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Noaptea min. 100CC

Plan de restructurare: CEO își modifi că Plan de restructurare: CEO își modifi că 
statutul în afacerea cu OMV Petrom statutul în afacerea cu OMV Petrom 
și se fărâmă în mai multe societățiși se fărâmă în mai multe societăți

A condus 50 de metri A condus 50 de metri 
fără permis și a fost fără permis și a fost 
condamnat cu executarecondamnat cu executare

Ziua max. 7Ziua max. 700CC
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Cosmin Morega conduce Cosmin Morega conduce 

în sondajul PNL făcut la Motruîn sondajul PNL făcut la Motru
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Bătaie de joc! Ministerul Bătaie de joc! Ministerul 
Culturii a alocat, ,,în regim Culturii a alocat, ,,în regim 
de urgență”, 2.000 de de urgență”, 2.000 de 
lei, pentru restaurarea lei, pentru restaurarea 
vechiului pod de peste vechiului pod de peste 
Jiu, abandonat în bălării, Jiu, abandonat în bălării, 
și pentru Ansamblul și pentru Ansamblul 
Monumental ”Calea Eroilor”!Monumental ”Calea Eroilor”!

PULSUL ZILEI/ PAG. 4PULSUL ZILEI/ PAG. 4

Miza debranșărilor de la Miza debranșărilor de la 
Peștișani – 40.000 de lei!Peștișani – 40.000 de lei!

Patru familii cu zece copii minori au 
fost debranșate de la rețeaua de elec-
tricitate de către autoritățile locale 
pentru că stau în locuințe sociale și 
au acumulat datorii care pot duce in-
clusiv la evacuarea lor. 
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Aproape 1400 de târgujienii, Aproape 1400 de târgujienii, 
fără acte de identitate fără acte de identitate 

3 tigăi work 

de fontă

3 tigăi work 3 tigăi work 3 tigăi wo3 ti ăi work3 tigăi work 

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

te premiază te premiază 

de crăciun!de crăciun!

Te ABONEZI la ,,Gorjeanul” şi CÂŞTIGI!

Câştigă

Cadoul de Crăciun

din 16.12.2022
Lista câștigătorilor va fi  publicată în ediția ziarului din 19.12.2022arului din 19.12.2022arului din 19.12.2022

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
 DE CRĂCIUN  DE CRĂCIUN 
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„Una din pedepsele pentru refuzul de a participa la viaţa politică es te aceea că vei ajunge condus de inferiorii tăi.” - Platon„Una din pedepsele pentru refuzul de a participa la viaţa politică es te aceea că vei ajunge condus de inferiorii tăi.” - Platon
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. martiri din † Ss. martiri din 
Vietnam ** LNVietnam ** LN

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           4,9253  -0,0164
Dolarul SUA                    4,7918 +0,0369
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

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

†) Sfântul †) Sfântul 
Mucenic Clement, Mucenic Clement, 
episcopul Romeiepiscopul Romei
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Legea plafonării prețurilor la energie 
modifi cată. Alocațiile cresc cu 12 lei!

FLORI CARE NE DAU FIORI

Motto: „Pentru unii mumă, 
pentru alții ciumă.”

Zicală românească
 

Cu chiu, cu vai, Legea 
plafonării prețurilor la 
energie electrică a fost 

adoptată în Parlamentul Româ-
niei, uitându-se a se introduce 
un amendament prin care fur-
nizorii ce nu au emis facturile la 
timp, unele ajungând la restanțe 
de 5-6 luni de zile, să fie obligați 
la acceptarea plății eșalonate, în 
rate. 

PREMIERUL A PROMIS, 
PARLAMENTARII NU AU VO-
TAT! Prim-ministrul Nicolae 
Ciucă, ce-i drept, a promis plata 
eșalonată, în rate, a consuma-
torilor casnici care nu au primit 
facturile la energie electrică cu 
întârzieri de 5-6 luni, dar parla-
mentarii nu au introdus amen-
damentul uitat de Guvern și, în 
consecință, nevotat de parlamen-
tari! Și, repet, întârzierile sunt 
numai din vina furnizorilor.

Nu mai reluăm tarifele adop-
tate pentru energia electrică, fi-
ind de-acum știute la consuma-
torii casnici. 

La prețul de 1 leu kilowatul 
oră au fost adăugate, pe lângă 
IMM-uri, aeroporturile, Metrorex 
și cultele religioase acceptate în 
România. În plus, de la 1 ianua-
rie 2023 dispare plata facturilor 
la consumul de acum un an.

ALOCAȚIILE PENTRU COPII 
CRESC CU 12 LEI, SALARIILE 
COLABORATORILOR LUI CIU-
CĂ MAJORATE CU 15%! Aflăm 
că angajații din Guvern care-l 
servesc în mod direct pe prim-

ministrul României, Nicolae Ciucă, 
cresc cu 15% încă din acest an. 

Este vorba despre Directorii de 
Cabinet ai prim-ministrului, 4(patru) 
secretari de stat(cu secretară și 
șofer la autoturismul de serviciu, 
bineînțeles!), 12(doisprezece!!!) Con-
silieri de stat ai Prim-ministrului 
României au majorate, cum spu-
neam, salariile și, atenție, ca o culme 
a tupeului, pentru „complexitate în 
muncă”. 

Ei bine, dar mai degrabă rău, 
cu vreo câțiva ani în urmă s-a vo-
tat în Parlament majorare cu 50% a 
alocațiilor de stat pentru copii. Din 
luna noiembrie a anului 2019 au 
venit la putere Guvernul Orban, mi-
noritar PNL dar probabil susținut de 
PSD, apoi Guvernul Cîțu, cel de tris-
tă amintire – în vremea căruia – cât 
a fost ministru al Finanțelor Publice 
și, mai apoi, prim-ministru - datoria 
publică la bugetul de stat a crescut 
de la 35% la aproape 50%. Și totuși, 
au întrerupt majorarea alocațiilor de 
stat pentru copii pe motiv că nu sunt 
bani. 

Apoi majorarea alocațiilor pentru 
copii a fost împărțită în cinci tranșe, 
nerespectate nici acele tranșe. Acum 
alocațiile pentru copii vor crește cu 
rata inflației din anul 2021, adică 
cu 5,1%, mai precis cu 12 lei. Bani 
cu care un elev sau un părinte poate 
cumpăra două caiete și un creion. În 
plin program România educată, inițiat 
de Preș. Klaus Werner Iohannis.

REPLICĂ PALIDĂ A MAE LA 
GESTUL LUI VIKTOR ORBAN. La un 
meci al naționalei Ungariei cu Grecia, 
prim-ministrul Ungariei, Orban Vik-
tor, totodată și președinte al partidu-
lui extremist FIDESZ, a purtat un fu-
lar pe care exista, în culorile steagului 

Ungariei, o hartă a așazisei Ungarii 
Mari. Care Ungarie Mare n-a existat 
niciodată, înainte de Primul Război 
Mondial, Ungaria fiind parte a Im-
periului habsburgic, iar Transilvania 
avea Guvernator român.

Gestul iredentist al lui Orban Vi-
ktor a fost condamnat „dur” doar de 
MAE. „Dur” este un fel de a spune, 
dar de zece ani același lider de la Bu-
dapesta defilează prin Transilvania, 
face declarații iredentisto-fasciste, 
investește în Transilvania și cumpă-
ră terenuri arabile pe bandă rulantă. 
România fiind singura țară care își 
vinde terenurile agricole într-o vese-
lie!

ION PREDOȘANU

P.S. LIDERUL AUR INTERVINE. 
Patriotul George Simion, președinte 
al partidului Alianța pentru Uni-
rea Românilor (AUR) s-a pronunțat 
despre plecarea ENEL din România: 
„Milioane de români sunt în pericol. 
Statul român este în genunchi! Nu 
trebuia să fie înstrăinate aceste com-
panii din domeniile strategice”! (Ion 
Predoșanu)

Foaie verde flori uscate,
Dăm din fund  și dăm din coate,
Să ieșim,  odat’ și-odat’,
Din ce singuri ne-am băgat.

Foaie verde flori amare,
Nație în afundare,
Ce, pân’ ieri, erai de fală,
Ai rămas în pielea goală.

Foaie verde flori de sare,
Cei ce-n spate-ți stau călare,
Făr’ să-ți ceară ajutor,
Nu o fac de capul lor.

Foaie verde fără flori,
Tu popor cu capu-n nori,
Fără minte-n el, că-i sec,
Anii, fără rost, îți trec.

Foaie verde flori de nalbă,
Drag popor, în băț c-o jalbă,
Către cei, -ți-o spun pe șleau-,
Să citească, habar n-au.

Foaie verde flori de dud,
Tu popor naiv și crud, 
Cotind drumul fericirii,
Singur te supui pieirii.

GEO FILIȘ 
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A intrat cu autoturismul în 
Parcul Coloanei! Șoferul, 
un tânăr de 18 ani

Un conducător auto de 18 ani, din orașul Rovinari, în 
timp ce conducea un autoturism pe Calea București din mu-
nicipiul Târgu-Jiu, nu a adaptat viteza la condițiile de drum 
și a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un 
gard viu, un stâlp și un pom.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au luat măsura 
sancționării contravenționale a tânărului, în conformitate cu 
prevederile OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice, anunță IPJ Gorj.

A.S.
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Șase luni! Atât le-a trebuit celor de la Ministerul Culturii pentru a emi-
te un răspuns agramat la o întrebare adresată de deputatul Mihai We-
ber, în legătură cu restaurarea operelor lui Constantin Brâncuși de la 
Târgu-Jiu, adică, dacă instituția are în atenție proiectul de restaurare 
a acestor opere și care este suma alocată. O singură frază se referă la 
un așa zis proiect de conservare-restaurare, iar Ministerul Culturii dă 
asigurări că ,,draftul pentru nota conceptuală și tema de proiectare au 
fost elaborate în cadrul INP (Institutul Național al Patrimoniului - nr)”. 
Ba mai mult, Ansamblul monumental ,,Calea Eroilor” și podul istoric 
de peste râul Jiu, abandonat în mărăcini undeva în zona insuliței au 
fost incluse pe lista de ,,urgențe și priorități” a Programului Național 
de Restaurare, iar ministrul Culturii a aprobat pentru acestea suma 
de…2.000 de lei.

Bătaie de joc! Ministerul Culturii a alocat, ,,în regim de urgență”, 
2.000 de lei, pentru restaurarea vechiului pod de peste Jiu, abandonat 
în bălării, și pentru Ansamblul Monumental ,,Calea Eroilor”!

Ministerul Culturii a precizat 
că proiectul de conservare-
restaurare a Ansamblului 

monumental ,,Calea Eroilor” și ampla-
sarea celor două travee ale vechiului 
pod de peste Jiu, ruginite și abando-
nate, precum și restaurarea celor care 
fac legătura între Grădina Publică și 
insuliță, se vor realiza prin Programul 
Național de Restaurare, aprobat la în-
ceputul acestui an. Suma prevăzută, 
în ianuarie, pentru aceste două pro-
iecte de la Târgu-Jiu a fost de 2.000 
de lei. În luna septembrie însă, mi-
nistrul Culturii, Lucian Romașcanu a 
semnat lista cu ,,Lucrări noi – Urgențe 
și Priorități” în care au fost incluse și 
operele brâncușiene de la Târgu-Jiu, 
dar și podul istoric, iar sumele pentru 

,,proiect component artistice”, la ,,Ca-
lea Eroilor”, respectiv ,,proiect conso-
lidare – restaurare” Pod vechi, sunt de 
… 1.000 de lei pentru fiecare.

Întrebarea deputatului Mihai We-
ber, adresată ministrului Culturii, la 
începutul lunii aprilie a acestui an, se 
referea tocmai la finanțarea restau-
rării operelor realizate de Constantin 
Brâncuși la Târgu-Jiu. ,,Reamintesc 
faptul că ultima intervenție de restau-
rare la ,,Coloana Infinitului” a avut loc 
în 2000, iar la obiectivele ,,Poarta să-
rutului” și ,,Masa tăcerii” în anul 2013. 
În acest sens, la Institutul Național de 
Patrimoniu a fost depus un proiect de 
restaurare a operelor, despre care nu 
se știe dacă a primit finanțare sau nu. 
Importanța acestor obiective pentru 

patrimoniul cultural național este fun-
damentală. (…) Din punctul meu de ve-
dere, modernizarea obiectivului ,,Calea 
Eroilor” și, totodată, restaurarea capo-
doperelor realizate de Brâncuși, stau la 
baza dezvoltării Municipiului Târgu-Jiu 
și a județului Gorj”, a scris deputatul 
Mihai Weber. Abia la finele lunii sep-
tembrie a răspuns un secretar de stat 
din Ministerul Culturii care a semnat 
în locul ministrului și, în afară de cele 
două proiecte amintite, pentru care a 
fost alocată, în aceeași lună, ,,uriașa” 
sumă de 2.000 de lei, au fost enume-
rate cele care trebuie realizate de către 
Primăria Municipiului Târgu-Jiu, adi-
că modernizarea și reabilitarea zonei 
protejate ,,Calea Eroilor”, amenajarea 
peisagistică a Grădinii Publice (Par-
cul central –n.r) și reamplasarea mo-
numentului comemorativ de la podul 

actual de peste Jiu la podul vechi de 
lângă insuliță.

Cea mai clară dovadă a faptului că 
Ministerul Culturii habar nu are ce se 
întâmplă la Târgu-Jiu este aceea că, 
se amintește, în același document, de 
un așa numit ,,Centru de interpretare” 
care ar trebui realizat pe terenul primit 
cu titlu de donație de către municipa-
litate, aflat între străzile Calea Eroilor, 
Tudor Vladimirescu și Gheorghe Tă-
tărescu. Pentru punerea în valoare a 
acestui teren Institutul Național al Pa-
trimoniului propune ,,organizarea în 
colaborare cu Ordinul Arhitecților din 
România a unui concurs internațional 
de soluții pentru realizarea unui centru 
de interpretare”, numai că, între timp, 
pe acel teren Primăria Târgu-Jiu a 
edificat un…parc.

 CLAUDIU MATEI

Polițiștii locali, cu atribuții 
domeniul evidenţei persoane-
lor din cadrul Poliției Locale 
Târgu-Jiu, au acționat în pe-
rioada septembrie – noiem-
brie 2022, în conformitate cu 
atribuțiile prevăzute în Legea 
nr. 155/2010 R a Poliției Lo-
cale, pentru punerea în lega-
litate a unui număr de 1393 
de persoane care locuiesc pe 
raza municipiului Târgu-Jiu, 
fără documente legale. Este 
vorba despre cetățeni care au 
cărțile de identitate expirate, 
nefiind reînnoite în termele 
stabilite de lege și minori care 
au împlinit vârsta de 14 ani și 
nu s-au adresat încă Direcției 
de Evidență a Persoanelor 

Aproape 1400 de târgujienii, fără acte de identitate
Târgu-Jiu, în vederea eliberă-
rii actului de identitate.

Polițiștii locali au înmânat 
cele 1393 de înștiințări, emise 
de Direcția de Evidență a Per-
soanelor Târgu-Jiu, persoa-
nelor care nu dețineau acte de 
identitate sau aparținătorilor 
legali ai acestora, fiind acor-
date termene pentru punerea 
în legalitate.

Ulterior, întrucât nu au fost 
respectate termenele pentru 
conformare, s-au aplicat 843 
de sancțiuni contravenționale 
în valoare totală de 42.150 
lei.  

Pentru evitarea situațiilor 
neplăcute cât și a sancționării 
contravenționale a cetățenilor 

care, din anumite motive, nu 
și-au reînnoit documentele 
în termenele stabilite de lege, 
Poliția Locală Târgu-Jiu face 
următoarele precizări: servi-
ciile publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor eli-
berează un nou act de iden-
titate în următoarele cazuri; 
la expirarea termenului de 
valabilitate a actului de iden-
titate care urmează a fi pre-
schimbat; dacă s-a modificat 
numele sau prenumele titula-
rului, data ori locul naşterii, 
iar în cazul titularului unei 
cărţi electronice de identita-
te, şi prenumele părinţilor; în 
cazul schimbării domiciliului; 
în cazul schimbării denumi-

rii sau rangului localităţilor 
şi străzilor, al renumerotării 
imobilelor sau rearondării 
acestora, al înfiinţării locali-
tăţilor sau străzilor; în cazul 
atribuirii unui nou C.N.P.; 
în cazul deteriorării actului 
de identitate; în cazul pier-
derii, furtului sau distrugerii 
actului de identitate; când 
imaginea facială din actul de 
identitate nu mai corespun-
de cu fizionomia titularului; 
în cazul schimbării sexului; 
în cazul anulării; pentru pre-
schimbarea, la cerere, a ac-
telor de identitate care nu se 
mai emit, dar sunt valabile.

 În termen de 15 zile de la 
împlinirea vârstei de 14 ani, 
cetăţenii români sunt obligaţi 
să solicite eliberarea actului 
de identitate. Minorul depu-
ne cererea pentru eliberarea 
actului de identitate, însoţit 
de unul dintre părinţi sau, 
după caz, de reprezentantul 
său legal, de persoana de-
semnată din cadrul centrului 
specializat aflat sub autorita-
tea serviciului public de asis-
tenţă socială sau de persoana 
căreia i-a fost încredinţat în 
plasament.

Opţional, se poate elibera 
carte de identitate simplă sau 
carte electronică de identitate 
înainte de împlinirea vârstei 
de 14 ani, la solicitarea unuia 

dintre părinţi, a reprezentatu-
lui legal, a persoanei desem-
nate din cadrul serviciului 
social public sau al unui or-
ganism privat acreditat, des-
tinat protecţiei speciale a co-
pilului, separat temporar sau 
definitiv de părinţi, unde se 
află minorul, sau a persoanei 
căreia i-a fost dat în plasa-
ment copilul.

Cetăţenii români cu do-
miciliul în România aflaţi 
temporar în străinătate pot 
depune cerere pentru elibe-
rarea actului de identitate: 
la misiunea diplomatică sau 
oficiul consular al Români-
ei din străinătate, în cazul 
în care, din motive obiective, 
nu se pot deplasa la serviciul 
public comunitar de evidenţă 
a persoanelor de la locul de 
domiciliu sau reşedinţă, cu 
excepţia cererii pentru elibe-
rarea unei cărţi de identitate 
provizorii în condiţiile art. 20 
din O.G. nr. 97/2005 R; la 
serviciul public comunitar de 
evidenţă a persoanelor, prin 
împuternicit, pe bază de pro-
cură specială autentificată la 
misiunea diplomatică sau ofi-
ciul consular al României din 
ţara respectivă.

Primul act de identitate nu 
se eliberează pe bază de pro-
cură specială.

A.S.
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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

Fostele barăci ale 
șantierului hidro din 
zona ACH Gureni 

sunt oferite gratuit celor care 
locuiesc în ele, cu condiția 
achitării facturilor la utilități, 
energie în special. Printre fa-
miliile debranșate acum se 
numără și persoane care spun 
că nu au nicio restanță și că 
nu înțeleg de ce au fost lăsate 
în întuneric fix în prag de iar-
nă. „Ne-am dus la Primărie să 
întrebăm de ce am rămas fără 
curent și acolo ne-au spus că 
femei ca noi sunt 100 și că nu 
au ce să ne facă. Le-am expli-
cat că am copii mici, că trebuie 
să le schimb scutecele la lu-
mânare. Eu nu am restanțe, 
nu am nicio problemă. De doi 
ani încercăm să prelungim 
contractul de închiriere, dar 
degeaba. În toată casa e întu-
neric și ne e foarte greu cu co-
pii mici”, a explicat o mămică, 
în timp ce o alta spune că s-a 
trezit și ea debranșată pentru 
că nu are cum să achite fac-
turile, dar nu pentru că nu ar 
avea banii necesari. 

„Nu mi-au făcut contract și 
nu pot să plătesc. Mi-au tăiat 
curentul și stau în beznă și 
cu banii în buzunar. Sunt fe-
meie în vârstă, stau cu plasa 
de pastile și iau toată ziua la 
medicamente ca să trec peste 
necazurile astea”, spune și 
Daniela Ionescu. 

Cei cu datorii recunosc 
sumele restante, dar cred 
că autoritățile ar fi trebuit 
să le spună din timp despre 
debranșare, nu să vină dintr-o 
dată și să îi lase fără energie, 
de parcă ar fi în Ucraina bom-
bardată de ruși. 

„Mi-a murit soțul și nu au 
înțeles nici măcar acest as-
pect, durerea prin care am tre-
cut și cheltuielile pe care a tre-
buit să fac. Au venit să ridice 
contoarul și le-am spus să ne 
lase măcar să se împlinească 
șase săptămâni. A murit fără 
lumânare, acolo în casă, acum 
noi a trebuit să zugrăvim tot, 
iar ei au venit și ne-au luat ali-
mentarea.  Nu e posibil ce au 
făcut. Nu ne-au făcut contrac-
te că avem și restanțe, dar să 
se fi gândit la copii. Unii sun-

Miza debranșărilor de la Peștișani – 40.000 de lei!Miza debranșărilor de la Peștișani – 40.000 de lei!
Patru familii cu zece copii minori au fost debranșate de 
la rețeaua de electricitate de către autoritățile locale 
pentru că stau în locuințe sociale și au acumulat dato-
rii care pot duce inclusiv la evacuarea lor. 

tem debranșați, alții nu, unii 
au contracte, alții nu. Când 
ne-am dus la primărie ne-au 
spus clar că or să vină cu bul-
do și vor rade tot. Am înțeles 
că interesul e că vrea cineva 
să-și facă o pensiune mare, că 
zona e atractivă pentru turiști 
și probabil noi încurcăm”, a 
spus o femeie. 

Miza acestui scandal îl re-
prezintă datorii de zeci de mii 
de lei care s-au acumulat la 
furnizorul de electricitate de 
către Primăria Peștișani. 

Primarul Cosmin Pigui 
recunoaște că situația nu e 
de câteva zile și spune că el a 
format o comisie încă de la în-
ceputul anului pentru ca pro-
blema să fie rezolvată în cursul 
verii. Acum o funcționară din 
Primărie va trebui să supor-
te suma respectivă pentru că 
nu s-a ocupat de recuperarea 
banilor sau de debranșarea 
restanțierilor pentru ca va-
loarea să nu ajungă la acest 
nivel de 40.000 de lei. 

„Eu am stabilit o comisie 
în urmă cu mai multe luni în 
urmă. Anul trecut, în toamnă, 
am sesizat aceiași problemă 
și am solicitat compartimente-
lor din cadrul Primăriei să își 
facă treaba. De comun acord 
am stabilit atunci  că vine iar-
na și nu puteam scoate oame-
nii în stradă și să îi lăsăm fără 
curent. Dar acelor oameni de 
care ne-a păsat toamna tre-
cut nu le-a păsat că au copii, 
fumează, beau, fac grătare, 
nu merg la serviciu, deși sunt 
locuri de muncă în comună 
și dumnealor nu vor să mun-
cească. Vor ca Primăria să le 
plătească în continuare. 

Uite că Primăria nu 
mai plătește pentru că 
un funcționar al Primăriei 
plătește. Nu plătesc oamenii, 
plătește funcționarul! Acel 
funcționar are copii acasă și 
la ora actuală sunt 40.000 de 
lei neîncasați din Colonia ACH 
pe energie electrică. 

Sunt debranșați cei fără 
contract și cei cu datorii. Ei 
au scutire la plata chiriei, dar 
nu a utilităților. Le-am atribuit 
apartamente cu obligația de a 
plăti utilitățile. Dar unii dintre 

dumnealor au devenit furnizori 
de energie electrică pentru că 
i-au branșat la ei pe ceilalți. 

Chiar au încasat banii de 
la ceilalți, dar au uitat să îi 
mai dea la Primărie. Nouă 
factura ne vine lunar și o 
achităm, iar unii cetățeni din 
comuna Peștișani nu au voie 
să fie furnizori de energie pen-
tru alți cetățeni din comuna 
Peștișani”, a explicat prima-
rul Cosmin Pigui. 

Familiile debranșate de la 

rețea au fost vizitate ieri de 
reprezentanți ai Direcției pen-
tru Protecția Copilului Gorj, 
Psihologul Lidia Bârsanu 
menționând că toți cei zece 
copii nevoiți să stea de acum 
încolo la lumina lumânării 
vor primi sprijin din partea 
institiuției. 

„DGASPC Gorj s-a autose-
sizat cu privire la situația fa-
miliilor și s-a deplasat o echi-
pă pluridisciplinară la fața 
locului, care a purtat discuții 

cu familiile aflate în dificulta-
te. Împreună cu autoritatea lo-
cală le-am adus la cunoștință 
serviciile de care pot beneficia 
în cadrul DGASPC Gorj și toa-
te familiile refuză să benefici-
eze de aceste servicii. În conti-
nuare vom monitoriza situația 
alături de autoritățile locale 
și vom căuta cele mai bune 
soluții pentru a rezolva aceste 
probleme”, a explicat repre-
zentanta DGASPC Gorj.

 GELU IONESCU
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A condus 50 de metri fără permis A condus 50 de metri fără permis 
și a fost condamnat cu executareși a fost condamnat cu executare

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.

Amendă pentru fi rma de salubritate din CărbuneștiAmendă pentru fi rma de salubritate din Cărbunești

Un bărbat de 40 de ani, din Motru, a fost condamnat la închisoare cu 
executare, după ce a fost prins conducând fără permis. Din cauza cazi-
erului, motreanul recidivist are șanse mari să se reîntoarcă în spatele 
gratiilor. Bărbatul a atacat deja cu apel sentința Judecătoriei Motru.

În actul de sesizare a instan-
ţei s-a reţinut că la data de 
13.12.2020, inculpatul a con-

dus autoturismul VW Golf pe strada 
Tineretului, cu intenția de a-l parca 
în apropiere, însă observând că un 
echipaj de poliție aflat în autospecială 
i-a efectuat semnal regulamentar de 
oprire, și-a continuat deplasarea pe 
str. Magnoliilor, unde a oprit, condu-
când astfel autoturismul pe drumuri-
le publice circa 50 de metri. 

Bărbatul le-a spus polițiștilor că 
deține permis de conducere eliberat 
de autoritățile franceze, însă nu îl are 
asupra sa. La audieri, individul și-a 
schimbat declarația. A spus că a ur-
mat doar cursurile unei școli de șoferi 
în Franța, fără a susține examenul de 
obținere a permisului de conducere. 

Cu o zi în urmă, bărbatul cum-
părase mașina pentru suma de 800 
de euro. „La data de 13.12.2020, în 
jurul orelor 11,00, inculpatul a fost 
apelat telefonic de numitul (...) care 
i-a comunicat că nu se află în loca-
litate și dacă dorește să își ridice au-
toturismul cumpărat, i-a menționat 

faptul că acesta se afla în spălătoria 
de lângă restaurantul (...), având che-
ile în contact și actele în torpedo. În 
jurul orelor 11,20, inculpatul a mers 
la spălătorie și, deși cunoștea că nu 
posedă permis de conducere pentru 
nicio categorie de vehicule, a urcat la 
volanul autoturismului și l-a condus 
pe strada Tineretului, cu intenția de 
a-l parca în parcarea blocului nr.3”, 
potrivit rechizitoriului.

Instanța a reținut că fapta a fost 
săvârșită de inculpat în stare de reci-
divă postexecutorie. În 2018, bărba-
tul a fost condamnat la 3 ani de închi-
soare, pentru tâlhărie. A fost liberat 
condiționat în aprilie 2020, cu un rest 
rămas neexecutat de 184 zile. „Având 
în vedere împrejurările şi modul de 
comitere a infracţiunii (pe un drum 
public din mediul urban, dar pe o 
distanță mică), circumstanţele perso-
nale ale inculpatului (acesta figurează 
cu condamnări, nu are loc de muncă 
şi mijloacele care să îi asigure resurse 
financiare), dar şi atitudinea sinceră a 
inculpatului care a recunoscut fapta 
comisă, cooperând cu organele judici-

are (...), instanţa apreciază că pedeap-
sa închisorii, orientată peste minimul 
pedepsei, reprezintă în acest moment 
o sancţiune suficient de energică şi de 
fermă pentru a descuraja inculpatul 
de a adopta în viitor o conduită in-
fracţională similară și va condamna 

inculpatul la pedeapsa de un an și 4 
luni închisoare, care va fi executată 
în regim de detenţie”, au decis jude-
cătorii.

Sentința nu este definitivă, fiind 
atacată deja cu apel.

I.I.

Un operator de salubritate din județ a fost 
amendat drastic de comisarii Gărzii de Mediu 
Gorj. 

În această perioadă, reprezentanții Gărzii 
de Mediu Gorj finalizează controalele tema-
tice ce vizează operatorii de salubrizare, pri-
vind obligațiile ce le revin asupra gestionarii 
deșeurilor ce le sunt încredințate. 

„Pentru nerespectarea prevederilor OUG 
92/2021 privind regimul deșeurilor, un ope-
rator de pe raza orașului Târgu-Cărbunești a 
fost sancționat contravențional cu amendă în 
valoare de 40 000 lei și obligat să elimine sto-
curile de deșeuri identificate la data controlu-
lui”, anunță Garda de Mediu.

Recent, și operatorul de salubritate din No-
vaci a fost amendat cu 30.000 de lei, pentru 
că activa cu autorizația de mediu expirată. 

I.I.
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Minivacanță de cinci 
zile pentru salariați
Sărbătoare Sf Andrei 2022 și Ziua Națională a României le vor oferi 
românilor o minivacanță de 5 zile.

Datorită zilelor când pică Sf Andrei 2022 și când pică Ziua Națională a 
României 2022, se va face o punte. Astfel, Guvernul a decis ca ziua de 2 
decembrie 2022, care pică anul acesta într-o zi de vineri, să fie declarată zi 
liberă pentru salariați.

M.C.H.

* Patru societăți mixte, înființate 
* CEO și OMV Petrom au câte 50% din acțiuni

La CEO, planul de restructurare nu a suferit nicio modificare, în ciuda 
situației critice în care se află sistemul energetic românesc. Planurile 
de energie verde rămân în picioare, iar în următorii trei ani vor dispă-
rea din organigrama CEO nu mai puțin de 5.000 de locuri de muncă. 

Așa că cele patru societăți mixte, care vor construi parcurile fotovol-
taice, au fost înființate în octombrie, iar CEO și OMV Petrom și-au 
împărțit acțiunile în mod egal. Dacă avem date cu privire la ce va pre-

sta CEO în afacerea cu Petrom, dată fiind postarea pe site-ul companiei de stat 
a convocatorului ședinței AGEA din decembrie, rămâne încă o necunoscută cu 
ce investiții va contribui OMV Petrom în cele patru societăți abia înființate. 

Plan de restructurare: CEO își modifi că Plan de restructurare: CEO își modifi că 
statutul în afacerea cu OMV Petrom și statutul în afacerea cu OMV Petrom și 
se fărâmă în mai multe societățise fărâmă în mai multe societăți

În ședința AGEA din 22 decembrie CEO solicită acționarilor să adauge în 
statutul companiei și activități de consultanță pentru afaceri, de gestionare a 
forței de muncă și consultanță în comunicare. 

Ce va presta CEO în aceste societăți, mai jos: 

M.C.H.
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Un nou colegiu din Târgu-Jiu reabilitat prin PNRRUn nou colegiu din Târgu-Jiu reabilitat prin PNRR

A murit în toaleta Policlinicii Târgu-JiuA murit în toaleta Policlinicii Târgu-Jiu
Un bărbat în vârstă de 63 

de ani a decedat miercuri 
dimineață în Ambulatoriul 

Integrat al Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu. Bărbatul fusese 
cu soția la un cabinet medical privat 
din apropiere și a intrat în policlinică 
pentru a merge la toaletă.

„În cursul dimineții (nr. miercuri 
dimineață), a fost găsit în grupul sa-

nitar al Ambulatoriului Integrat, un 
bărbat în stare de inconștiență, fiind 
alertat imediat personalul medico-sa-
nitar. O echipă de medici și asistenți de 
la ATI și Camera de Gardă au efectuat 
manevrele de resuscitare bărbatului, 
manevre la care acesta nu a răspuns, 
fiind declarat decesul. Menționăm că 
bărbatul nu venise pentru un consult 
în Ambulatoriul Integrat, ci doar pen-

tru a folosi grupul sanitar”, a declarat 
Mihaela Țicleanu, purtătorul de cu-
vânt al Spitalului Județean.

Asistenta coordonatoare a Ambu-
latoriului Integrat a anunțat poliția, 
fiind deschis un dosar penal pentru 
moarte suspectă. 

Trupul neînsuflețit a fost transpor-
tat la Serviciul de Medicină Legală, 
pentru efectuarea necropsiei. Bărba-
tul era cunoscut cu afecțiuni cardia-
ce, iar în urmă cu aproape o jumătate 
de an, suferise o intervenție pe cord.

I.I.

Colegiul Tehnic „Ion Mincu” din 
Târgu Jiu va fi reabilitat energetic.  
Este al doilea contract cu fonduri prin 
PNRR pe care îl semnăm, anunță pri-
marul Marcel Romanescu.

Proiectul prevede reabilitarea ener-
getică a clădirii în care funcționează 
colegiul, a căminului și a sălii de 
sport.Valoarea proiectului depășește 
3 milioane de euro. 

Investiția prevede lucrări de reabi-
litare a pereților exteriori, a tâmplă-
riei, a planșeurilor de sub poduri, a 

plăcii la sol, a sistemului de încălzire 
și preparare a apei calde menajere. De 
asemenea, vor fi înlocuite corpurile de 
iluminat cu unele de tip LED și vor fi 
montați senzori de mișcare. 

Va fi modernizată și instalația de 
încălzire, vor fi montate calorifere 
echipate cu cronotermostate, se va  
reabilita sistemul de furnizare a apei 
calde de consum și se vor monta pa-
nouri solare cu câte 30 de tuburi pen-
tru apa caldă și panouri fotovoltaice.

Primul contract semnat de Pri-

măria Târgu-Jiu prin PNRR vizează 
reabilitarea energetică a Colegiului 
Național „Ecaterina Teodoroiu”.

Valoarea proiectului depășește 1,4 
milioane de euro și prevede izolarea 
termică a clădirii, înlocuirea tâmplă-
riei existente cu tâmplărie PVC cu 
geamuri tristrat și acoperire low-e, în-
locuirea radiatoarelor și conductelor, 

reabilitarea și modernizarea sistemu-
lui de producere a agentului termic, 
dar și a instalațiilor electrice - ilumi-
nat și prize, boilere pentru apa caldă 
curentă și instalarea panourilor foto-
voltaice pentru producerea de energie 
electrică. De asemenea, sunt prevăzu-
te două stații de încărcare electrice.

I.I.
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PROTEC
CARSTI
Cheile Sohodolului se întind pe o distanţă de 

aproximativ 12 km, între Poiana Contului şi 
comuna Runcu. Acestea pot fi împărţite în trei 

sectoare: Cheile Runcului, Cheile Vidrei şi Cheile Pătrun-
sa. Împărţirea este rezultatul configuraţiei geologice unde 
calcarele care ocupă cea mai mare parte sunt întrerupte 
de două ori de bare de şisturi cristaline şi granituri. 

Calcarele jurasice şi cretacice predominante în acest 
perimetru prezintă o mare permeabilitate carstică datori-
tă unui sistem bine dezvoltat de fisuri, canale, peşteri şi 
avene formate în urma unui îndelungat proces de dizol-
vare provocat de apele meteorice şi din râuri. Prin acest 
adevărat labirint subteran apele se infiltrează cu uşurin-
ţă dând naştere la o multitudine de fenomene carstice 
din care cele mai importante sunt cele de insurgenţă şi 
exurgenţă. În alte cazuri apa se înmagazinează în golurile 
subterane şi iese la suprafaţă sub forma unor izbucuri 
din care unele cu debite importante

Şisturile cristaline, granitele şi conglomeratele prezen-
te în zonă nu prezintă importanţă carstică ci numai sub 
aspect hidrochimic determinând gradul şi tipul de mine-
ralizare a apei. În unele locuri mai ales între Sohodol şi 
Deleş prin alterarea calcarelor în combinaţie cu oxizii de 
fier din natură s-au format depozite de terra rossa cu gro-
simi de până la 6 m. 

În timpul precipitaţiilor abundente acestea sunt spă-
late de apele torenţiale şi depozitate în văile din apropie-
re. De asemenea pereţii interiori ai golurilor carstice sunt 
tapiţaţi cu o peliculă fină provenită din depunerea sus-
pensiilor aduse de precipitaţii formată din argilă şi terra 
rossa. În perioadele cu precipitaţii abundente crește vi-
teza de circulaţie a apei în carst fapt ce produce o spă-
lare accentuată şi antrenarea unui volum mai mare de 
suspensii.  

Circulaţia subterană a apei este fenomenul cel mai in-
teresant şi în acelaşi timp cel mai complex din Cheile So-
hodolului şi extrapolând pe zona delimitată la est de Şu-
şiţa Verde şi la vest de Sohodol. Se poate afirma că avem 
de-a face cu o circulaţie foarte activă a apei în subteran, 
circulaţie favorizată de structura geologică a zonei (calca-
re carstificabile) precum şi diferenţele de cotă dintre văi. 

Astfel putem constata că Şuşiţa Verde este mai sus de-
cât Şuşiţa Seacă care la rândul ei este mai sus decât So-
hodolul. La rândul său acesta este mai sus decât Bistriţa 
cel mai apropiat râu spre vest dar de care este despărţit 
de o zonă cu formaţiuni impermeabile ce nu au favorizat 
procesele de carstificare şi de circulaţie a apei în subte-
ran.  

Pentru determinarea relaţiilor hidrologice existente în 

În schimb, liberalii au trasat la o ședință care 
a avut loc marți seară, la Motru, cum să facă să îi 
pună piedici lui Morega, care a câștigat în 2020 cu 
22% iar acum a crescut în ochii motrenilor până 
la 56%. Ca atare, ordinul PNL este de blocaj to-
tal a tuturor proiectelor edilului local, ce vizează 
investiții de dezvoltare a localității (infrastructură 
rutieră, apa, gaze, canal, complexe de joacă, burse 
pentru elevi, UATAA, DP Motru etc..).

La ședința de marți seară, actualul președinte 
al PNL Motru, susținut de Gigel Jianu, le-a trasat 
consilierilor PNL sa nu voteze rectificarea de buget 
ce va fi prezentată joi, în ședință de CL, rectificare 
care include bani pentru lucrările Direcției Publice 
Motru, pentru bursele elevilor, pentru evenimen-
tele de 1-4-22 decembrie dar și cu ocazia Anului 
Nou, plus resursele financiare pentru plata salari-
ilor și funcționarea primăriei municipiului.

Li s-a ordonat consilierilor PNL să nu vote-
ze nici proiectul ce vizează accesarea programu-
lui Rabla pentru achiziția de mașini electrice in 
schimbul celor patru autoturisme casate și trase 
pe dreapta. 

Un alt proiect important la care au ordin să se 

Cosmin Morega 
conduce în sondajul 
PNL făcut la Motru
Un sondaj făcut, sub acoperire, la Motru, la cererea PNL arată că primarul Cosmin Morega 
conduce cu 56%, conform surselor liberale, la distanță fiind fostul edil Gigel Jianu care 
ar avea mult sub douăzeci de procente. Deși asupra sondajului planează nenumărate sus-
piciuni, inclusiv din rândul PNL, asta pentru că locuitorii nu știu să fi fost sondați ,,din 
ușă în ușă” cum spun liberalii ori ,,pe străzile din Motru”, cert este că celor de la vârful 
organizației municipale a PNL le este teamă de PSD. Mai mult, din acest motiv se pare că 
și Daniel Burlan a dat înapoi, fiind convins că nu are nicio șansă în bătălia politică pentru 
scaunul de primar, singurul scop pentru care a acceptat funcția în BPJ al PNL fiind acela de 
a-și păstra scaunul de manager al CEO. 

opună liberalii este unul ce vizează achiziția unui 
teren pentru care Primăria Motru a fost acționată 
în instanță, de pe timpul edilului Jianu, cu privire 
la mutarea unei conducte principale de agent ter-
mic, pentru care raportul de expertiză tehnică pre-
vede o sumă de aproximativ cinci miliarde de lei 
vechi iar achiziția terenului nu ar depăși, conform 
evaluării la prețul pieței, 100.000 de lei.

Este interesat de urmărit cum vor vota libera-
lii, la ordinul conducerii PNL Motru, pentru a îm-
piedica și a pedepsi inclusiv copiii care așteaptă 
să primească următoarea tranșă din burse, dar și 
anumite proiecte ce vizează comunitate. Edilul de 
Motru susține că este obișnuit cu astfel de încer-
cări ale liberalilor, având în vedere că nu a avut și 
nu are majoritate, încă din prima zi de mandat.

Cert este că la Motru, în ultimii doi ani de zile, 
lucrurile s-au mișcat in bine, ultima investiție bi-
fată de primărie fiind complexul de joacă cu o ti-
roliană dar și încheierea contractului cu privire la 
cadastrarea gratuita pentru aproximativ 500 de 
imobile cu o valoare de 160.000 de lei, bani care 
nu sunt de la bugetul local.

A.STOICA
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Te Te ABONEZIABONEZI la ,,Gorjeanul” şi  la ,,Gorjeanul” şi CÂŞTIGI!CÂŞTIGI!
Abonându-te la ,,Gorjeanul” economisești bani și, în plus,                                              poţi câștiga și un PREMIU ! Abonându-te la ,,Gorjeanul” economisești bani și, în plus,                                              poţi câștiga și un PREMIU ! 

CâştigăCâştigă
Cu Chitanţa de abonatCu Chitanţa de abonat
Cadoul de Crăciun                                                                     din 16.12.2022

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
DE CRĂCIUN

Premii
Marele Premiu: 1 x Televizor LED, 80 cm, HD

Premiul I: 1 x Telefon mobil Samsung  

Premiul II: 2 x Aspirator praf

Premiul III: 10 x Tigaie ceramică
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DurataDurata Campania se desfăşoară în perioada  Campania se desfăşoară în perioada 22.11.2022-15.12.2022, ora 16.0022.11.2022-15.12.2022, ora 16.00

CondiţiiCondiţii  La Tombola cu premii pot participa toţi abonaţii ziarului ,,Gorjeanul" care depun în cutia poştală sau la sediul ziarului La Tombola cu premii pot participa toţi abonaţii ziarului ,,Gorjeanul" care depun în cutia poştală sau la sediul ziarului 
 (Târgu-Jiu -  Str. Tudor Vladimirescu 17) ori trimit prin poştă plicul ce conţine chitanţa de abonat la ,,Gorjeanul” emisă după  (Târgu-Jiu -  Str. Tudor Vladimirescu 17) ori trimit prin poştă plicul ce conţine chitanţa de abonat la ,,Gorjeanul” emisă după 01.11.202201.11.2022..
DataData Tragerea la sorţi va avea loc în data de  Tragerea la sorţi va avea loc în data de 16.12.202216.12.2022, la sediul Redacţiei, iar câştigătorii vor fi  publicaţi în ediţia din , la sediul Redacţiei, iar câştigătorii vor fi  publicaţi în ediţia din 19.12.2022 19.12.2022 a  a  
 ziarului ,,Gorjeanul". ziarului ,,Gorjeanul".
TermenTermen  Pentru a revendica premiul, câştigătorii sunt rugaţi să sune la Centrul de colectare anunțuri și abonamente/ Doamna Sorina-Dumitra Pentru a revendica premiul, câştigătorii sunt rugaţi să sune la Centrul de colectare anunțuri și abonamente/ Doamna Sorina-Dumitra 
TROI  - telefon: 0765-622.623, de Luni până Vineri, între 08.00-17.00, în termen de 30 de zile de la publicarea/afi şarea câştigătorilor.TROI  - telefon: 0765-622.623, de Luni până Vineri, între 08.00-17.00, în termen de 30 de zile de la publicarea/afi şarea câştigătorilor.

22222222222222...22222222222222.2ddddddddddddddiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 1111111111111din 1

00800000000000000000000808080 ccccccccccccccccc c ccccccccc c c ccc  cc ccccccccccccccccccccccccccccccccc cmmm,mmmm,m,m,mm,mm,m,m,,mmmmm,mm,m,mmmmmmmmmmm,m,mmmm,mmm,m,mmmm,mmmmmmmmmmmm,mmm, HHHHHHHHHH H HH HHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHH80 cm, H

amamamaammmmmmammmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmammmmmmmmmmmmsusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuungngngngnnnngngngnggnnnngngngnngngngngngngnngnnnnnn    amsung 

111111111111111166666666666666666 1111111122216.12iinnnnnnnn 11n 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

111111111111111166666..1111111111111111111111111111122216.12

CŢIA COMPLEXULUI 
IC SOHODOL

acest perimetru specialiştii hidrogeologi români au efec-
tuat o serie de marcări cu trasori. Rezultatele acestor de-
terminări au dus la o serie de concluzii foarte interesan-
te: 

*În sectorul Pătrunsa există o circulaţie subterană a 
apei între punctul Toaia Dracilor de pe Gropu şi izbucuri-
le Pătrunsa, Picuel şi Izvorul Muşchiat de pe Sohodol.   

*Între peştera Gârla Vacii şi izbucurile Vâlceaua (Gâl-
ciomiţa), Jaleş şi Runcu există relaţii hidrologice.  

*Între punctele de penetrare a apei în calcar localiza-
te în perimetrul Şuşiţa Verde-Şuşiţa Seacă şi izbucurile 
Vâlceaua şi Jaleş din Sohodol există legături hidrologice. 
Apa ce se pierde în această zonă circulă printr-o compli-
cată reţea subterană ce străbate bazine de recepţie mari 
unde trasorii sunt puternic diluaţi pentru a reapare la 
lumina zilei în perimetrul izbucurilor Vâlceaua –Jaleş 
–Albulescu –Balaurul.  

*Între Bistriţa şi izbucurile de pe Sohodol nu există 
relaţii hidrologice.   

Din analizarea datelor a rezultat că direcţiile de curge-
re a apei în subteran urmează un curs de la nord la sud 
cu o puternică componentă de la est la vest. 

De o importanţă majoră în acest perimetru este fap-
tul că izbucul Vâlceaua a fost captat şi asigură o parte 
din apa potabilă necesară municipiului Târgu-Jiu, lucru 
ce impune tratarea acestui perimetru ca zonă specială a 
judeţului. 

La toate acestea se adaugă şi posibilitatea desfăşurării 
unor activităţi speoturistice necontrolate ce pot avea se-
rioase consecinţe asupra apelor de suprafaţă şi din sub-
teran. 

Acestea se pot contamina de la punctele de poluare 
aflate în calea lor sau ca urmare a activităţilor iresponsa-
bile ale unor aşa-zişi turişti.  

De aceea se recomandă ca zonele de penetrare a 
apelor în carst precum şi cele în care acestea apar 
la lumina zilei să fie atent supravegheate şi ecolo-
gizate periodic. 

Participând la câteva din aceste acţiuni de eco-
logizare  am rămas total dezamăgit de indiferenţa 
cu care aşa-zişi turişti de week-end tratează mediul 
ambiant întărindu-mi convingerea că mai presus 
de sancţiuni este nevoie de o profundă schimbare a 
mentalităţilor unora din semenii noştri. 

Totuşi până la această schimbare sunt necesare 
unele măsuri concrete cum ar fi instituirea unor 

zone de protecţie în care să se interzică activităţile 
ce ar putea genera focare de poluare. 

Având în vedere că Valea Sohodolului este unul 
dintre cele mai vizitate obiective turistice din jude-
ţul nostru, cu toate consecinţele legate de impactul 
cel mai adesea negativ asupra mediului, printr-un 
turism civilizat în deplină armonie cu mediul am-
biant, această zonă de o frumuseţe aparte va putea 
continua să ne încânte şi pe viitor prin bogăţia fe-
nomenelor carstice şi a diversităţii sale biologice. 

                                      MUGUREL PETRESCU     
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Mănăstirea Lainici şi-a sărbătorit Hramul «Întrarea în biserică a Maicii Domnului» Mănăstirea Lainici şi-a sărbătorit Hramul «Întrarea în biserică a Maicii Domnului» 

,,Ne rugăm cu smerenie Maicii Domnului, să ne ajute şi pe ,,Ne rugăm cu smerenie Maicii Domnului, să ne ajute şi pe 
noi să ne ducem cu bine această viaţă pământească şi să noi să ne ducem cu bine această viaţă pământească şi să 
ne facă parte de fericirea dumnezeiască”! ne facă parte de fericirea dumnezeiască”! 
Cu binecuvântarea ÎPS Părin-

te dr. IRINEU, Arhiepisco-
pul Craiovei şi Mitropolitul 

Olteniei, luni, 21 noiembrie 2022, 
Mănăstirea Lainici şi-a sărbătorit 
Hramul «Întrarea în biserică a Mai-
cii Domnului», praznicul bisericii de 
ctitorie a mănăstirii, Sfânta Liturghie 
fiind oficiată în Biserica cea nouă a 
Sfintei Lavre din Defileul Jiului de că-
tre un sobor ales de preoţi, călugări 
şi diaconi ai Catedralei Mitropolitane 
din Craiova şi ai sfântului aşezământ 
monahal. Din soborul de slujitori au 
făcut parte Preacuviosul Părinte Ar-
himandrit Ioachim Pârvulescu, Exar-
hul mănăstirilor din Arhiepiscopia 
Craiovei şi stareţul Mănăstirii Lainici, 
împreună cu Preacucernicul Părinte 
Protopop, Pr. Marian  Mărăcine, Pro-
topopiatul Târgu-Jiu Nord, dar, şi cu 
Preacucernicul Părinte Protopop, Pr. 
Cătălin Neacşu, Protoieria Băileşti, 
iar, răspunsurile la strană au fost 
date de către Grupul psaltic al Ca-
tedralei Mitropolitane «Sfântul Mare 
Muc. Dimitrie» din Craiova şi grupul 
psaltic al sfintei lavre, încântându-ne 
sufletul cu minunatele cântări biseri-
ceşti care le-au prilejuit credincioşilor 
prezenţi să asculte nu numai în bi-
serică, dar, şi în curtea mănăstirii o 
slujbă de referinţă, într-o zi înnorată, 
dar, binecuvântată de către Atotpu-

ternicul şi Preamilostivul Dumnezeu! 
Printre credincioşii prezenţi la slujbă 
i-am remarcat şi de această dată pe 
membrii familiei regretatului publi-
cist şi cercetător gorjean, Constantin 
Avram, într-un colţ retras fiind chiar 
doamna Gheorghiţa Avram, împreu-
nă cu cei doi fii ai săi, domnul Irinel 
Avram şi domnul Cătălin Avram, ca 
să mai adăugăm şi faptul că printre 
cei prezenţi s-a aflat şi domnul Arhi-
tect Iulian Cămui, slujitor şi restau-
rator al lăcaşelor de cult din Gorjul 
nostru strămoşesc, care a primit de 
curând «Crucea Sfântului Nicodim 
cel sfinţit de la Tismana» clasa I, o 
prezenţă plăcută şi demnă de atenţie 
la sfintele slujbe chiariarhale! Atmo-
sfera de mare sărbătoare chinovială 
a lavrei din Defileul Jiului a sădit în 
ogorul sufletului credincioşilor căldu-
ra pe care o inspiră «Troparul Intrării 
în biserică a Maicii Domnului», glasul 
al 4-lea, în care se spune astfel: «As-
tăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei 
lui Dumnezeu şi propovăduirea mân-
tuirii oamenilor, în Templul lui Dum-
nezeu luminat Fecioara se arată şi pe 
Hristos tuturor mai înainte Îl vesteş-
te. Acesteia şi noi cu mare glas să-i 
strigăm: Bucură-te, plinirea rânduie-
lii Ziditorului», un semn că Preasfân-
tă Stăpână de Dumnezeu Născătoare 
Fecioară, întru tot lăudată, nu înce-
tează niciodată a se ruga pentru noi!

,,În jurul Maicii Domnului se cir-
cumscrie toată istoria omenirii…”!

Ca de fiecare dată când vorbeşte 
în faţa credincioşilor veniţi la Sfânta 
Liturghie, în ziua unei mari sărbători 
creştine, în cuvântul de învăţătură 
duhovnicească, plin de elocinţă şi 
bine documentat, Preacuviosul Părin-
te Stareţ Ioachim Pârvulescu s-a refe-
rit pe larg la ceea ce înseamnă pentru 
noi, creştinii, pentru întreaga ortodo-
xie, Născătoarea de Dumnezeu, amin-
tindu-le celor prezenţi că: ,,Pe fronti-
spiciul de la biserica noastră vedem 
Icoana cu «Intrarea în biserică a Mai-
cii Domnului», iar, Biserica cea nouă 
este destinată tot Maicii Domnului, 
cu cel de-al doilea hram «Izvorul Tă-
măduirii», că aşa s-a dat atunci, pe 12 
aprilie 1990, când s-a pus piatra de 
temelie, iar, la demisol s-a făcut un 
alt proiect iconografic pentru ca să fie 
o cronologie a bisericii noastre. După 
cum se ştie, în 2009 s-au descoperit 
moaştele Sf. Irodion, care s-a canoni-
zat în 2011, s-a sfinţit această biseri-
că şi s-a dat hramul «Sfântul Irodion», 
de aceea, această biserică are două 
hramuri. Deci, Mănăstirea Lainici are 
două hramuri închinate Maicii Dom-
nului, cea de la Biserica veche, «Intra-
rea în biserică a Maicii Domnului», la 
21noiembri şi cea de la biserica nouă: 
«Izvorul Tămăduirii»! Maica Domnului 

este protectoarea credincioşilor din 
Muntele Athos, considerat Muntele 
Maicii Domnului! Acolo nu se dă voie 
să intre femeile, cu toate că ea este fe-
meia prin excelenţă Sfânta Sfintelor, 
cea care protejează totul şi toate! Unii 
oameni au fost înclinaţi să încalce le-
gea dumnezeiască, să nesocotească 
Scriptura, să interpreteze greşit textul 
biblic, pentru a-şi deschide orizonturi 
diferite şi de neînţeles! Despre Maica 
Domnului s-a vorbit foarte puţin în 
Sfânta Scriptură, cu toate că Maica 
Domnului este cea mai preţuită după 
Sfânta Treime! În toate studiile mele la 
teologie mi-a fost greu să înţeleg acest 
lucru! Astfel, am desluşit hristologia, 
mariologia şi alţi termeni teologici. 
Biserica ortodoxă a păstrat această 
discreţie şi această smerenie a Maicii 
Domnului! Oamenii din ziua de astăzi 
sunt înclinaţi spre patimi, spre lu-
cruri materiale, spre bogăţie! În jurul 
Maicii Domnului se circumscrie toată 
istoria omenirii, de aceea, trebuie să 
înţelegem ceea ce înseamnă mântui-
rea! Trebuie să înţelegem că după ce 
Adam şi Eva au căzut în păcat, în rai, 
Dumnezeu le-a adus un răscumpără-
tor care a venit acum două mii de ani, 
Mântuitorul Iisus Hristos, o persoană 
divino-umană! Şi Dumnezeu, şi Om 
în acelaşi timp, e foarte greu să în-
ţelegem! Iisus Hristos nu este o per-
sonalitate istorică, El este o Persoană 
divino-umană, fiindcă este Dumnezeu 
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Anunţ referitor la deschiderea procedurii de transparenţă decizională 
a procesului de elaborare a unui proiect de hotarâre

Astăzi, 23.11.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă deschi-
derea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
Proiectului de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, amenzile, 
precum şi facilitățile fiscale aplicabile în anul fiscal 2023.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: 
•  Anexele la proiectul de hotărâre;
•  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul 

Municipiului Târgu Jiu; 
•  Raportul de specialitate întocmit de Direcția impozite și taxe; 
Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la Secțiunea Con-

siliul Local – Legea Transparenței
•  la sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu Jiu, din Bd. Constan-

tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 

hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până 
la data de 12.12.2022:

[ ] în format electronic pe adresa de e-mail: primariatargujiu@targujiu.
ro; 

[ ] prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bd. Constantin 
Brâncuşi, nr.19, județul Gorj; 

[ ] la sediul instituţiei, la Registratură (Centrul pentru informarea 
cetățenilor), la adresa Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiec-
tul de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite-
le şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, amenzile, precum şi 
facilitățile fiscale aplicabile în anul fiscal 2023”.

 Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publica-
te pe pagina de internet a instituţiei, la la Secțiunea Consiliul Local – Legea 
Transparenței. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată 
în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10.01.2023. 

Data finalizare termen anunț: 10.01.2023. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

ȚICLEANU RADU LAURENȚIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cu se-

diul în loc. Țicleni, str. Petroliștilor, nr. 332, județul Gorj anunță publicul 

interesat că a depus la A.P.M Gorj documentația tehnică pentru obținerea 

autorizației de mediu pentru desfășurarea activităților Cod CAEN 2370 
– Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei, 4333 – Lucrări de pardosire 
și placare a pietrei, 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a., 
4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, 
chioșcurilor și piețelor și 9603 – Activități de pompe funebre și similare 

pe amplasamentul din loc. Țicleni, str. Petroliștilor, nr. 332, județul Gorj.

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pen-

tru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str Unirii , nr. 76, tel: 0253215384, 

fax: 0253212892, e-mail: office@apmgj.anpm.ro  

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND
DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A

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

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 actualizată în 
2022, cu modificările și completările ulterioare, primăria comunei Alim-
pesti, judeţul Gorj, intenţionează să solicite de la A.N. “APELE ROMÂNE 
- ABA OLT - S.G.A. VÂLCEA, aviz de gospodărire a apelor pentru proiectul 
“REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 
CU APĂ, SISTEM RUTIER DS23, DS26 ÎN COMUNĂ ALIMPESTI, JUDEŢUL 
GORJ” propus a fi realizat în comună Alimpesti, judeţul Gorj.

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

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii și recomandări 
se pot adresa solicitantului la primăria comunei Alimpesti, judeţul Gorj în 
zilele de luni - vineri, între orele 08:00- 16:00.

şi Om, El este Creatorul şi Omul Care 
S-a născut din Fecioara Maria! Maica 
Domnului este concepută cu foarte 
multă rugăciune de către Sfinţii Pă-
rinţi, drepţii Ioachim şi Ana, pentru că 
aşa se numeau ei, cei «drepţi» înaintea 
Lui Dumnezeu! În Vechiul Testament 
era obiceiul acesta, ca oamenii care 
nu aveau copii să fie discreditaţi de 
către ceilalţi oameni, pentru că oame-
nii care nu aduc rod pe pământ sunt 
blestemaţi de Dumnezeu! Dar, ei toa-
tă viaţa s-au rugat şi Dumnezeu le-a 
împlinit rugăciunea, când Sfânta Ana 
a rămas însărcinată la o vârstă înain-
tată, nu din plăcere, ci, din dorinţa de 
a lăsa un moştenitor! Drepţii Ioachim 
şi Ana s-au rugat cu credinţă şi s-a 
născut prunca Maria! Acest lucru în-
seamnă insistenţa în rugăciune! Toţi 
avem nevoie să ne rugăm, dar, să ne 
rugăm când trebuie şi cum trebuie, să 
ne rugăm cu smerenie şi cu dragoste 
pentru ca Domnul să ne împlinească 
rugăciunea! Sfinţii Ioachim şi Ana au 
promis ca să dea pruncul Domnului, 
iar, Domnul le-a dat o fetiţă sfântă! 
Dar, vreau să mai spun că în fiecate 
lună din an, Maica Domnului are un 
praznic al ei, începând cu 1 ianuarie, 
deci, în fiecare lună, avem un praznic 
închinat pentru Maica Domnului şi 
ea este prezentă în sărbătorile noas-
tre! Deci, încheiem orice cântare cu 
Sfânta Treime şi cu Maica Domnului”, 
a prezizat Preacuviosul Părinte Stareţ 
şi Arhimandrit Ioachim Pârvulescu! 

,,Maica Domnului este Taina 
Tainelor şi este permanent printre 
noi, în viaţa noastră”! 

În continuare, destoinicul slujitor 
şi plin de responsabilitate sfătuitor al 
mănăstirilor din Arhiepiscopia Craio-
vei a spus următoarele: ,,Astăzi, avem 
Sărbătoarea «Intrarea în biserică a 
Maicii Domnului», pentru că la vâr-
sta de trei ani de zile, aşa cum drepţii 
Ioachim şi Ana I-au promis Lui Dum-
nezeu, Fecioara a fost dusă la templu 
ca la o şcoală unde erau aduse copile 
tinere până la vârsta de 15 ani care 
mergeu cu lumânări aprinse şi trebu-
iau să urce pe cele 15 trepte, iar, la 
fiecare treaptă trebuia să fie spus un 
psalm. După urcarea celor 15 trep-
te se intra în templu. După ce Sfinţii 
Părinţi au plecat la Domnul, Fecioara 
Maria a rămas până la cincispreze-
ce ani la templu, unde a trăit o via-
ţă suprafirească! Maica Domnului a 
fost smerită şi discretă, ea a vrut să 
se vorbească mai mult despre Mântu-
itorul Iisus Hristos, iar, Maica Dom-
nului a stat cei doisprezece ani în cel 
mai sfânt loc din biserică, în sfântul 
altar, de aceea, noi o numim «Sfân-
ta Sfintelor», pentru că lucrurile cele 
mai sfinte acolo se păstrau, în sfân-
tul altar, acolo unde intra Arhiereul 
o singură dată pe an, iar, dacă alte 
persoane încercau să se atingă de 
lucrurile din sfântul altar, imediat 
mureau! Deci, acolo a intrat Maica 

Domnului care tot timpul se ruga şi 
era hrănită cu hrană îngerească! Aşa-
dar, Maica Domnului trăia în altarul 
templului o viaţă suprafirească, su-
praîngerească, iar, la 15 ani, tinerele 
trebuiau să părăsească templul pen-
tru a merge acasă la ele! Maica Dom-
nului nu mai avea pe nimeni, părinţii 
ei muriseră, dar, Dumnezeu, care îl 
iubeşte pe om «la centimă», l-a tri-
mis pe dreptul Iosif care a luat-o sub 
îngrijire, iar, când Maica Domnului 
stătea la rugăciune în casa lui Iosif, 
la Bunavestire a venit Arhanghelul 
Gavriil cu un crin în mână, iar, cri-
nul este simbolul curăţiei, al purită-
ţii, spunându-i cuvintele cunoscute: 
«Bucură-te, ceea ce eşti plină de har…
Duhul Sfânt se va coborî peste tine!», 
după care Maica Domnului a răs-
puns: «Fie, mie, după cuvântul tău!», 
iar, aceasta este o minune că atunci, 
Maica Domnului a rămas însărcinată! 
Aceasta este «taina cea din veac as-
cunsă şi de îngeri neştiută», pentru 
că este un lucru dumnezeiesc până 
la Naşterea Domnului în ieslea din 
Bethleem, în cel mai umil loc! Sfân-
ta Sfintelor în cel mai umil loc, deci, 
acestea sunt paradoxurile, pe care nu 
le putem cuprinde cu mintea noastră 
finită, cu gândirea imanentă, ceea ce 
înseamnă infinitul, transcendentul! 
Să înţelegem că atunci când omul se 
smereşte, se face mic, deci, cel care se 
smereşte foarte mult, pricepe lucruri 
foarte mari, dar, omul când se înalţă 
foarte mult, nu mai pricepe lucruri-
le mari, rămâne la lucruile mici din 
mintea lui! Deci, Dumnezeu a găsit 
pentru Naşterea Mântuitorului Iisus 
Hristos, cel mai umil loc, iar, carac-
teristica dumnezeirii este smerenia! 
Iisus Hristos Se naşte din veşnicie, 
din Tată fără de mamă, din Dumne-
zeu, Se naşte pe pământ din mamă 
fără de tată, din Sfânta Sfintelor care 
este Maica Domnului! Prin sfinţenia 
ei, Maica Domnului i-a depăşit şi pe 
îngerii din cer! Maica Domnului s-a 
dăruit Lui Dumnezeu şi trebuie să 
avem o mare evlavie pentru Maica 
Domnului, Împărăteasa cerului şi a 
pământului, Împărăteasa luminii, cea 
care are ca şi Dumnezeu, puterea să 
ne mântuiască! Să simţim fiorul iubi-
rii Maicii Domnului în inima noastră! 
Pentru că Maica Domnului este Tai-
na Tainelor şi este permanent printre 
noi, în viaţa noastră! Să-i mulţumim 
cu toţi, Maicii Domnului, că şi la Mă-
năstirea Lainici, am ajuns la acest 
praznic, pentru că este protectoarea 
întregii mănăstiri, pentru că ea este 
aceea care ne va întâmpina, dacă ne 
vom dovedi vrednici să ajungem în 
Împărăţia Lui Dumnezeu, acolo unde 
ea se află cu toţi sfinţii ei! De aceea, 
ne rugăm cu smerenie Maicii Dom-
nului, ca să ne ajute şi pe noi să ne 
ducem cu bine această viaţă pămân-
tească şi să ne facă parte de fericirea 
dumnezeiască, să ne întâlnim cu Ea 
la marea zi a judecăţii, cu Mântuito-
rul Iisus Hristos şi cu toţii sfinţii, în 
veci-vecilor. Amin”!

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

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

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

Telefon: 0761645595. 

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

Telefon 0721.242667.

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

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

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

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

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

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

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

Telefon 0722814556.



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

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

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

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

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

Telefon: 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foar-
te mare, complet utilat și 
mobilat, în bloc suprave-
gheat video, cu lift. Preț 
negociabil la fața locului. 
Rog seriozitate. Telefon: 
0766.535351.

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

Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în str. 
Victoriei în clădirea 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 în-
grijire persoană bolnavă (feme-
ie), în Bârsești. 0769213005

Caut femeie pentru în-
grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. Telefon: 0771221338.

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

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. Oferim salariu atrac-
tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. Telefon: 0731.504.036.

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte 
de muncă cel puțin 10 ani, 
vârsta 30-40 ani, dinamic și 
bun executant, fără probleme 
la legile circulației și altele.Se 
oferă salariu atractiv. CV-uri-
le se pot depune la adresa de 
e-mail agentiaec@gmail.com.
Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.

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

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi încadrat 
consilier. 

Se oferă salariu atractiv și 
bonuri de masă. CV-urile (în 
format Europass) se pot depu-
ne la adresa de e-mail agentia-
ec@gmail.com. 

Relații la telefon: 0734 517 
000 (luni-vineri, între orele 
9.00 -15.00)

DiverseDiverse
Execut și repar urmă-

toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. Telefon: 0761890450.

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

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

Telefon: 0766192811.
 Vând apartament 2 

camere + bucătărie 24m2, 
cămară + beci + gradină + 
bucătărie de vară afară fără 
subsol, fără asociație, vizavi 
de somaj, CAM. 

Telefon: 0765980764.
 Vând casă și toa-

tă averea pe care o posed 

în comuna Dănești, satul 

Trocani, județul Gorj. Sunt 

pensionar, fără familie. Tel.: 

0766870282.
Vând teren în sat, îm-

prejmuit pentru creșterea 
a 1000 rațe sau 600 – 700 
gâște, sau 500 – 700 curci/
curcani, posiblitate de a fi 
crescute în spații protejate, 
dețin apă și material pentru 
construirea halelor. 

Telefon: 0765363066, 
0720450404. 

 Montăm țiglă meta-
lică, toată gama de culori, 
jgheaburi, burlane, aticuri, 
dulgherie, mansardări, pla-
cări cu polistiren și rigips și 
orice reparații de construcții. 
Lucrăm cu materiale proprii 
și ale beneficiarului, echipă 
foarte rapidă. 0726308098

 Vând două plațuri de 
veci în Cimitirul Municipal 
Tg-Jiu, intrarea principală, 
situat în aripa dreaptă, secția 
I. Preț negociabil, detalii la nr. 
telefon 0701025608. 

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

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

 Vând Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfec-
tă de funcționare. Preț și 
amănunte la tel. Telefon: 
0766.459.497.

CLIN
IC LIFE                      

CLIN
IC LIFE                      

SC CLINIC LIFE BDS - SRLSC CLINIC LIFE BDS - SRL
Dr.Dragoș ŞOROP
Telefoane: 0744-42.77.84 sau 0765-32.88.99

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS

TÂRGU JIU: Str.23 August nr.1B 
MOTRU: Str.Minerului nr.7, Cabinet 31 
ROVINARI: Str.Jiului nr.6, Cabinet 14Puncte de lucru:Puncte de lucru:

aa

icic

le în partenariat cule în partenariat cu

1B

arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeearrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

cc

e în partenariat cuîn partenariat cu

Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!

DeceseDecese

r Ne luăm rămas 
bun de la colegă noastră, 
doamna MIRCEA SILVIA, 
pentru care boală a fost mai 
puternică decât dorința de a 
merge mai departe. Pentru 
cele care am apreciat-o,va 
rămîne veșnic vie amintirea 
unui  om profesionist. Fie ca 
sufletul său să călătorească 
în Lumină și cu Lumină, 
acolo unde fiecare vom 
ajunge cândva! Sincere 
condoleanțe familiei!

Colectivul Secției 
Pediatrie  a SJU Tg JIU

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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PSD vrea ca, după re-
glementare, nimeni 
să nu mai plătească 

un preț mai mare de 1,3 lei 
KWh, indiferent de nivelul de 
consum sau de categoria de 
consumator.

Totodată, în amendamen-
tele PSD se mențin prevederile 
care stimulează economisirea 
energiei electrice. Consumato-
rii casnici care se încadrează 
în consumuri lunare mai mici 
de 300 KWh vor beneficia de 
prețuri mai mici, iar diferența 
față de prețul reglementat de 

Preț maxim la curent: 1,3 lei/kWhPreț maxim la curent: 1,3 lei/kWh
PSD a depus în Parlament amendamentele privind re-
glementarea prețurilor la energie, care ar urma să pună 
capăt speculei din piață. De asemenea, acestea vor asi-
gura protecția consumatorilor casnici și a economiei 
naționale.

1,3 lei KWh va fi suportată de 
către Guvern.

Coaliția a stabilit anterior 
că că pentru consumatorii 
casnici rămân valabile valorile 
de 0,68 lei/kWh si 0,80, pen-
tru plafonare, și va fi stabilit 
un preț fix, de 1,3 lei, pentru 
consumatorii casnici care nu 
se încadrează la un consum 
lunar de până în 255kwh. 
Acum ei au stabilit, în plus, 
că acest preț fix maxim de 1,3 
lei se va aplica pentru orice 
tip de consumator.

M.C.H.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a venit cu detalii în ceea ce privește 
sprijinul pe care pensionarii cu pensii mici îl vor primi de la 1 ianu-
arie 2023. Toți aceștia sunt vizați de ajutoare suplimentare, potrivit 
deciziei luate de coaliția de guvernare.

Ajutoare suplimentare pentru 
vârstnicii cu pensii mici

Astfel, pensionarii care au pensii 
mai mici de 1.500 de lei vor primi un 
ajutor de 1.000 de lei pe lângă pensie, 
a declarat ministrul Muncii, Marius 
Budăi. 

Acesta a precizat că acest ajutor se 
va acorda în două tranșe, dintre care 
prima, de 500 de lei, se va da în luna 
ianuarie.

Ajutor pentru cei cu pensii sub 
3.000 de lei

„Avem sprijin pentru pensiile mai 
mici de 1.500 de lei. Vor primi un spri-
jin de 1.000 de lei, care va fi acordat în 
două tranșe semestriale. 

500 de lei în luna ianuarie, a doua 
tranșă semestrială undeva în semes-
trul al doilea, în octombrie cel mai pro-
babil. 

Acest lucru are un impact bugetar 
de 2,5 miliarde de lei.

Seniorii României cu pensii de 
1.500 – 2.000 de lei vor avea un sprijin 

de 800 de lei, împărțită în două tranșe 
semestriale de câte 400 de lei. Impac-
tul bugetar este de 860 milioane lei.

A treia categorie sunt seniorii Ro-
mâniei cu valoarea pensiei între 2.001 
– 3.000 de lei. 

Sprijinul este de 600 de lei, cu 
aceleași două tranșe, 300 de lei, re-
spectiv 300 de lei. Impactul bugetar e 
de 710 milioane de lei”, a precizat mi-
nistrul Marius Budăi la România TV.

Sprijin pentru plata facturilor la 
energie

Amintim că, preşedintele PSD, 
Marcel Ciolacu, a anunţat luni seară 
că de la 1 ianuarie 2023 se va acorda 
un sprijin de 1.400 de lei, împărţit în 
două tranşe semestriale, pentru plata 
facturilor la energie pentru pensiona-
rii cu vârsta de peste 60 de ani şi care 
au pensii mai mici de 2.000 de lei.

M.C.H.

Majoritatea copiilor vor primi, în medie, 12 lei 
după mărirea alocaţiilor, iar ministrul Muncii 
spune că statul nu trebuie să susţină părinţii 
apţi de muncă.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a precizat că 
alocaţiile copiilor vor fi indexate cu rata inflaţiei în-
registrată în cursul anului anterior, aşa cum pre-
vede legea, ceea ce presupune o majorare de apro-
ximativ 12 lei pentru un copil care beneficiază de 
alocaţia standard de 243 de lei.

,,Alocaţiile vor creşte cu rata inflaţiei calculată... 
cu aia care scrie în lege şi pe care o cunoaştem. 

(...) Este ceea ce facem acum şi, până la urmă, 
eu nu cred că există vreo familie în România sau nu 
trebuie să susţinem noi o familie în România care să 
aibă părinţi apţi de muncă şi să trăiască doar din 
alocaţia copiilor", a afirmat ministrul Muncii, Ma-
rius Budăi, într-o intervenție telefonică la TV.

M.C.H.

Budăi: Părinții apți de muncă nu trebuie să trăiască Budăi: Părinții apți de muncă nu trebuie să trăiască 
doar din alocațiile copiilordoar din alocațiile copiilor
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Cupa României 
revine pe 
6 decembrie

Ultima etapă din grupele Cupei României va avea loc în 
perioada 6-8 decembrie. 

Federația Română de Fotbal  a anunțat  programul rundei 
a treia din această fază a competiției. 

Vor fi meciuri decisive pentru calificarea în sferturile de 
finală, acolo unde ajung prime două formații din fiecare gru-
pă. 

Tabloul cu jocurile
Grupa A, etapa 3:
6 decembrie – ora 19.00: Sepsi Sfântu Gheorghe – 

FC Voluntari, Petrolul – FCU Craiova, Unirea Slobozia – 
Dinamo.

Clasament: 1. Sepsi 6 puncte (golaveraj 6-3), 2. FCU 4 
(1-0), 3. Voluntari 3 (1-1), 4. Dinamo 1 (2-3), 5. Slobozia 1 
(0-1), 6. Petrolul 1 (1-3).

Grupa B, etapa 3:
8 decembrie – ora 20.00: AFC Botoşani – FCSB, CS 

Mioveni – UTA Arad, Oţelul Galaţi – Gloria Buzău.
Clasament: 1. Mioveni 6 (2-0), 2. UTA 4 (5-3), 3. Botoşani 

3 (1-1), 4. FCSB 2 (2-2), 5. Galaţi 1 (0-1), 6. Buzău 0 (1-4).
Grupa C, etapa 3:
7 decembrie – ora 14.00: CSM Alexandria – CSC 

Dumbrăviţa; ora 20.00: Farul Constanţa – CFR Cluj, 
Universitatea Cluj – Rapid.

Clasament: 1. CFR Cluj 4 (6-1), 2. U Cluj 4 (5-1), 3. Farul 
4 (4-2), 4. Rapid 3 (4-3), 5. Alexandria 1 (2-6), 6. Dumbrăviţa 
0 (1-9).

Grupa D, etapa 3:
7 decembrie – ora 17.00: FC Argeş – Universitatea 

Craiova, AFC Hermannstadt – Chindia Târgovişte, Ocna 
Mureş – Minaur Baia Mare.

Clasament: 1. Universitatea Craiova 4 (3-1), 2. Ocna 
Mureş 4 (2-1), 3. Hermannstadt 3 (3-4), 4. Argeş 2 (1-1), 5. 
Baia Mare 1 (2-3), 6. Chindia 1 (1-2).

 CĂTĂLIN PASĂRE

Terenul sintetic din 
cadrul Complexului 
Sportiv Târgu Jiu va 

fi astăzi gazda ultimelor jocuri 
programate în Cupa Satelor – 
faza județeană. Această fază a 
competiției este organizată de 
Asociația Județeană de Fot-
bal Gorj sub egida Federației 
Române de Fotbal. 

Întrecerea sportivă are ca 
scop principal promovarea 
fotbalului în mediul rural 
și atragerea de noi talente 
din satele și comunele din 
județele țării. 

Opt echipe din Gorj s-au 
înscris la ediția din acest an, 
iar astăzi vor avea loc finala 
mică și finala mare. Formațiile 
din Mătăsari și Dănești, re-
spectiv Câlnic și Turburea, au 
privilegiul de a juca pe masă 
cu trofeele. Meciurile încep la 
orele 14.30, respectiv 15.30. 

Au drept de joc în ,,Cupa 
Satelor la Fotbal” ediția 2022 

Finala Cupei Satelor, la Târgu-Jiu

- 2023 jucătorii născuți în 
anul 2010 și mai tineri și ju-
cătoare (fete) născute în anul 
2008 și mai tinere. 

Un joc se dispută între 
două echipe compuse fieca-
re din 9 jucători, dintre care 
unul este portar. Durata unui 

joc este de 30 de minute (fără 
prelungiri), împărțit în două 
reprize egale a câte 15 mi-
nute, cu o pauză care nu va 
depăși 5 minute. 

Câștigătoarea se va califi-
ca în etapa regională.

CĂTĂLIN PASĂRE

Fost component al 
formației Gilortul Târgu 
Cărbunești, portarul Dragoș 
Constantinescu apăra acum 
buturile echipei ACSO Filiași. 
Cele două formații se întâl-
nesc vineri, pe Stadionul 
,,Cristinel Răducan”, iar goa-
lkeeperul gorjean anticipează 
un meci antrenant.

,,Consider că va fi o par-
tidă foarte disputată pentru 
că ambele echipe își vor dori 
victoria. Noi ne dorim să rămâ-
nem în coasta Devei, pentru că 
suntem la doar două puncte. 
Dacă vom continua așa până 
la accederea în play-off, avem 
șanse foarte mari de a ocupa 
chiar prima poziție. Nu cred că 
există o favorită în acest joc. 
Fiecare echipă are șansa ei. 
Cea care va greși mai puțin, 
va reuși să câștige. Oricum, o 
să fie un duel spectaculos, eu 
așa îl văd”, a declarat porta-
rul gorjean.

Dragoș ,,a pendulat” între 
cele două formații, de care îl 
leagă amintiri foarte frumoa-
se. A declarat că nu va con-

Dragoș Constantinescu, înainte de partida 
cu Gilortul: Un meci cu miză specială

funda vestiarele, iar acum 
vrea să învingă alături de dol-
jeni. 

,,Tot timpul un astfel de 
meci are o miză specială. E 
clar că pentru mine ambele 
echipe înseamnă foarte mult. 
Filiașiul este o altă casă pen-
tru mine. Am primit foarte mul-
tă căldură din partea tuturor. 
Din punct de vedere fotbalis-
tic, este echipa care mi-a adus 
cea mai mare performanță din 
carieră. Îmi doresc să câștig, 
pentru că aceste trei puncte 
înseamnă enorm pentru noi. 
Şi pentru ei este o miză mare, 
pentru că își doresc să accea-
dă în play-off. Am venit ca ad-
versar al Gilortului și în Liga 4, 
și în Liga 3. O să fie destul de 
dificil, pentru că am petrecut 
mulți ani la Târgu Cărbunești 
și am avut foarte multe bucurii. 
Pentru mine au fost realizări 
importante, chiar dacă vorbim 
de câștigarea campionatului 
județean sau participarea la 
barajul de promovare”, a mai 
spus fotbalistul.

Dragoș l-a evidențiat și pe 

jucătorul gorjean care le poate 
pune cele mai mari probleme 
lui și coechipierilor: Bogdan 
Dănăricu. 

,,Nu mă tem, dar am avut 
o sensibilitate aparte când am 
jucat împotriva lui Bogdan Dă-
năricu. Ştiu foarte bine ce poa-
te, este un jucător extraordi-
nar. Dacă va fi pe teren la ora 
jocului, cu siguranță va trebui 
să fim foarte atenți la el, pen-
tru că are niște execuții fan-
tastice, imprevizibile. Suntem 
prieteni buni. Din păcate, nu a 
reușit să revină mai repede pe 
teren după accidentările sufe-
rite. L-am încurajat mereu și 
l-am susținut să meargă mai 
departe, din păcate a rămas 
la acest nivel. O lovitură libe-
ră, o execuție, un contraatac, 
are glezna fină și e greu să-l 
citești. Dar și eu pentru el sunt 
un adversar greu de doborât, 
știe asta”, precizat Constan-
tinescu.

Partida dintre Gilortul și 
Filiași se joacă vineri, de la 
ora 14.00.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Unul dintre liderii 
Universității Cra-
iova, Bogdan Vă-

tăjelu, a vorbit pentru întâia 
oară după ce a revenit la echi-
pa națională. Deși a profitat 
chiar de accidentarea colegu-
lui său Nicușor Bancu pentru 
a ajunge la prima reprezen-
tativă, Vătăjelu nu crede că 
există o concurență între el și 
căpitanul Științei. 

De altfel, fotbalistul de 
bandă poate evolua pe ambe-
le părți ale terenului.

,,A fost o surpriză plăcută 
pentru mine. Dincolo de toate, 
mi-aș fi dorit să fie și Nicu ală-
turi de mine, aici, să facem o 
treabă bună. El este căpitanul 
nostru și un jucător exponențial 
în angrenajul naționalei. Și 

Vătăjelu: Ne dorim să încheiem anul bine!
pe această cale doresc să îi 
transmit însănătoșire grabni-
că. Suntem cu toții alături de 
el!  

Nu se pune problema de o 
luptă între noi, chiar dacă eu 
și Nicu suntem pe același post 
la echipa de club. E adevărat 
că ar fi foarte greu ca noi să 
fim convocați la națională, ju-
când eu pe dreapta și el pe 
stânga. 

Am avut și o discuție în 
acest sens. Voi lua totul ca 
pe o oportunitate și de fieca-
re dată când voi fi convocat 
la națională voi răspunde cu 
inima deschisă și voi da to-
tul”, a declarat ,,Vătă” pentru 
Gazeta de Sud.

Fotbalistul din Bănie a 
vorbit și despre parcursul 

echipei din campionat. Uni-
versitatea revine în competiții 
pe 29 noiembrie, când are 
programată restanță cu Chin-
dia Târgoviște.

,,În unele campionate ne-
am trezit puțin mai târziu, am 
avut sincope, însă sper să fie 
din ce în ce mai bine, cum a 
fost în ultimele 2 luni. 

Ne dorim să încheiem anul 
bine. Prima oară luptăm pentru 
accederea în play-off și apoi 
vom vedea unde ne situăm, 
ca să luptăm pentru un trofeu 
sau chiar pentru ambele: cam-
pionatul și Cupa României”, a 

spus Vătăjelu.
Internaționalul român nu 

a rămas indiferent nici la 
frământările prin care trece 
echipa. 

Patru jucători au fost 
trimiși la ,,satelit” de Mirel Ră-
doi, după meciul cu CS Ocna 
Mureș din Cupa României. 

Se speculează că mai 
mulți fotbaliști vor părăsi 
formația în iarnă, dar în 
ultimele sezoane nu au fost 
înregistrate plecări masive în 
pauza competițională. ,,Vis-a-
vis de reîmprospătare, asta se 
vorbește la fiecare echipă și la 

noi nu se face excepție. Mereu 
vor fi jucători pe lista neagră 
sau pe cea albă. 

În general, cred că un club 
trebuie să se bazeze pe omo-
genitate, dar, desigur, mereu 
vor fi plecări și veniri. Orice lu-
cru bun pentru Universitatea 
Craiova va fi bine primit”, a 
afirmat Vătăjelu.

Bogdan s-a întors la Craio-
va de la Sparta Praga, în vara 
anului 2019. 

Are două selecții în 
naționala României.

CĂTĂLIN PASĂRE


