:RNCBROBU cu specificația: Delia”, au mai 
comunicat organizatorii.

M.C.H.

Prezent la conferința ,,Regiunea se dezvoltă prin 
PR SV Oltenia", dl. Krzysztof Kasprzyk, directorul ad-
junct al Unităţii pentru România a Comisiei Europe-
ne a menționat numele marelui sculptor Constantin 
Brâncuși în discursul său de mai multe ori, a trans-
mis Primăria Peștișani. 

Instituția mai menționează că într-o discuție cu 
primarul comunei Peștișani, dl. Krzysztof Kasprzyk a 
mărturisit că, în timpul întâlnirilor cu reprezentanții 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Olte-
nia pentru aprobarea Programului Regional a aflat 
despre proiectele comunei Peștișani și abia așteaptă 
să le vadă implementate pentru a le vizita. 

 Directorul adjunct al Unităţii pentru România 

Primarul din Peștișani, prezent la întâlnirea cu ofi cialii CEPrimarul din Peștișani, prezent la întâlnirea cu ofi cialii CE
Cosmin Pigui, primarul comunei Peștișani, a 
fost invitat să participe, joi, la lansarea Pro-
gramului Regional SV Oltenia 2021-2027, 
program ce prevede o alocare de 1,2 miliar-
de Euro pentru regiunea formată din județele 
Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea și Mehedinți.

a Comisiei Europene a declarat în discursul său că 
proiectele europene viitoare trebuie să fie aseme-
nea Coloanei fără Sfârșit a lui Constantin Brâncuși 
-ambițioase, unice, simple, mărețe. La conferința 
,,Regiunea se dezvoltă prin PR SV Oltenia" a partici-
pat și ministrul de finanțe Adrian Cîciu, dna. Roxana 
Mînzatu, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene (MIPE), dl. Bogdan Pășcuț, se-
cretar de stat MIPE.

„Este un nou început pentru noi și pentru partenerii 
noștri, un nou drum pe care pornim împreună, cu scopul 
de a atrage cât mai multe fonduri europene în Oltenia. 
A venit momentul să vorbim despre lucruri concrete, 
despre proiectele care vor face regiunea mai puterni-
că, proiecte pe care partenerii noștri sunt pregătiți să 
le implementeze”, a declarat dl. Alexandru Stănescu, 
directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia.

Un moment important al conferinței a fost semna-
rea Declarației comune dintre Ministerul Investițiilor 
și Proiectelor Europene și Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia.

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 
a primit, pe 17 octombrie 2022, aprobarea oficială din 
partea Comisiei Europene.

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 
beneficiază de o alocare de 1,2 miliarde de euro și 
cuprinde următoarele priorități de investiții:

,,Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și între-
prinderi dinamice – 243,32 milioane euro

Prioritatea 2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor 
și al firmelor – 34,48 milioane euro

Prioritatea 3 – Eficiență energetică și infrastructură 
verde – 279,47 milioane euro

Prioritatea 4 - Mobilitate urbană sustenabilă – 
115,92 milioane euro

Prioritatea 5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel 
regional – 174,49 milioane euro

Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivă – 
84,74 milioane euro

Prioritatea 7 - Dezvoltare teritorială sustenabilă 
– 227,71 milioane euro”, a mai comunicat Primăria 
Peștișani.

M.C.H.
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Programul Operațional Tranziție Justă, lansat anul Programul Operațional Tranziție Justă, lansat anul 
viitor. Cine a vizitat Gorjulviitor. Cine a vizitat Gorjul
Programul Operațional Tranziție Justă va fi lansat oficial în România 
în prezența reprezentanților Comisiei Europene, la începutul anului 
2023. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței tehnice de lucru pri-
vind zonele afectate de tranziția către neutralitate climatică de către 
reprezentantul DG REGIO, Marco Migliara, manager de program în 
cadrul CE și responsabil de Fondul pentru o Tranziție Justă la nivel 
european pentru Unitatea E2 România - Croația. Acesta a venit în 
Gorj pentru a prezenta, alături de conducerea Agenției de Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia, Programul Regional pentru perioada de 
programare 2021-2027, lansat oficial joi, 17 noiembrie, la Craiova.

Marco Migliara a venit în Gorj 
însoțit de Roxana Laiu, 
manager de program în 

cadrul aceleiași Unități E2 România 
– Croația, precum și de reprezentanții 
ADR S-V Oltenia, în cadrul ședinței 
tehnice de lucru fiind prezentate 
oportunitățile de finanțare din Pro-
gramul Regional 2021-2027. 

Un punct central al discuțiilor cu 
autoritățile județene și locale, precum 
și cu instituțiile deconcentrate din 
Gorj, a fost calendarul de aprobare 
al Programului Operațional Tranziție 
Justă, având în vedere că Gorjul be-
neficiază de cea mai mare alocare 
din FTJ, de peste 440 de milioane de 
euro. 

POTJ, lansat în prezența ofi cialilor CE

Potrivit oficialului DG Regio, o 
dată exactă privind lansarea POTJ 
nu a fost stabilită la nivelul Comisiei 
Europene, însă a comunicat că, fără 
îndoială, aceasta va fi în prima par-
te a anului 2023. Totodată, a ținut să 

puncteze că, având în vedere specifi-
citatea acestui program, lansarea ofi-
cială va fi făcută în prezența oficialilor 
Comisiei Europene. 

„Oportunitățile de finanțare prin 
Programul Operațional Sud-Vest Olte-
nia sunt disponibile în perioada imedi-
at următoare. Programul a fost lansat 
oficial joi, 17.11.2022, la Craiova. În 
ceea ce privește Programul Operațional 
Tranziție Justă, nu avem un calendar 
oficial, dar ce vă pot spune este că se 
află în ultimele etape de verificare la 
Comisia Europeană. Cu siguranță, 
anul acesta nu va putea fi posibilă o 
lansare oficială, dar în mod cert va fi 
în prima parte a anului 2023. (...) Va fi 
greu de stabilit o locație pentru lansa-
re, având în vedere factorii implicați. 
Probabil la București, în prezența ofi-
cialilor Comisiei Europene”, a precizat 
Marco Migliara.

Vrea proiecte „îndrăznețe”

POTJ este un program gândit cu 
scopul relansării economice, astfel 

că este recomandată o „viziune mai 
amplă” și  proiecte mai „îndrăznețe”, 
spune oficialul DG Regio: „Potențialii 
beneficiari pot să gândească proiecte 
mai îndrăznețe, să aibă o viziune mai 
amplă. Nu este indicat să ne orien-
tăm către soluțiile cele mai simple și 
mai ușor de finanțat. Cu siguranță un 
proiect care depășește aceste granițe 
clasice, va avea succes. POTJ este un 
program flexibil, accesibil și care per-
mite adaptarea unei idei foarte bune 
la condițiile minime pentru a obține 
finanțarea. Totul stă în capacitatea 
de a dovedi că ideea va avea succes 
și se va reflecta în nivelul de trai al 
comunității”.

Forma fi nală a POTJ, trimisă la CE

„Vizita delegației DG Regio în Gorj 
a coincis cu transmiterea, după un 
lung șir de negocieri, a formei fina-
le a POTJ către Comisia Europeană. 

Documentul a fost înaintat Comisi-
ei vineri, 18.11.2022, urmând ca în 
următoarele 2-3 săptămâni să pri-
mească avizul final, în cazul în care 
nu vor mai fi solicitate clarificări”, au 
anunțat reprezentanții Consiliului 
Județean Gorj.

Vizită la obiective fi nanțate din bani 
europeni

Deplasarea oficialilor DG Regio și 
cei ai ADR S-V Oltenia s-a încheiat 
cu o vizită la un obiectiv de patrimo-
niu reabilitat de Consiliul Județean 
Gorj din fonduri europene, respectiv 
Casa Memorială „Iosif Keber”, aflată 
în prezent în administrarea Bibliotecii 
Județene „Christian Tell”. De aseme-
nea, au vizitat Grădinița „Mihai Emi-
nescu”, obiectiv reabilitat și extins din 
fonduri europene de către Primăria 
Municipiului Târgu Jiu.

I.I.

,,Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, ,,Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, 
nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi”!nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi”!

Slavă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm!

Pentru că în fiecare an, la 21 no-
iembrie, este prăznuită prima mare 
sărbătoare din Postul Naşterii Dom-
nului, «Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică», numită şi Aducerea Maicii 

Domnului la Templu, sărbătoare care, 
în credinţa populară, poartă numele 
de «Vovidenie» sau «Ovedenie», am să 
prezint pe scurt, faptul că în temeiul 
tradiţiei, părinţii Maicii Domnului, 
Sfinţii Ioachim şi Ana, lipsiţi de copii 
(în Galileea acelor timpuri era consite-
rat un păcat să nu ai copii), dar foarte 
credincioşi, L-au rugat pe Dumnezeu 
să le dăruiască bucuria de a fi părinţi, 
făgăduind că dacă vor avea un copil, 
îl vor duce la templu şi îl vor închina 
Lui. Ascultând rugăminţile celor doi, 
un înger le vesteşte la scurtă vreme că 
vor avea o fată, pe care o vor numi Ma-
ria. Astfel, Sfinţii Părinţi şi-au respec-
tat promisiunea făcută lui Dumnezeu, 
astfel că la trei ani de la naşterea Mai-
cii Domnului, au parcurs timp de trei 
zile drumul de la Nazaret şi au dus-o 
pe fiica lor la templul din Ierusalim. 
Am spus că prezint pe scurt ceva inte-
resant, sper eu, aşa că, în încheiere, vă 
trimit o scurtă 

Rugăciune la Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică 

,,Preacurată Doamnă Stăpână, de 
Dumnezeu Născătoare Fecioară, care 
poți face tot  binele, primește aceste 
cinstite daruri, care se cuvin numai ție, 
de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce 
ești aleasă din toate neamurile și te-ai 
arătat mai înaltă decât toate făpturile 
cerești și pământești. Căci pentru tine 
a fost cu noi Domnul puterilor și prin 
tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu 
și ne-am învrednicit de Sfântul Trup 
și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru 
aceasta fericită ești în neamurile nea-
murilor, ceea ce ești de Dumnezeu fe-
ricită, mai luminată decât heruvimii și 
mai cinstită decât serafimii…Și acum, 
Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Năs-
cătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu 
înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii 
robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul ce-
lui înșelător și de toată primejdia, și să 
fim păziți nevătămați de toată lovirea 

cea înveninată a diavolului; ci până în 
sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe 
noi neosândiți. Ca prin paza și cu aju-
torul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, 
mulțumită și închinăciune, pentru toate 
să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, 
Ziditorul tuturor, acum și pururea și în 
vecii vecilor. Amin”. 

Drd. Radu FĂINIŞI, master în 
Teologie
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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
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Sub denumirea ActivTin, Fundația Valea Bistriței 
își propune să pregătească 60 de elevi, cu vârsta 
cuprinsă între 10-16 ani pentru a deveni agenți ai 
schimbării în comunitatea locală din care fac parte. 
Am creat pentru aceștia un program educațional 
prin care urmărim să creștem interesul lor față de 
abilitățile de comunicare, educație pe zona de me-
diu și cetățenie activă.

,,Este important ca tinerii din regiunea noastră 
să își dezvolte astfel de abilități și cunoștințe. Prin 
acest proiect vrem să le arătăm copiilor că ei pot pro-
duce schimbări benefice în propriile comunități, prin 

Fundația Valea Bistriței: ActivTin pregătește 
60 de elevi să devină agenți ai schimbării
Fundația Valea Bistriței lansează primul proiect de educație prin joc pentru elevii din Liceul 
Tehnologic Constantin Brâncuși Peștișani, Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu-Jiu și 
Liceul Tehnologic Turburea.

implicare activă, utilizând mediul online și social me-
dia.” – Adriana Lidia NÂRBAN, manager de proiect.

Inițiativa vine în contextul în care sistemul 
educațional actual se adaptează cu greu la provocă-
rile prezentului, iar copiii au nevoie să fie pregătiți 
într-o manieră profesionistă pentru a se integra în 
societatea de astăzi.

Prima ediție a ActivTin se va desfășura în peri-
oada noiembrie-decembrie 2022, fiind structurată 
sub forma unei experiențe complexe. Activitățile se 
vor susține online și în incinta Bibliotecii Județene 

Christian Tell și a liceelor partenere, 
sub formă de module fiind coordona-
te de Adriana Lidia NÂRBAN, manager 
de proiect. Dezvoltat pentru copiii care 
doresc să devină agenți ai schimbă-
rii, proiectul își propune să sprijine 
generațiile tinere care au potențialul 
de a crea un viitor mai bun.

Printre activitățile pe care le vor 
parcurge copiii se numără:

* atelier de comunicare și creare de 
conținut

* atelier despre combaterea schim-
bărilor climatice

* atelier tehnologie și creație
* atelier de abilități digitale

* atelier de cetățenie activă – drepturi, obligații, tipuri 
de intervenție.

Astfel elevii participanți vor avea ocazia să-și exerseze 
abilitățile necesare dezvoltării personale și profesionale, 
prin crearea unor contexte în care ei fac proiecții asupra 
viitorului.

Pentru Fundația Valea Bistriței, educația este una din-
tre cele mai importante direcții de implicare în societate. 
Pe lângă educația formală care este însușita la cursurile 
de la școală, elevii trebuie să dobândeasca cunoștințe de 
dezvoltare personala și cele specifice profilului la care stu-
diază, atât de necesare pentru întregirea educației lor ca 
indivizi. Susținem proiectele în acest sens și ne bucurăm 
mult când observăm ca ni se alatura inițativelor cât mai 
multe organizații. Împreună putem face mai mult, mai 
bine.

Proiectul este realizat cu sprijinul Station Europe , 
printr-un grant oferit de Romania United Fund. Partenerii 
educaționali sunt: Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși 
Peștișani, Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu-
Jiu, Liceul Tehnologic Turburea și Biblioteca Județeană 
Christian Tell.

A.S.
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La sfârșitul săptămânii trecute, la Motru a avut loc o întâl-
nire, strict pe problema funcționării și în viitor a SC UA-
TAA, societatea de termoficare care asigură apa calda și 
căldura pentru 4300 de apartamente, 126 de societăți co-
merciale, peste 45 de case dar și pentru 13 instituții im-
portante din municipiu. Mai exact, la întâlnirea publică au 
participat, la invitația autorității locale, reprezentanții SC 
UATAA, ai Direcției Publice, a Aparegio, de la ONG-uri dar și 
reprezentanții ISPE, cei care au realizat cinci scenarii posi-
bil a fi implementate la UATAA. Primăria municipiului Mo-
tru, dorește astfel să găsească soluții din punct de vedere 
al mediului pentru a produce energie termică electrică, din 
surse regenerabile pentru a putea furniza agentul termic și 
apă caldă la un preț cât mai scăzut, atât pentru populație 
cât și pentru persoanele juridice. 

Primăria Motru caută soluții 
viitoare pentru UATAA

Toate cele cinci scenarii au 
fost prezentate amănunțit 
purtându-se discuții în 

timpul întâlnirii iar cel mai viabil 

și agreat scenariu ar fi cel cu nu-
mărul cinci. Acesta vizează monta-
rea de panouri fotovoltaice în zona 
iazului de zgură dar și pe toate 
centralele termice din localitate 
care să genereze energia electrică 
pentru cele 13 pompe, apă-aer, ce 
ar urma să fie montate conform 
scenariului prezentat.

S-a luat în discuție, inclusiv 
scenariul zero, mai exact,modul de 
funcționare actual pe bază de căr-
bune dar cu multe îmbunătățiri 
din punct de vedere tehnologic 
care ar duce la niste costuri fi-
nanciare enorme. Acest scenariu 

ar putea fi pus în practică și 
folosit doar până în maxim 
2030, atunci când la nivel eu-
ropean se dorește reducerea 

emisiilor de CO2, peste 80 la 
sută, lucru care ar fi imposi-
bil în acest scenariu. 

Toate scenariile prezentate 
au și o valoare financiară care 
se ridică se la șapte milioane 
de euro până la 29,5 milioane 
de euro.

La ora actuală se vorbește 
de deschiderea mai multor 
axe de finanțare tocmai pen-
tru că sistemul centralizat de 
căldură din Romania să poa-
tă fi modernizat cunoscându-
se faptul că este și cea mai 
ieftina gigacalorie, furnizată 

de un astfel de sistem.
Primăria Motru speră că 

odată cu prezentarea publi-
că să poată apărea discuții, 
modificări, îmbunătățiri, dar, 
cel mai important, sursă de 
finanțare externă, guverna-
mentală, autoritatea locală 
neputând acea posibilita-
tea să finanțeze o astfel de 
investiție de ordinul minioa-
nelor de euro. 

Această discuție a început 
in urmă cu un an,  când se 
punea problema închiderii 
acestor centrale termice care 
funcționează pe baza de căr-
bune iar la un an de zile au 
și apărut variante, din resur-
să regenerabilă, dar va trebui 
identificată cursa de finanțare 
pentru a putea fi pusă în apli-
care. 

Reprezentanții Primări-
ei Motru mulțumesc tutu-
ror celor implicați în această 
acțiune fiind considerat un 
pas important pentru siste-
mul centralizat local. Primăria 
Motru a dorit transparență to-
tală pentru această întâlnire, 
transmițând invitații tuturor 
instituțiilor publice, tocmai 
pentru a nu crea suspiciuni 
și a demonstra că dorește că 
sistemul centralizat de ter-
moficare din Motru să poată 
funcționa mulți ani de acum 
înainte.

Gigacaloria la Motru este 
de 353 de lei, populația plă-

tind 279 de lei, restul fi-
ind subvenție din partea 
autorității municipale. Prețul 
este cel mai mic la gigacalo-
rie din țară, ținând cont că la 

Constanța este 1350 de lei, 
București 1100 de lei, Se-
verin 921lei și Vâlcea, peste 
900 de lei.

A.STOICA
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MAICA DOMNULUI, primeşte-ne cu milostivire la icoana ta grabnic ascultătoare şi făcătoare de minuni! MAICA DOMNULUI, primeşte-ne cu milostivire la icoana ta grabnic ascultătoare şi făcătoare de minuni! 

,,Sfi nţilor Ioachim şi Ana, veseliţi-vă acum, când aduceţi în ,,Sfi nţilor Ioachim şi Ana, veseliţi-vă acum, când aduceţi în 
Templul Domnului pe cea Curată, care are să fi e Maică lui Templul Domnului pe cea Curată, care are să fi e Maică lui 
Hristos Dumnezeu, Împăratului a toate…”!Hristos Dumnezeu, Împăratului a toate…”!
Astăzi, 21 noiembrie 2022, cu binecuvântarea 

Înaltpreasfinţitului Părinte, Acad. dr. Irineu, 
Arhiepiscopul Craiovei  şi Mitropolitul Olteni-

ei, Sfânta Mănăstirea Lainici, din Defileul Jiului, îm-
bracă veşmintele Sărbătorii binecuvântate «Intrarea 
în Biserică a Maicii Domnului», Sfânta Liturghie fiind 
oficiată de către PS NICODIM, Episcopul Severinului 
şi Strehaiei, împreună cu Preacuviosul Părinte Arhi-
mandrit Ioachim Pârvulescu, Exarhul mănăstirilor din 
Arhiepiscopia Craiovei şi PC Părinte Marian   Mărăci-
ne, Protoiereu al Protopopiatului Târgu-Jiu Nord, aju-
taţi de un sobor ales de călugări, preoţi şi diaconi din 
Eparhia Olteniei. Sărbătoarea «Intrarea Maicii Dom-
nului în biserică» numită și «Vovidenia» – «intrare» în 
limba slavonă, are ca origine istorică momentul în care 
Împăratul Iustinian a zidit la Ierusalim, lângă ruinele 
templului, o biserică ce a fost sfințită pe 20 noiembrie 
543, pentru ca în ziua următoare, 21 noiembrie, să 
fie de atunci consacrată ca hram al acestei biserici ce 
amintea de momentul intrării în templu. Desigur, li-
turgic vorbind, sub aspect teologic e corect să spunem 
«intrarea în biserică», deoarece, vechiul templu iudaic 
e o prefigurare a bisericii creștine, mai ales că Fecioara 
Maria devine ea însăși «o biserică vie», o «sfântă a sfin-
telor» și «chivot de aur» sau cea în care se păstra mana 
cerească, fiindcă ea va purta în pântece pe Însuși Fiul 
lui Dumnezeu, deci: „A intrat în sfintele sfintelor cele 
vremelnice Sfânta sfintelor cea fără sfârşit. A intrat 
cortul cel nefăcut de mână al Cuvântului, chivotul 
cel raţional şi însufleţit al Pâinii vieţii care ne-a fost 
trimisă cu adevărat din ceruri” (Sfântul Grigorie Pa-
lama, «Omilii (III)», Editura «Doxologia», Iași, 2021, p. 
120). Cu siguranţă, cel mai probabil, atunci era «Ziua 
Curățirii», singura zi din an în care arhiereul putea in-
tra în sfânta sfintelor (Levitic 16, 28-34), iar, Fecioara 
şi sfânta copilă Maria a fost adusă de părinții ei, Sfinții 
Ioachim și Ana, mai ales că ritualul de atunci cerea 
ca fiecare credincios să rostească un psalm pe fiecare 
treaptă a templului, deci, fiecare dintre cei 15 psalmi, 
de la 119 la 133, astfel rânduiți pentru cele 15 trepte 
care poartă și acum denumirea de «cântare a trepte-
lor», aşa cum îi avem în catisma optsprezece din Psal-
tire. Atunci, Fecioara Maria a urcat ajutată doar pe 
prima treaptă, pe celelalte parcurgându-le fără oprire, 
«ca și cum ar fi zburat» până sus, la templu. 

,,Sfântă Maică, linişteşte sufl etul meu cu pacea 
Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea 
sufl etului meu cu harul Său”! 

Cu toate că putem vorbi de unanimitate în privința 
faptului că Fecioara Maria a intrat la vârsta de trei ani 
în templu, cu privire la durata pe care ar fi petrecut-o 
acolo există diferențe de opinie, pentru că unii susțin 
că a stat 12 ani, adică la 15 ani ar fi ieșit, iar, alții că a 
stat până la vârsta de 12 ani, când apar scurgerile cele 
firești în trupul unei tinere femei! Se ştie că Preacu-
rata Fecioară, rămânând nouă ani în cele nepătrunse 
și în dumnezeiescul templu, a primit hrană cereas-
că de la dumnezeiescul înger, ca una care a fost mai 
dinainte numită Maică a Dumnezeului îngerilor, dar, 
când a ajuns la neprihănita vârstă de doisprezece ani, 
s-au gândit preoții să o scoată din Sfânta Sfintelor pe 
Fecioara, presupunând, ca tânără, că ceva femeiesc 
i s-a întâmplat ei, aşa cum subliniază Sfântul Neofit 
Zăvorâtul din Cipru, «Scrieri III. Panegirice», Editura 
«Doxologia», Iași, 2016, p. 420). Poate că în temeiul 
faptului că a intrat la trei ani, Dumnezeu a rându-
it ca sărbătoarea să fie trecută în calendar în luna a 
treia, adică noiembrie, întrucât anul bisericesc începe 
în septembrie, mai exact, în ziua a opta a Postului 
Nașterii Domnului, adică pe 21 noiembrie, aşa cum o 
sărbătorim astăzi, pentru că se numără inclusiv data 
de 15, cifra a opta semnificând «Ziua Învierii», dar și 
ziua cea neînserată a Împărăției Lui  Dumnezeu. Sunt 
o serie de discuţii legate de faptul că Fecioara Maria 

a stat la templu cu celelalte fecioare, aşa cum acredi-
tează cei mai mulţi dintre comentatori, dar, mai sunt 
şi cei care spun că a intrat în sfânta sfintelor, dusă 
acolo de Prorocul Zaharia, dar că ar fi ieșit sau că ar 
fi revenit în anumite moment, invocându-se faptul că 
se pare nefiresc ca o copilă să crească total izolată 
de lume, fără hrană, educație, însă, Sfântul Grigorie 
Palama este categoric, argumentând pe pagini întregi 
că Fecioara Maria a stat de la trei ani doar în sfânta 
sfintelor! Maica Domnului se face, astfel, prototipul și 
modelul oricărei viețuiri isihaste pustnicești, «trăind 
numai lui Dumnezeu, văzută numai de Dumnezeu, 
hrănită de Dumnezeu, păzită numai de Dumnezeu – 
Care avea să Se sălăşluiască în(tre) noi prin ea –, şi 
negreşit văzând şi ea numai pe Dumnezeu, făcându-L 
pe Dumnezeu propria hrană şi de Dumnezeu alipin-
du-se fără încetare», aşa cum reiterează acelaşi Sfânt 
Grigorie Palama! De altfel, chiar și Sfântul Proroc Ioan 
Botezătorul a rămas de copil, pe la trei ani, în pus-
tie, după moartea mamei sale, Elisabeta, și a cres-
cut singur până ce s-a arătat oamenilor, cu atât mai 
mult, cea care devine Sfânta sfintelor se cuvenea să fie 
păzită de ochii tuturor! În fine, Sărbătoarea de astăzi 
aminteşte de momentul intrării Maicii Domnului în 
templul din Ierusalim, însemnând o sărbătoare care, 
asemenea celorlate sărbători dedicate Maicii Domnu-
lui, cu excepţia Bunei Vestiri, nu are temei scripturis-
tic, ci doar patristic. Așadar, Fecioara intră, astăzi, în 
templu, însoțită de tinere fecioare purtând făclii aprin-
se și în cântarea îngerilor, pentru că ea va rămâne aici 
pentru a învăța smerenia, răbdarea și ascultarea. Se 
ştie că momentul aducerii la templu a primilor născuți 
ai lui Israel era în acea vreme un moment încărcat 
de solemnitate şi cu atât mai mult, evenimentul era 
unul important pentru dumnezeieștii părinți Ioachim 
a Ana, în viața cărora prunca Maria venise ca răspuns 
la rugăciunile înălțate întru răbdare către Dumnezeu 
de multăvreme! Astfel, momentul capătă o încărcătu-
ră și mai mare prin faptul că Prunca Maria a fost dusă 
de către Zaharia în Sfânta Sfintelor, cea mai sfântă 
încăpere a Templului din Ierusalim, unde putea in-
tra doar Marele Preot, o singură dată pe an, iar, acest 
moment ne poate ajuta să înțelegem câtuşi de puţin 
minunile pe care le-a făcut Dumnezeu de-a lungul 
timpului, spre mântuirea oamenilor. Să mai adăugăm 
faptul că în privinţa acestui praznic împărătesc știm 
o serie de lucruri, căci pe parcursul anului liturgic, 
Sfinții Părinți au stabilit multe sărbători dedicate Fe-
cioarei Maria, care  marchează un anumit moment 
important al vieții sale, acestea fiind modalități prin 
care Biserica înțelege să preacinstească pe cea care 
a fost aleasă de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-I 
fi Mamă. Desigur, Sărbătoarea «Intrării în biserică 
a Maicii Domnului» este un bun prilej pentru a vor-
bi despre Biserică și intrarea noastră în ea, pentru 
că intrarea Preasfintei și Pururea Fecioarei Maria în 
Templul din Ierusalim a fost un lucru necesar mân-
tuirii noastre, iar, noi, cei care îi urmăm Maicii lui 
Dumnezeu și care credem în ajutorul său nemăsurat, 
trebuie să venim în casa Domnului Nostru, unde ne 
putem elibera de toate grijile acestei lumi frământate 
de păcatele îndepărtării de Dumnezeu! Însă, pentru a 
putea demonstra necesitatea intrării noastre în Bise-
rică, trebuie mai întâi să ştim cu mult mai bine ceea 
ce este Biserica sfântă, Casa lui Dumnezeu, un loc 
Sfânt, căci Sfânt este Întemeietorul său, iar, sfințenia 
Bisericii vine din altarul său unde se află depus pen-
tru veșnicie Trupul lui Hristos. În fiecare Sfântă Li-
turghie, altarul devine mormântul Mântuitorului din 
care Hristos învie făcând posibilă și învierea noastră 
în Împărăția Cerurilor, deci, Biserica rămâne până la 
sfârșitul veacurilor o poartă către cer pentru toți cei 
care încearcă să împlinească asemănarea cu modelul 
suprem care este Domnul Nostru Iisus Hristos. Bise-
rica este cu adevărat un colț de Cer pe Pământ, căci 
aici putem fi mereu aproape de Maica lui Dumnezeu și 
de toți sfinții, care din veac au bineplăcut Domnului, 
chiar un loc omenesc unde sunt reglementate rapor-
turile dintre oameni și Dumnezeu. Aici, găsim izvorul 
care ne dă puterea de a rezista tuturor încercărilor, 
angoaselor, grijilor și slăbiciunilor vieții acesteia mă-
cinate de crize economice, ecologice şi de războaie, o 
veritabilă școală a credinței, nădejdii și dragostei. 

,,Sunt pururea biruit în lupta aceasta şi nu am 
altă mângâiere decât în tine, Preasfântă Maică. 
O, nădejde şi apărarea tututror credincioşilor, nu 
trece cu vederea rugăciunea mea”! 

Aici aflăm că Dumnezeu este salvarea noastră, 
că Domnul nostru Iisus Hristos se jertfește pentru 
păcatele noastre, că Sfântul Duh sălășluiește în noi 
sfințindu-ne sufletele. Biserica este și izvor de vinde-
care, fiindcă, aici aflăm medicamentul de viață dătă-
tor, care vindecă și trupul și sufletul în același timp, 
deoarece, nu există boală de nevindecat sau pande-
mie pentru acest medicament pentru suflet și trup, 
pe care ni-l dăruiește Iisus Hristos! Pentru că vorbim 
despre judecăţi şi despre judecători, despre faptul că 
nu trebuie să-i judecăm noi pe alţii, pentru că numai 
Dumnezeu face dreapta judecată, să mai spunem că 
în Biserică funcționează un tribunal correct şi toate 
sentințele date de preot la scaunul de spovedanie sunt 
confirmate și vor fi aprobate la Scaunul Înfricoșătoarei 
Judecăți de către Hristos, în cer. Aici noi trebuie să 
pregătim răspunsurile pe care le vom da la Judecata 
ultimă, fiindcă Biserica este locul unde ne putem în-
tâlni cu cei plecați dintre noi: părinți, frați și surori, 
moșii și strămoșii noștri, pe care Dumnezeu i-a che-
mat la El, pe fiecare la timpul său! În final, să spunem 
că în baza tradiţiei, de «Vovidenie» se deschid cerurile, 
iar animalele încep să vorbească, fiind singura zi din 
an în care oamenii înţeleg graiul animalelor. În aceas-
tă zi, se dă de pomană «lumina de veci», o lumânare 
despre care se spune că nu se va stinge niciodată pe 
lumea cealaltă, luminând pentru sufletul celor morţi. 
De asemenea, se aprind lumânări şi se dă de pomană 
pentru sufletul celor ce au murit fără veghe, al celor 
morţi sau înecaţi între «ziduri de întuneric», iar, fiind 
o sărbătoare dedicată luminii, care nu trebuie să se 
lase învinsă de întuneric, asociată multor superstiţii, 
se spune că este bine ca lumânările şi focul să ardă 
toată noaptea. Sărbătoarea este cinstită şi pentru a 
avea o vedere bună şi a nu fi lipsiţi de lumina ochi-
lor, pentru că sunt obiceiuri din vechime care spun 
că de «Vovidenie», ţăranii sfinţeau la biserică un fuior 
de cânepă, cu care se ştergeau apoi pe ochi ca să le 
cureţe izvorul vederii. În sfârşit, se mai spune că în 
noaptea de «Vovidenie», la fel ca şi în noaptea sfântă 
a Crăciunului, cerurile îşi deschid porţile şi oamenii 
credincioşi şi smeriţi pot să le vadă adâncurile pline 
de stele şi îngeri, iar cei drepţi şi curaţi îl pot zări chiar 
şi pe Iisus Hristos, Împaratul luminii, simbolul vieţii 
veşnice!

În această zi, înaintea Sfintei Icoane, să spu-
nem Cea mai puternică rugăciune către Maica 
Domnului: 

„Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz 
şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfân-
tă Maică, linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău 
şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu 
cu harul Său. Potoleşte furtuna păcatelor mele care 
mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările. 
Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică şi îm-
prăştie ceaţa nelegiuirilor mele de la faţa mea, căci 
acestea mă împresoară şi mă tulbură. Luminează-mă 
cu lumina Fiului tău. Sufletul meu se simte sfârşit; 
totul îmi este greu, chiar şi rugăciunea. Iată-mă, rece 
ca piatra. Buzele mele şoptesc o rugăciune, dar inima 
mea nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pre-
tutindenea. Topeşte gheaţa din jurul sufletului meu şi 
încălzeşte-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o 
încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenun-
chez dinaintea ta, o, Prea Sfântă Maică şi Fecioară. 
Nu mă alunga de la faţa ta, ci primeşte rugăciunea 
robului tău. Tristeţea m-a cuprins. Nu mai pot răbda 
năvălirile diavolilor. Nu am nici o apărare, nici nu aflu 
loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea 
biruit în lupta aceasta şi nu am altă mângâiere decât 
în tine, Preasfântă Maică. O, nădejde şi apărarea tu-
tutror credincioşilor, nu trece cu vederea rugăciunea 
mea! AMIN”. 

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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,,Intrând în Sfânta Sfi ntelor, te-ai ,,Intrând în Sfânta Sfi ntelor, te-ai 
împărtășit în chip minunat de hrană împărtășit în chip minunat de hrană 
cerească prin mâna îngerului, cerească prin mâna îngerului, 
întărindu-ți trupul și sufl etul, Curată”! întărindu-ți trupul și sufl etul, Curată”! 

Înţelepciunea este frica de Dumnezeu! S.C. MARLILI ART 86 S.R.L. cu sediul în localitatea 
Scoarța, sat Copăcioasa, str. Barierei, nr. 2, județul Gorj 
anunță elaborarea primei versiuni a planului PUZ ,,Fabri-
carea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru 
construcții” din localitatea Scoarța, sat Copăcioasa, str. 
Barierei, nr. 2, județul Gorj și declanșarea etapei de înca-
drare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului de poate realiza 
la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str 
Unirii, nr. 76, zilnic între orele 09.00 – 15.00 în termen de 
18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

ANUNȚ 

Această informare este efectuată de: SC ENGIE RO-
MANIA SA, unitate cu sediul în Bucuresti, sector 4, 
Bdul. Mărășești, nr. 4-6, ce intenţionează să solicite de la 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APA JIU – SISTEMUL DE 
GOSPODARIRE A APELOR GORJ, Aviz de gospodărire a 
apelor pentru realizarea lucrărilor: Traversare curs apă Gi-
lort – strada Trandafirilor - parte a proiectului “Extindere 
sistem de distributie gaze naturale si realizare instala-
tii racordare aferente pentru strada Trandafirilor, oraș 
Târgu Carbunești, județul Gorj’’, amplasată în oraș Târgu 
Cărbunești, judetul Gorj.

Aceasta investiţie este nouă.
     
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare.

 Persoanele care doresc să obțină informații suplimenta-
re sau care intenționează să trimită observații, sugestii și re-
comandări se pot adresa solicitantului la adresa menționată 
sau domnului ing. Bursuc Gheorghe la telefon 0745187775, 
după dată de  15.11.2022.

ANUNȚ

Aceasta informare este efectuată de: SC  ENGIE RO-
MANIA SA, unitate cu sediul în București, sector 4, 
Bdul. Mărășești, nr.4-6, ce intenţionează să solicite de la 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APA JIU – SISTEMUL 
DE GOSPODARIRE A APELOR GORJ, Aviz de gospodărire 
a apelor pentru realizarea lucrărilor: Traversare curs apa 
Blahnita – strada Calea Targu Jiu - parte a proiectului “Ex-
tindere sistem de distributie gaze naturale si realizare 
instalații racordare aferente pentru strada Calea Târgu-
Jiu, oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj’’, amplasată în 
oras Targu Carbunesti, judetul Gorj.

Această investiţie este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
sau care intenționează să trimită observații, sugestii și re-
comandări se pot adresa solicitantului la adresa menționată 
sau domnului ing. Bursuc Gheorghe la telefon 0745187775, 
după dată de 15.11.2022.

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, rate, 
diplome recunoscute, sprijin angajare. Cău-
tăm colaboratori, 2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariatsnm@yahoo.com

Am pictat Icoana ta, 
Maica Domnului, pen-
tru a învăţa ceea ce 

înseamnă această pârgă a cân-
tărilor pe care o aduc ție, Fe-
cioară. A lui Nicodim! Te rog, 
îngăduie-mi să-ţi trimit aca-
tistul care cuprinde: Glasul 1. 
Cântarea 1 Irmosul: ,,Dă-mi 
harul cuvântului mie, celui ce 
am început să laud slăvita in-
trare în biserică, Atotlăudată, și 
dă întunecatei mele minți măr-
găritarul cunoștinței, Fecioară. 
Intrând în Sfânta Sfintelor, te-
ai împărtășit în chip minunat 
de hrană cerească prin mâna 
îngerului, întărindu-ți trupul 
și sufletul, Curată. Înlăuntrul 
celor nepătrunse ale Templului 
cu râvnă ai iubit să locuiești 
încă din pruncie, Născătoare 
de Dumnezeu, Stăpână, ca să 
te arăți Templu al lui Hristos, 
Stăpânul a toate. Fiind ca un 
chivot însuflețit, Stăpână, a 
Atotțiitorului Dumnezeu, te-
ai sălășluit în locul cel sfințit, 
Născătoare de Dumnezeu cu-
rată, acolo unde sălășluia 
odinioară chivotul cel de aur. 
Cântarea a 3-a Irmosul: Ai ales 
să locuiești în același loc unde 
sunt puse Tablele Legii, căci 
aveai să cuprinzi în pântece și 
să-L naști pe Dumnezeu, Dă-
tătorul de Lege, Pururea Fe-
cioară, chemarea din nou a lui 
Adam. Se bucură cele cerești 
împreună cu cele pământești, 
astăzi, la dumnezeiasca și cu-
vioasa ta intrare, Mireasa lui 
Dumnezeu, și norii de sus pi-
cură dulceață. Lasă-l pe împă-
ratul proroc David să lovească 
tainic coardele psaltirii, propo-
văduind mai înainte curata și 
atotslăvita intrare a fiicei Tale, 
împărăteasca pruncă și Mai-
ca Dumnezeului nostru. Să se 
veselească Sfintele, primind 
înlăuntrul lor pe cea cu ade-
vărat Preasfântă, din care are 
să ia trup Sfântul Sfinților și 
Cuvântul cel fără de început al 
Tatălui. Cântarea a 4-a Irmo-
sul: Izbăviți prin nașterea ta, 
Atotlăudată Curată, din toată 
osânda, urgia și stricăciunea, 
pe tine te lăudăm ca pricină a 
izbăvirii noastre din acestea, 
Fecioară, și lăudăm cu dor 
preacurata ta intrare în Sfân-
ta Sfintelor. Bucură-te, ceea 

ce ai născut pricina bucuriei, 
bucură-te, reînnoire a nea-
mului muritorilor, bucură-te, 
că Duhul lui Dumnezeu S-a 
arătat doică și hrănitor al tău, 
Fecioară Maică, atunci când 
erai în cele nepătrunse ale 
Templului. Scara pe care a vă-
zut-o oarecând Iacov prin care 
avea să coboare din înălțime 
Dumnezeu, ca pe oameni să-i 
ridice la înălțime, tu ești Fe-
cioară, Preasfântă Născătoare 
de Dumnezeu, strigă Zaharia, 
bucurându-se. Ca o frumoasă 
rândunea, înțelegătoare te-ai 
arătat în cele nepătrunse ale 
Templului, Buno, și în aces-
tea ți-ai înfipt cuibul, arătând 
tuturor că iarna a trecut și a 
venit noua Primăvară. Cânta-
rea a 5-a Irmosul: Trofeul de 
biruință al Împăraților și lau-
da credincioșilor, să o fericim 
toți cu laude pe Născătoarea de 
Dumnezeu, care intră cu bucu-
rie în biserica lui Dumnezeu. 
Să fie lăudată Stăpâna cea cu 
multe nume, cu dumnezeiești 
cântări, că părăsindu-și casa 
părintească din pruncie, a lo-
cuit în casa Domnului cu su-
flet plin de râvnă. Noua pâr-
gă a omenirii se oferă acum 
în Templu Domnului, Sfânta 
Născătoare de Dumnezeu, ca 
un dar bineprimit Ziditorului 
Dumnezeu. Prin intrarea ta în 
biserică, ceea ce ești cu totul 
fără de prihană, Adam cel izgo-
nit iarăși primește intrarea în 
Rai, lăudându-te pe tine, Pu-
rurea Fecioară, Curată. Cân-
tarea a 6-a Irmosul: Tinde-mi 
mie mâna celui tălăzuit cum-
plit în noianul nenorocirilor și 
a tot felul de greutăți, Buno, și 
mântuiește-mă pe mine, cel ce 
laud curata ta Intrare. Tu ești 
pricina mântuirii și a vieții, Cu-
rată, pentru aceea, pe tine te 
laud, ca pe o folositoare caldă 
și, de dorul tău, cânt Intrarea 
ta cea plină de bucurie. Tem-
plul cel curat al lui Dumnezeu 
se sălășluiește acum  în Tem-
plu și cea sfântă cu adevărat 
intră în Sfintele, străine sunt 
minunile tale, Născătoare de 
Dumnezeu. Mulțimea preoților 
văzându-te pe tine, Curată, 
venind la Templu, s-au bucu-
rat din inimă și din suflet și 
cu dumnezeiești binecuvântări 

te-au încununat. Cântarea a 
7-a Irmosul: Să se miște spre 
laudă astăzi, trâmbițele cele 
bine răsunătoare ale Duhu-
lui, la Intrarea Prealăudatei 
în Templu. Cer al lui Dumne-
zeu înstelat, cu frumusețile 
nepieritoare ale harurilor, să 
fie lăudat intrând în Sfinte-
le Sfintelor. Limbile cele bi-
negrăitoare și meșteșugirile 
ritorilor nu pot să laude, Mi-
reasa lui Dumnezeu, prea-
sfânta ta Intrare în biserică. 
Scaunul cel de aur și palatul 
Împăratului, în Templu se 
sălășluiește, ca să poarte pe 
Împăratul a toate. Cântarea 
a 8-a Irmosul: Nor al luminii 
fiind, cu totul fără prihană 
Curată, unde socoteau cei de 

demult că sălășluiește lumina 
cea neapropiată, acolo singură 
te-ai învrednicit să sălășluiești, 
Fecioară nenuntită. Sălășluire 
largă te-ai arătat, Marie, încă-
pând pe Cuvântul, Făcătorul 
tuturor, Care te-a ales pe tine 
dintre muritori, Curată, ca sin-
gură să locuiești în Sfânta Sfin-
telor. Urmând cuvintelor dum-
nezeiescului Gavriil, strigăm 
ție: Bucură-te, Preanevinovată 
Curată: Bucură-te, ceea ce ai 
sălășluit în casa lui Dumne-
zeu, ca să naști bucuria cea 
veșnică în lume. Ca un sfeșnic 
atotluminos fiind, Cuvioasă, 
strălucind pururea prin haru-
rile Duhului, acolo unde era 
sfeșnicul cel cu șapte lumini, 
acolo, Fecioară, te-ai învredni-
cit să locuiești. Cântarea a 9-a 
Irmosul: Ca ceea ce ești templu 
al Împăratului a toate și Zidito-
rului, ai fost adusă în Templul 
Legii, Fecioară, pentru aceea și 
pe mine, care sunt templu al 
patimilor, cu rugăciunile tale, 
ceea ce ești cu totul fără de pri-
hană, arată-mă pe mine tem-
plu și sălaș al Duhului Sfânt, 
Curată. Cu adevărat Născă-
toare a Domnului te știm pe 
tine, căci pe Domnul a toate 
singură L-ai născut, Fecioară, 
Care din pruncie în biserică 
te-a sălășluit, cu totul fără de 
prihană, alegându-te pe tine 
dintre toate, ca una care ești 
frumoasă și cu trupul, și cu 
sufletul. Ca să-L aduci tuturor 
muritorilor pe Hristos, soarele 
dreptății, Care risipește întu-
nericul înșelării și Care a stră-
lucit lumii lumina cunoștinței, 
Mireasa lui Dumnezeu, viață 
îngerească ai dus în Sfânta 
Sfintelor. Nimeni să nu rămâ-
nă în urmă. Nimeni să nu ză-
bovească a veni la sărbătoarea 
cu totul slăvită și strălucită a 
Intrării în biserică a Născătoa-
rei de Dumnezeu Maria. Ci toți, 
bucurându-ne, să ne adunăm 
și să batem din palme cu sfinte 
cântări și cu dumnezeiești lau-
de. AMIN”!

ANA-MARIA ALEXANDRA 
GOGONEA, Licenţiată în 

arte vizuale,  Facultatea de 
Teologie-Ortodoxă Craiova
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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.

Vând teren săliște, des-
chidere 30m în satul Crețești, 
oraș Târgu-Cărbunești și ca-
zan de țuică. 0766192811.
 Vând apartament 2 

camere + bucătărie 24m2, că-
mară + beci + gradină + bucă-
tărie de vară afară fără sub-
sol, fără asociație, vizavi de 
somaj, CAM. 0765980764.
 Vând casă și toa-

tă averea pe care o posed 

în comuna Dănești, satul 

Trocani, județul Gorj. Sunt 

pensionar, fără familie. Tel.: 

0766870282. Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

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 amă-
nunte la tel. 0766.459.497.

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn, vârsta III, din 

Petroșani, situație materială 
foarte bună, doresc să cunosc 
o doamnă de vârstă apropi-
ată pentru căsătorie. Tel.: 
0729050347.

ComemorăriComemorări

r S-a născut în ziua 

de 19 iunie și ne-a părăsit 

în ziua de 19 noiembrie 

2020.

Au trecut doi ani de zile 

fără el.

A fost un om devotat 

familiei timp de 55 ani 

și a ajutat în viața lui 

multe persoane care i-au 

cerut sprijin în rezolvarea 

diverselor probleme.

Cu toții să ne amintim 

de el cu recunoștință.

Mi-e tare dor de soțul 

meu, care a fost GHIȚĂ 
SÎRBU!

Dormi în pace, dragul 

meu!

 Societate comercială 
angajează: EXCAVATORIST, 
CU EXPERIENȚĂ ÎN DEMO-
LĂRI. 

Informații la telefon 
0730017008, 0730017005. 

Vând vin roșu Ananas, 
producție 2022, țuică de pru-
ne, țuică de fructe de 400. Preț 
negociabil. Tel: 0764770614.

r 21 noiembrie 2002  - 
21 noiembrie 2022. S-au 
scurs 20 de ani de când 
tatăl meu, GHEORGHE D. 
FILIȘ, din Bumbești Pițic, 
a plecat într-o altă lume. 
Poate mult mai bună.

Crezând, conform 
scriptelor biblice, 
sperăm că  sufletul  
său  blând, curat și plin 
de înțelepciune, ne 
veghează, din grădina 
Raiului, unde, fără dubii, 
după încheierea misiunii 
sale, pe acest pământ, i-a 
fost și îi este locul! Între 
timp, acolo sus, a-nceput 
reîntregirea familiei. În 
urmă cu aproape 5 ani, și 
sufletul Iulicăi, soția sa 
și mama noastră, cu care 
a conviețuit 57 de ani, 
s-a urcat la ceruri,  iar 
la-nceputul lui februarie, 
al acestui cernit an, și 
minunatul meu frate, 
Nicu, ne-a părăsit. 

Doamne, rogu-Te, 
ocrotește-Le minunatele 
suflete!!

Gh. Gh. Filiș

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 
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Marți, 22 noiembrie, de la ora 11.00, specialiștii STS 
îi invită la o întâlnire pe studenții facultăților cu 
profil tehnic pentru a purta discuții libere despre 

serviciile IT&C guvernamentale și viitorul digital. Ulterior, în 
intervalul orar 12.00-14.00 în incinta universității vor fi pre-
zentate echipamente și soluții tehnice prin care sunt asigurate 
serviciile de comunicații securizate pentru autoritățile statu-
lui, iar studenții vor putea să participe la diferite experiențe în 
realitate virtuală. În plus, în incinta Campusului universității 
va fi prezentată o autospecială de multiservicii din dotarea 
STS, echipată complet cu terminal satelitar compact, cone-
xiuni WiMAX, routere, servere, linkuri radio, stație de bază 
TETRA și alte accesorii.

Dragi studenți, puneți reminder pe telefon:
11.00-12.00 - prezentare STS și discuții cu specialiștii 

instituției, în Amfiteatrul ,,Horațiu Mălăele”
12.00-14.00 - stand expozițional cu echipamente de 

telecomunicații și experiențe VR, pe holul central
12.00-14.00 - expoziție autospecială multiservicii IT&C, în 

curtea Universității
Inginerii și specialiștii care oferă serviciile, rețelele și 

soluțiile tehnologice pentru Statul Român vă așteaptă!
M.P.

Serviciul de Telecomunicații Speciale își prezintă activitatea, tehnologiile 
și echipamentele la Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

În ,,Gorjeanul” din 16 noiembrie 
2022, a apărut o știre care m-a im-
presionat în bine. 

Este vorba de o echipă operatorie 
ce cuprinde doctorii Bogdan Nicules-
cu -medic primar Ortopedie Trauma-
tologie, Dragoș Coldușu -medic spe-
cialist Neurochirurgie și Ioan Branea 
- medic specialist Ortopedie Trauma-
tologie ce activează în Germania.

Am o impresie foarte bună despre 
dr.Bogdan Niculescu- medic șef al 
secției de profil din Spitalul Județean 
Târgu-Jiu. 

O apreciere deosebită este efortul 
făcut de a se familiariza în chirurgia 
coloanei vertebrale printr-un stagiu 
efectuat în Germania.

De asemenea este de apreciat 
prezența unui medic specialist  neu-
rochirurg ce își desfășoară activitatea 

Eveniment medical deosebit
în cadrul secției Chirurgie I a Spitalu-
lui Județean Târgu-Jiu. 

Meritul d.lui dr Bogdan Nicules-
cu  este atragerea medicului neuro-
chirurg în intervenții chirurgicale ce 
necesită prezența unui neurochirurg 
precum și a unui coleg familiarizat în 
chirurgia coloanei vertebrale și care 
își desfășoară activitatea în Germa-
nia.

Toți medicii directori ce s-au perin-
dat la conducerea Spitalului Județean 
au căutat să atragă medici neurochi-
rurgi prin scoatere la concurs ,dar nu   
s-a prezentat nimeni. 

Poate că eventualii candidați au 
cercetat condițiile oferite și s-au re-
tras. Acesta este un semnal pentru 
medicii chirurgi și medicul director al 
Spitalului de a dota viitorul comparti-
ment sau viitoarea secție de neurochi-

rurgie și de a crea un climat favorabil 
și pentru un alt medic neurochirurg( 
munca în echipă este esențială !). 

Cazuri de bolnavi internați cu pro-
bleme neurochirurgicale au fost și vor 
mai fi,dat fiind traumatologia cu lezi-
uni complexe cu implicarea craniului 
și coloanei vertebrale (cu leziuni neu-
rologice). 

Încă odată aprecieri deosebite pen-
tru doctorul Bogdan Niculescu, pen-
tru toți medicii secției Ortopedie ,cât 
și pentru cadrele medii și auxiliare 

formate profesional de ani de zile și 
familiarizați cu traumatologia în ge-
neral, cu intervențiile chirurgicale și 
îngrijirile postoperatorii și posttrau-
matice.

Deci sunt probleme importante 
de rezolvat privind bolnavii acuți sau 
subacuți ce se internează în secțiile 
cu profil chirurgical și pentru care 
merită toată atenția. 

Am multe de spus privind asistența 
medicală în general. 

Dr. medic CONSTANTIN ȘIȘIROI
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CSM Târgu Jiu nu a ținut 
ritmul decât o repriză pe BT 
Arena din Cluj. Baschetbaliștii 
gorjeni au cedat confrunta-
rea cu campionii de la U BT 

Baschetbaliștii nu au rezistat în fața campionilor. Un jucător are bagajele făcute

Cluj Napoca, scor 92-62 (21-
15, 22-19, 25-11, 24-17). A 
fost al cincilea eșec conse-
cutiv pentru elevii lui Porter 
Troupe. Pivotul grec Thomas 

Kottas a debutat pentru alb-
albaștri în Ardeal. La primul 
meci pentru CSM, elenul a 
reușit, în aproape 30 de mi-
nute, 13 puncte și 12 recupe-
rări. Pentru oaspeți, cel mai 
bun marcator a fost Dylan 
Frye, cu 17 puncte înscrise. 
Shamiel Stevenson nu a pu-
tut fi utilizat în acest joc din 
cauza unor probleme apăru-
te la genunchi. A fost singu-
rul jucător din lot care nu a 
prins minute pe parchet. De 
asemenea, Michael Creamer, 
nu a fost trecut pe ,,foaia ofi-
cială” și va părăsi formația 
gorjeană. Etapa viitoa-
re, pe 26 noiembrie, 
CSM Târgu Jiu va juca 
pe teren propriu, cu FC 
Argeş Piteşti.

CĂTĂLIN PASĂRE

foto:u-bt.rofoto:u-bt.ro

CSM Târgu Jiu a disputat, 
vineri după-amiaza, o par-
tidă de verificare pe terenul 

formației CS Dacia Mioveni. Meciul 
amical dintre cele două echipe de 
prim eșalon s-a încheiat, după 60 de 
minute, cu scorul 22-22. 

Cei doi antrenori au mai convenit 
să joace încă 15 minute, timp în care 
gazdele s-au impus cu 9-6. 

Liviu Andrieș a folosit toate fetele 
pe care le-a avut la dispoziție. Daniela 
Necula, ieșită din circuit pentru acest 
sezon, Angela Cioca şi Pal Ceandani, 
cu mici probleme medicale, și Katari-
na Pavlovic, aflată la naţionala Cro-
aţiei, nu au putut evolua în această 

Amical cu trei reprize pentru 
handbaliste

confruntare.
,,A fost un meci bun de pregătire 

având în vedere faptul că venim după 
o pauză atât de lungă. Sunt mulţumit 
că echipa a arătat bine din punct de 
vedere fizic şi că am reușit sa dăm 
minute tuturor fetelor. Mă bucur și că 
nu au apărut accidentări”, a declarat 
după joc principalul gorjencelor .

Rămâne de văzut dacă formația 
din Târgu-Jiu va mai fixa o partidă de 
verificare până pe 4 decembrie, atunci 
când revine oficial în Liga Florilor, cu 
un meci pe teren propriu împotriva 
echipei SCM Râmnicu Vâlcea.

CĂTĂLIN PASĂRE

Viitorul, înfrângeri 
pe ambele fronturi

Viitorul Târgu Jiu a avut un sfârșit de săptămână nefast. 
Două înfrângeri au înregistrat echipele clubului gorjean, care 
au cedat la Slatina și Bustuchin. Formația de ligă secundă, 
condusă de Florin Stîngă, a pierdut amicalul disputat dis-
putat pe Stadionul „1 Mai”. CSM Slatina s-a impus cu sco-
rul de 2-0. Golurile gazdelor au fost marcate de Alexandre 
Oliveira şi Dorin Toma. Oaspeții au început jocul cu urmă-
toarea formulă: Alex Krupenschi - Robert Dănescu, Adrian 
Stoian, Radu Rogac, Adelin Pîrcalabu - Paulian Banu, Denis 
Brînzan, Florin Răsdan(C) , Vlad Toma - Gabriel Dodoi, Cla-
udiu Dragu. Formațiile din eșalonul doi au intrat în pauză 
competițională până pe 25 noiembrie.

Nici elevii lui Constantin Andriucă nu au avut mai mult 
noroc. Viitorul 2 a cedat confruntarea găzduită la Bustuchin, 
împotriva Jiului Petroșani. Vizitatorii au câștigat cu 2-1, deși 
,,satelitul” a beneficiat și de câțiva jucători de la echipa mare. 
Unul dintre aceștia, Andrei Istrate, a marcat și golul din mi-
nutul 64. Gorjenii au aliniat următoarea formulă: Raul Opric 
- Adrian Godja, Laurențiu Caba, Alex Sîrbu, Sebastian Che-
lariu - Vlad Buțurcã , Răzvan Vulpe (C), Nicholas Geană, 
Răzvan Vespe, Ovidiu Rasoveanu - Andrei Istrate. Au mai 
intrat Florin Marica, Cătălin Afrim, Mario Lipianu și Răzvan 
Murgu. Meciul a contat pentru etapa a 13-a din Liga 3.

CĂTĂLIN PASĂRE

Fotbaliștii U15 de la CSM Târgu Jiu au 
terminat turul Campionatul Judeţean pe 
primul loc. Juniorii C s-au impus pe Municipal 
în fața echipei CS Parângul Bumbești Jiu, 
scor 5-0. Eduard Camin (2), Ianis Văcaru (2) 
și Andrei Vintilescu (1) au punctat pentru 
gazde. A fost ultimul joc înainte de vacanța de 
iarnă, unul care l-a mulțumit pe antrenorul 
Alin Poenaru. ,,A fost un meci la discreția 
noastră, dominat de la început până la final. 
După părerea mea, a fost cel mai bun meci 
făcut de băieți în această toamnă. Astăzi am 
avut răbdare la construcție, reușind în multe 
momente ale jocului să avem 15 pase fără ca 
adversarul să atingă mingea. Felicitări copiilor 
pentru victoria de astăzi și pentru parcursul de 
până acum din campionat”, a spus antrenorul 
gorjean după meci.

CSM Târgu Jiu Juniori C-Grupa 2009: 
Alexandru Anghel, Raul Bîrsăscu, Răzvan 

Juniorii C de la CSM Târgu Jiu, lideri la fi nalul turului

Vasiloiu, Dragoș Mărăşescu, Fabian Oiță, 
Lorenzo Nistor, Andrei Vintilescu, Darius 
Ciocioman, Eduard Camin, Alexandru Gurică, 
Ianis Văcaru, David Radu, Ştefan Breazu, 
Gabriel Fometescu, Ianiss Cosacu, Andrei 
Stângaciu, Darius Holdon. Antrenori: Alin 
Poenaru şi Cătălin Trofin.

CĂTĂLIN PASĂRE
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CLASAMENT LIGA 3 – SERIA 7

Loc Echipa    M V E I  Gol   +/- Pct
1. CSM Deva   13 10 3 0 39-7   32 33
2. ACSO Filiaşi   13 10 1 2 32-18   14 31
3. ACS Viitorul Şimian  13 8 1 4 33-20   13 25
4. CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 13 8 1 4 19-19     0 25
5. CSM Jiul Petroşani  13 6 3 4 23-14     9 21
6. AFC Voinţa Lupac  13 6 3 4 21-13     8 21
7. ACS Progresul Ezeriş  13 2 3 8 10-27  -17   9
8. ACS Viitorul Târgu Jiu 2  13 2 2 9 15-35  -20   8
9. CSO Retezatul Hațeg  13 1 3 9 11-25  -14   6
10. CS Armata Aurul Brad  13 1 2 10 16-41  -25   5

Liga 3 - Meciurile Etapei 13

ACS Viitorul Târgu Jiu 2 1 - 2 CSM Jiul Petroşani

ACSO Filiaşi 0 - 5 CSM Deva 

ACS Progresul Ezeriş 0 - 0 AFC Voinţa Lupac

ACS Viitorul Şimian  5 - 0 CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

CSO Retezatul Hațeg 1 - 2 CS Armata Aurul Brad

Viitorul Șimian – Gilortul Târgu Cărbunești 5-0 (2-0)

Stadion Municipal Drobeta Turnu-Severin
Au marcat: Marian Stoenac (42'), Mathias Hondorocu 

(45', 67'), Gelu Velici (57' – penalty, 69')
Cartonașe galbene: Enache, Iorgulescu/Dogaru
Viitorul: Ciută – Lică, Song, Enache (80' Drîngă), 

Hondorocu – Rupa, Poiană (cpt, 72' Tărăbic), Toader (72' 
Leca) – Trip (80' Pâșlea), Stoenac, Velici (72' Iorgulescu). 
Rezerve neutilizate: Neacșu – Dobre, Keita, Vlad. Antrenor: 
Relu Țurai. 

Gilortul: Oprița – Croitoru, Gheorghe (46' Istudor), 
Marina, Dogaru (58' Bărănescu) – Oprișa (cpt), Dănăricu 
(32' Boboc), Ciutică – Săulescu (58' Avrămescu), Gîlcescu, 
Bucur (78' Căldăraru). Rezerve neutilizate: Iuțalîm – Lazăr, 
Cornicioiu. Antrenor: Mario Găman. 

Etapa cu numărul 13 
a fost una cu ghini-
on pentru Gilortul. 

Trupa lui Mario Găman 
a suferit o înfrângere grea la 
Severin, pe terenul formației 
Viitorul Şimian. 

Deși se anunța un meci 
echilibrat, duelul dintre 
ocupantele locurilor 3 și 4 
a fost tranșat clar de către 
mehedințeni, care s-au im-
pus cu 5-0. 

Marian Stoenac (42') și 
Mathias Hondorocu (45') au 
înscris exact când trebuia, 
înainte de pauză, iar reușitele 
celor doi i-au debusolat pe 

Gilortul, distrusă la Severin! Nu 
a fost singura victimă a etapei

vizitatori, care după primul 
act au rămas și fără doi ti-
tulari, Dănăricu și Gheorghe 
părăsind terenul accidentați. 
În aceste condiții, a fost un 
galop de sănătate pentru Vi-
itorul, care a mai punctat de 
trei ori în partea secundă. 
Gelu Velici și Hodoroncu au 
terminat partida cu o dublă la 
activ și au definitivat umilința 
gorjenilor. 

După eșecul de sâmbătă, 
echipa din Târgu Cărbunești 
a rămas pe loc de play-off, dar 
a fost depășită în clasament 
chiar de adversara din aceas-
tă rundă. 

Pentru Mario Găman și 
Bobi Staicu urmează un meci 
extrem de dificil. 

Cei doi își vor întâlni fosta 
echipă, CSO Filiași, trupă pe 
care au dus-o până în sfertu-

rile Cupei României. 
Culmea, doljenii vin după 

o înfrângere identică, 0-5 cu 
Deva, eșec care i-a ,,depose-
dat” de primul loc. 

Partida dintre Gilortul și 

Filiași are loc vineri, 25 no-
iembrie, începând cu ora 
14.00. 

Meciul se joacă pe Stadio-
nul ,,Cristinel Răducan”.

CĂTĂLIN PASĂRE


