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Ministrul Boloș, la Tg-Jiu: ”Gorjul are alocat un buget de Ministrul Boloș, la Tg-Jiu: ”Gorjul are alocat un buget de 
peste 530 de milioane de euro. Oportunitatea aceasta peste 530 de milioane de euro. Oportunitatea aceasta 
de dezvoltare economică trebuie valorifi cată la maxim!”de dezvoltare economică trebuie valorifi cată la maxim!”
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PNL Gorj îl are PNL Gorj îl are 

președinte pe Iordache!președinte pe Iordache!

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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ANI: Evaluarea averii ofi țerului ANI: Evaluarea averii ofi țerului 
Nedelea se afl ă în curs!Nedelea se afl ă în curs!

3 tigăi work 

de fontăde fontă

3 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!

EVENIMENT/ PAG. 6EVENIMENT/ PAG. 6

Investițiile hidroenergetice de Investițiile hidroenergetice de 
la  Bumbești Jiu, prea scumpela  Bumbești Jiu, prea scumpe

CEO nu se închide, se modernizează și 
va funcționa și 2032, a declarat Virgil 
Popescu, la conferința de alegeri a PNL 
Gorj care a avut loc sâmbătă.

INVESTIGAȚII/ PAG. 3INVESTIGAȚII/ PAG. 3

Se modernizeaza strada Muncii, Se modernizeaza strada Muncii, 
în zona Mall-McDonald'sîn zona Mall-McDonald's

Primarul municipiului Târgu-Jiu, 
Marcel Romanescu, a anunțat că se 
pregătește strada Muncii pentru mo-
dernizare. Este o lucrare a Societății 
Edilitara, în zona Mall - McDonald’s.
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„Incompet enţa es te criza reală.” - Albert Einstein„Incompet enţa es te criza reală.” - Albert Einstein
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Creştin ortodox

Romano catolic

† Sfânta † Sfânta 
Teodora, Teodora, 
călug.;Iacob, pr.călug.;Iacob, pr.

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
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Tăiatul porcului de pe listă!

AM RĂMAS ȘI FĂRĂ  M.C.V. 
(MCV = mecanism de cooperare,  verifi care, armă a UE)

Pe o parte-a gliei țării, sunt stăpâni acum ciulinii,
Iar pe-o altă mare parte, sunt proprietari străinii.
Pe aceeași sfântă glie, ori că mergi, ori că te plimbi,
Tot precum la Turnul babel, te izbești de-un car de limbi.
Că, jumate din elevi-ți,  știi tu dragă Românie,
Nu știu, -spun acei ce știu-, să citească și să scrie?
Cam trei sferturi din cei care, dorm pe-un jilț prin parlament,
Au licențe cu duiumul, nu și studii (de moment).
În spitalele din țară, stăpânite de-a cu coasă,
Bolnav fi’nd, să mai trăiești, nu te duci ci stai acasă.
Alimentele au prețuri ce te-ndeamnă, -risc dar spun-,
Să-ți iei, ne-având bani  de carne, doar o sfoară și-un săpun.
Cârma sau dârlogii țării, deveniți ereditari,
Stau în mâinile, de mult, celor mai vestiți sforari.
Despre pensii,  retribuții, dau ciocoii plini de milă,
La plebei, cât  e nevoie, să-și ia smirnă și-o feștilă.
Copârșeul și pomana, dacă-al casei nu plăteșete,
Să te vadă-n fundul gropii, bietul stat, se opintește.
Beizadelele-oblojite, cu părinții-n funcții grase,
Merg să-nvețe-n țări străine, că acasă fac grimase.
Cu țidulele când vin, cea bucată de moșie,
Care-o stăpânesc babacii, o transformă-n dinastie.
Despre școli și-nvățământ, nicidecum din întâmplare,
Comparate cu trecutul, nu există-asemănare.
Nu puțini învățăcei, spre-a avea tupeu și glas,
Să-i înfrunte pe-ai lor dascăli, beau, fumează, trag pe nas.
La TV-uri, că-s o  droaie, vezi șirag de „plimbă mapa“,
Care vând minciuni pe bani, c-au plasat la alții sapa.
Pe la Bănci roiesc samsarii, că la noi e-o veche boală,
Cu dobânzi ce te subjugă și te lasă-n pielea goală.
De-aia, ăia mari din UE, să ne scape de resteu,
Hotărâră să ne ia, și preablândul  MCV-u!
Deci, să-i punem punct poveștii, din păcate-adevărată,
Cam așa arată viața, într-o țară  “EDUCATĂ “ .

GEO FILIȘ

Motto: „Și pe porc îl taie, dar 
pentru asta el nu e un martir. Și 
n-ar fi chiar dacă ar cere el să-l 
taie”.

Aforism celebru de Nicolae 
Iorga, Din Cugetări

 

Titlul nu-i original chiar 
deloc și era pe buzele 
tuturor glumeților încă 

dinainte de Marea Învălmășeală 
din Decembrie 1989, și se referea 
chiar la porcul pe care gospoda-
rii nu-l tăiau de Sfintele sărbători 
ale Crăciunului pentru simplu 
motiv că, săraci cum erau, nu-l 
aveau în bătătură și nu se pu-
teau bucura de obiceiul tăiatului 
porcului, de pomana porcului și, 
deci, nici de tradiționalele prepa-
rate din porc, care le-ar fi umplut 
cămările cu afumături, printre 
care și gustoșii cârnați, denumiți 
prin Gorj și trandafiri, dar nici 
toba, boșomeții, sângereții de 
fiert în sarmale, untura la bor-
can cu cârnați, costița afumată 
ori mușchiulețul cel gustos. Iar 
ceafa de porc n-o vedeau deloc, 
așa cum nu-și vedeau nici măcar 
propria ceafă!

SATE ÎMBĂTRÂNITE, FĂRĂ 
FORȚĂ DE MUNCĂ. Dar vremu-
rile acelea, în care aproape fieca-
re gospodar avea câte un porc, 
pentru a-l tăia de Crăciun, au 
apus demult. Lumea satului a 
îmbătrânit și s-a împuținat nu-
meric. După 1990, odată cu acea 
nenorocită restitutio in integrum, 
adică restituirea în întregime 
a terenurilor agricole, a dispă-
rut lucrarea agriculturii pe mari 

suprafețe. Satele s-au umplut de 
petice de pământ nelucrate. Nu 
mai avea nici cine să le lucreze și, 
mai ales, nici cu ce! 

Plugurile fuseseră cedate „de 
bună voie”, dar de fapt forțat la in-
trarea în 1962 în CAP-uri, AGRO-
MEC-urile, urmașele fostelor 
Stațiuni pentru Mecanizarea agri-
culturii, dispăruseră și ele, boii 
nu mai existau și nici cai nu mai 
avea oricine. Cei tineri și cei încă 
în puterea au plecat în străinătate 
pentru un trai mai bun și salarii 
mai mari.

TERENURI AGRICOLE STER-
PE. Pur și simplu, țara s-a um-
plut de petice de pământ, ori curele 
de pământ sau chiar tarlale ceva mai 
mari dintre care doar ici colo sunt și 
câteva lucrate pentru agricultura de 
subzistență. Numărul vacilor de lap-
te, care mai dădeau și viței de prăsilă 
ori pentru tăiat, s-a diminuat puter-
nic și el.

La mine, la Peștișani, în Blendoi, 
cum i se spune străzii asfaltate ce 
duce spre Hobița Titanului Constan-
tin Brâncuși, creatorul sculpturii mo-
derne universale, pe o rază de 200 
metri, mai există un singur gospodar, 
Nicolae Blendea, care mai crește porci. 
La toți ceilalți, porcii au fost tăiați de 
pe listă. Mă rog, a crește astăzi porci 
este și extrem de costisitor – boabele 
de porumb, tărâțele și ce mai mănân-
că porcii sunt foarte scumpe -, dar și 
munca ori grija creșterii porcilor nu 
este deloc ușoară. Și, de la o vârstă, 
din ce în ce mai greu de făcut.

ÎNAINTE DE IGNAT. Oricum, tă-
iatul porcului – conform tradiției – se 
face de Ignat, o zi specială din săp-

tămâna premergătoare Crăciunului. 
Dar, din pricină că oamenii satului 
nu mai au ce să le dea să mănânce 
bietelor dobitoace, tăiatul porcului 
se face cu mult mai devreme. 

ION PREDOȘANU

P.S. SĂ MAI ȘI RÂDEM, AMAR. 
Într-o caricatură a talentatului artist 
grafician Puiu Găzdaru, din Jurna-
lul Național, sobrul domn prim-mi-
nistru al României, Nicolae Ciucă, 
apare cu obișnuiții ochelari pe nas 
și cu mâinile la spate. Întâlnindu-
se cu o bătrânică ce trăgea după 
ea un cărucior cu o butelie, îi zice: 
MAMAIE,TREBUIE RESPECTAT 
PRINCIPIUL SOLIDARITĂȚII: DACĂ 
NEMȚII SAU FRANCEZII NU AU 
GAZE...” La care bătrânica slabă și 
gârbovită, cu un batic negru pe cap, 
ca semn de doliu, îi răspunde: NU LE 
DAU BUTELIA NICI MOARTĂ! (Ion 
Predoșanu)
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Pe gard pânza de in se înălbește
de o mie de ani
din experiența unor țărani
care știu românește

Bate vântul pe întuneric
frunzele asudă
vremea e udă
și cerul e sferic

Să mă laud dar pentru ce
ce este nu se vede
mașina de tuns iarba
prin grădină șade degeaba
cum aș putea să refuz
mierla care și-a făcut cuib lângă sturz

Aștept anul care vineri
cu multă speranță și dor de mine
morții să învie așteaptă
în cimitir sub crucea de piatră
luna pe cer de parcă-i fermecată
se arată încă o dată
e soare și-i cald ziua-i în amiază
târziu de târziu lumea visează
ce vis
totu-i mai frumos ca în Paradis
și limpede ca zorii
când se aude cântecul privighetorii
la geam
și eu mă întreb dacă mai eram
așa cum singur mă știam
și poate mai frumos
decât ce e mai frumos
ca niciodată
în zidul de piatră.

ION CĂPRUCIU

Laudă și lumină
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Agenția Națională de Integritate a luat la puricat averea ofițerului de poliție Nedelea 
Adrian de la SICE a IPJ Gorj. O arată ANI într-o adresă transmisă, în urmă cu câteva 
zile, unui avertizor de integritate care a reclamat că polițistul nu demonstrează, în 
declarațiile de avere, că a deținut sumele necesare ridicării vilei sale din Târgu-Jiu, 
proprietate care nu îi apare, de altfel, în ultima declarație de avere. De altfel, în 
declarația ofițerului nu figurează decât terenul de casă de nici 700 de mp și o dato-
rie la bancă de 96.000 de lei. Potrivit documentului, vila somptuoasă în care acesta 
locuiește nu există, cum nu există nici mașinile familiei și nici banii investiți în 
locuința care nu apare, pe motiv că nu ar fi terminată, lucru absolut ireal.

ANI: Evaluarea averii ofi țerului ANI: Evaluarea averii ofi țerului 
Nedelea se afl ă în curs!Nedelea se afl ă în curs!

Mari neconcordanțe 
apar în ultimele 
declarații de ave-

re ale ofițerului Adrian Nelu 
Nedelea. De exemplu, în ni-
ciuna dintre declarații nu 
apare casa, decât terenul, iar 
în declarația din 2021 apar 
trei mașini și un ATV care 
dispar între timp din ultima 
declarație. Acesta nu explică 
dacă le-a vândut sau nu și 
cui, ori cu ce suma le-a în-
străinat, destul că în prezent 
ofițerul afișează o declarație 
extrem de săracă și chiar ara-
tă că soția nu a obținut niciun 

venit în ultimul an fiscal.
Ultima declarație este to-

tal diferită de cele din 2021 
și 2020, lucru pe care l-a 
verificat deja ANI. Mai mult, 
polițistul vrea să inducă ide-
ea că și-ar fi făcut casa cu 
bani oferiți de soacra care 
muncește în Italia și de tatăl 

său de la Lelești. 
Reamintim că, la adre-

sa activității profesionale a 
polițistului Nedelea, la vârful 
IPJ Gorj, s-au depus șapte 
plângerii, acesta ajungând și 
în atenția colegilor de la Con-
trol Intern. 

A.STOICA

Primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel 
Romanescu, a anunțat că se pregătește 
strada Muncii pentru modernizare. Este o 
lucrare a Societății Edilitara, în zona Mall - 
McDonald's.

,,Așa cum spuneam, a devenit o zonă de interes 
nu numai pentru târgujieni, ci și pentru vizitatori 
pentru că aici au apărut obiective căutate mai ales 
de tineri - restaurantul McDonald's (care se deschide 
pe 14 decembrie) și Mall-ul.

Asfaltăm acest segment, urmând ca restul să fie 
amenajat după introducerea canalizării. De altfel, 
modernizăm canalizarea în mai multe cartiere de 
aici. 

Am anunțat deja că au fost făcute unele expro-
prieri pentru a putea dezvolta rețeaua, o investiție 
foarte importantă având în vedere că urmează să 
îmbunătățească modul de funcționare a canalizării 
la nivelul întregului oraș", a menționat Romanescu.

A.S.

Se modernizeaza strada Muncii, în zona Mall-McDonald’s
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REZULTATE LOTO 
27 Noiembrie 202227 Noiembrie 2022

Loto 6 din 49:   19, 33, 39, 18, 30, 26 

Loto 5 din 40:   11, 36, 37, 6, 28, 4 
Joker:    20, 24, 30, 19, 35, + 9 
Noroc Plus:    8 7 0 4 2 3 

SuperNoroc:    0 8 9 4 3 0 
Noroc:    6 5 6 2 0 9 0 

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

Starea vremii în Gorj, cu Darius Andrei NoroceaStarea vremii în Gorj, cu Darius Andrei Norocea

Debutul săptămânii ce ne 
va îndrepta către primele zile 
de iarnă va fi acompaniat de 
un proces de răcire al vremii, 
aferent unei zone de joasă 
presiune atmosferică, ce va 

Sezonul rece se apropiere treptat și din punct Sezonul rece se apropiere treptat și din punct 
de vedere meteorologic, nu doar calendaristicde vedere meteorologic, nu doar calendaristic

favoriza menținerea plafonu-
lui de nori, fiind posibile și 
precipitații slabe în anumite 
zone, discutând despre aces-
tea în cele ce urmează: 

Astfel, ziua de azi {Luni, 28 
Noiembrie 2022}, va menține 
o atmosferă închisă, similară 
cu cea de duminică, văzduhul 
păstrându-se noros.

În primele ore ale zilei, dar 
si după orele prânzului, în 
majoritatea zonelor montane 

din județ va fulgui și va nin-
ge slab, temporar, un efemer 
strat de zăpadă putând să 
prindă contur peste cel deja 
depus! 

De asemenea, în areale-
le submontane din teritoriul 
gorjenesc vor fi posibile pre-
cipitatii mixte slabe, la orele 
dimineții, ce izolat pot să pro-
ducă polei, discutând însă de 
un pericol mic! 

În zonele deluroase și de 
podiș din județ, sunt posibile 
precipitatii slabe, tempora-
re, sub forma de ploaie, însă 
cu înaintarea către amiază, 
precipitațiile se vor restrân-
ge.

Din punct de vedere ter-
mic, temperaturile diurne {de 
pe timpul zilei} vor fi mai scă-
zute comparativ cu cele înre-
gistrate la finalul săptămânii 
trecute, discutând de valori 
termice maxime cuprinse per 
ansamblu între: -8°C { Vf. Pa-
rângu Mare- la peste 2500 
m}...6°C { în zonele joase de 

relief, din sudul județului}! 
În întregimea lanțului 

muntos gorjenesc, valori-
lor vor fi negative, iar în re-
stul județului, cu greu va fi 
depășit pragul de 5°C, dis-
cutând de temperaturi mai 
coborâte decât cele potrivite 
acestei perioade! 

Analiză, text ~ editare 
foto 1,3: DARIUS NOROCEA 

Foto 2: Meteologix 
Foto 3: Wx.charts

Șapte brazi de Crăciun au 
fost amplasati în Motru. 
Primarul Morega a ales că 
în acest an să fie montați 
în oraș șapte brazi natu-
rali cu dimensiuni cuprin-
se intre 10-16 metri. 

Brazii au fost am-
plasati în cele trei 
parcuri din Motru, 

la stadionul municipal, unde 
sute de copii desfășoară ac-
tivitate sportivă, la Catedra-
la Ortodoxa, la Grădiniță cu 
Program Prelungit dar și în 
fața primăriei.

Municipiul bate iar Târgu-
Jiul la acest capitol

Municipiul are și un brad 
electronic amplasat pe aleea 

TIR-ul cu brazi a ajuns TIR-ul cu brazi a ajuns 
la Motrula Motru

pietonală de pe Bulevardul a 
trandafirilor cu o înălțime de 
6 metri. 

Autoritățile iau în calcul 
aprinderea iluminatului fes-
tiv pe 5 decembrie începând 
cu orele 17.00, fiind așteptați 
aici copiii, părinții și bunicii.

Numărătoarea inversă va 
fi făcută de Adrian Nicolcea, 
un tânăr cu dizabilități care 
are nevoie de sprijin pentru 
înlocuirea unei proteze la pi-
cior. 

Municipalitatea dar și 
cetățenii de buna credință 
s-au mobilizat în acest sens și 

se speră că suma necesară sa 
fie colectata pentru înlocuirea 
protezei acestui tânăr. 

Primarul Morega a de-
clarat că aceste lucruri sunt 
firești și normale pentru a 
ajuta semenii care au nevoie 
de ajutor comunitar.

,,Montarea brazilor în muni-
cipiu ne introduce în atmosfera 
sărbătorilor de iarnă. În acest 
an, Motru, cu resurse financi-
are reduse, va avea iluminat 
festiv și brazi în oraș și speră 
să fie pe placul cetățenilor", a 
declarat Cosmin Morega. 

A.S.
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Șofer cu patru clase, prins cu permis fals. Șofer cu patru clase, prins cu permis fals. 
„Îl am din Franța”„Îl am din Franța”

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 șofer din Gorj a fost condamnat penal după ce a fost prins con-
ducând cu un permis auto fals pe raza județului Brașov. Bărbatul, de 
loc din Buduhala, susține că a obținut carnetul în Franța, unde a fost 
plecat la muncă. În urma verificărilor, polițiștii au aflat că gorjeanul 
deține de fapt un permis auto contrafăcut. Acum, el s-a ales cu o pe-
deapsă de 1 an și două luni de închisoare cu suspendare, pentru con-
ducere fără permis și uz de fals. 

În fapt, s-a reţinut că la data de 
18.08.2021, în jurul orei 23:10, 
lucrători de poliţie aflaţi în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu pe 
DJ 132, pe raza localităţii Homorod, 
județul Brașov, au oprit, pentru con-
trol, autoturismul marca Volkswagen 
Passat, condus de bărbatul din Gorj. 
Iniţial, acesta nu a oprit la semnalele 
polițiștilor, scuzându-se că nu a ob-
servat semnalele luminoase şi nu le-a 
auzit pe cele acustice, întrucât ascul-
ta muzică la intensitate mare. 

„Procedând la legitimarea con-
ducătorului auto, după ce au reuşit 
oprirea autoturismului, organele de 
poliție l-au identificat în persoana 
inculpatului (...). În urma controlu-
lui documentelor prevăzute de lege, 
inculpatul a prezentat permisul de 
conducere seria (...), eliberat de către 

SRPCIV Gorj, la data de 27.12.2017. 
Din adresa (...) s-a constatat că incul-
patul nu posedă permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule”, 
potrivit rechizitoriului.

În plus, în urma testării pentru al-
cool, rezultatul a fost 0,39 ml/l alcool 
pur în aerul expirat. Gorjeanul a re-
cunoscut că a consumat băuturi alco-
olice înainte de a se urca la volan. 

Polițiștii au aflat ulterior că per-
misul de conducere prezentat nu este 
autentic, fiind contrafăcut. Gorjeanul 
a insistat că l-a obţinut în Franţa, 
fără a oferi alte detalii. 

Pentru aceste motive, bărbatul cu 
patru clase, fără ocupaţie, cu domici-
liul în comuna Telești, sat Buduhala, 
fără antecedente penale, a fost con-
damnat la 1 an de închisoare, pentru 
săvârşirea infracţiunii de conducerea 

unui vehicul fără permis de conduce-
re și la 6 luni de închisoare, pentru 
săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

În final, bărbatul va executa pe-
deapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, 
aceasta fiind suspendată pe un ter-
men de supraveghere de 2 ani. 

În acest timp, inculpatul are obli-
gaţia de a frecventa un program de re-

integrare socială și să presteze muncă 
neremunerată în folosul comunităţii, 
pe o perioadă de 60 de zile.

Totodată, instanța din Brașov a 
desfiinţat permisul de conducere fal-
sificat, sentința putând fi atacată cu 
apel. 

I.I.

Echipamente și mobilier pentru spitalul Echipamente și mobilier pentru spitalul 
din Cărbuneștidin Cărbunești

Primăria Târgu-Cărbunești organizează 
o licitație deschisă pentru achiziționarea de 
echipamente medicale și mobilier pentru spi-
talul din localitate. 

Achiziția are loc în cadrul proiectului „Mo-
dernizarea, reabilitarea și echiparea infras-
tructurii serviciilor de sănătate din cadrul 
Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești”.

Contractul a fost împărțit în două loturi și 
are o valoare totală de peste 2,7 milioane de 
lei. Pe lista achizițiilor de echipamente medi-
cale se găsesc, între altele, monitoare funcții 
vitale, ecografe, truse de resuscitare, o linie 
videoendoscopie și un scaun de examinare 
ginecologic. 

De asemenea, va fi cumpărat mobilier 
pentru dotarea saloanelor și a cabinetelor 
medicale din ambulatoriul spitalului. Vor-
bim despre paturi, birouri, scaune, dulapuri, 
noptiere, etajere, dar și trei televizoare.

Termenul limită pentru depunerea oferte-
lor este 5 ianuarie 2023.

I.I.
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Acesta a vorbit și des-
pre investiții hidroe-
nergetice care sunt 

prevăzute în Ordonanța Re-
power EU ce urmează să fie 
adoptată.Este vorba despre 
11 amenajră hidroenergetice 
care vor fi finalizate, în afa-
ra celor de la Bumbești Jiu, 
Turcinești și Curtișoara: ,,Ar 
fi o capacitate de 20MW și o 
investiție de 500 de milioane 
de euro”.

,,Ordonanța Repower EU 
s-a lucrat împreună cu Minis-
terul Investițiilor și Proiecte-
lor Europene, ordonanță care 
practic va repune în finanțare 
și finalizare a peste 360 de 
MW din amenjaările hidroe-
nergetice existente, realiza-
re într-un grad mare până în 
acest moment.

A fost finalizată, a fost 
inițiată de cele două ministe-
re, se află în circuitul de avi-
zare la Ministerul Mediului și 
odată ce va fi adoptată vom 
putea accelera ritmul de lu-
crări pe aceste 11 hidrocentra-
le, dintre care amenajarea de 
la Bumbești Jiu și este într-un 
stadiu foarte mare de avansa-
re a lucrărilor, peste 90%, dar 
blocată de probleme de mediu. 
Ordonanța are două artico-
le dar ea vine în completarea 
deciziei CSAT prin care aces-
te investiții sunt declarate de 
interes public major iar auto-
rizarea acestora se face într-o 
procedură rapidă.

Amenajarea de la Valea 
Sadului se finalizează cu ame-
najarea de la Turcinești și mai 
este o amenajare intermedia-
ră la Curtișoara. 

Total putere instalată pe 
toate cele trei amenjări este 
pe medie de 20MW, 20,8 MW, 
maxim de putere poate fi 50 
MW. Valoarea investiției.ne-
actualizată din 2010 este de 
2 miliarde și jumătate de lei, 

Investițiile hidroenergetice de Investițiile hidroenergetice de 
la Bumbești Jiu, prea scumpela Bumbești Jiu, prea scumpe
CEO nu se închide, se modernizează și va funcționa și 2032, a declarat Virgil Popescu, 
la conferința de alegeri a PNL Gorj care a avut loc sâmbătă.

adică de peste 500 milioane 
de euro. Este evident, cum a 
fost ea gândită în 1989, aceas-
tă amenajare hidroenergeti-
că nu avea funcția principală 
rpoducerea de energie elec-
trică. Putea avea alte funcții: 
de irigații, de protejare ... este 
clar că domeniul de responsa-
bilitate al Ministerului energie 
pe această amenajare nu este 
prioritară. Nu poți să justifici 
o investiție de 20 de MW, din 
punct de vedere energetic, Re-
powe EU este pentru amenda-
rea capitolului de energie. Nu 
putem veni să justificăm în Re-
powe EU investiție energetică 
la un asemenea nivel finan-
ciar doar pentru o capacitate 
foarte mică.Ea trebuie gândită 
la Ministerul Agriculturii, dacă 
vorbim de partea de irigații, 
și la Ministerul Mediului dacă 
vorbim de protecție împotriva 
inundațiilor. Și aturoritățile 
locale vor beneficia, Consiliul 
Județean Gorj, Primăria Muni-
cipiului Târgu Jiu, pot partici-
pa la această investiție, si, de-
sigur, Hidroelectrica dacă se 
găsește acest consorțiu poate 
să vină și să suțină partea de 
investiție energetică, acei 20 
de MW. Aceasta este realita-
tea acestor amenajări în trepte 
de la Valea Sadului.

Strategia energetică a Ro-
mâniei (care se află în dez-
batere publică din 28 august, 
n.r.) este în curs de avizare , 
a ieșit din Ministerul Energiei, 
dar, practic, după noua direc-
tivă europeană 944,  pe care 
am transpus-o la sfârșitul 
anului trecut, ceea ce a fost 
obligatoriu, Planul național in-
tegrat de energie și schimbări 
climatice a fost finalizat, apro-
bat încă din această vară, tri-
mis către Bruxelles, prin care 
ne-am asumat ce vom face în 
următorii ani, până în 2030 și 
avem inclusiv decizia CSAT, 

România se bazează pe ener-
gie nucleară, avem phase out 
de cărbune până în 2032 și fo-
losirea gazului care este o re-
sursă internă, avem rezerve, 
vrem să le scoatem în 2026-
2027 și venim cu gazul ca și 
combustibil de tranziție și, 
deasupra, energie regenerabi-
lă atât offshore cât și onshore. 
deci strategia energetică este 
finalizată, este pe pe circuitul 
de avizare al celorlalte minis-
tere și va fi aprobată”.

<<Ce mai vindeți?>> a 
fost întrebat Virgil Popescu: 
,,Ministerul nu vinde nimic și 
nu se închide absolut nimic.
CET Govora și centrala de la 
ieși (ce vor fi închise până în 
2025,n.r) nu sunt în proprieta-
tea Ministerului Energiei 

Energia pe bază de cărbu-
ne, fiind un război la graniță, 
cu un preț al gazului foarte sus, 
din punct de vedere comerci-
al intră în piață.În momentul 
când lucrurile se vor calma, 
energia pe cărbune va fi iar 
mai scumpă, costul certificatu-
lui de CO2 este undeva până 
în 80 de euro care se adaugă 
la prețul energiei electrice, dar 
când prețul se va calma la ga-
zul natural, energia ăe cărbu-
ne va fi mai scumpă și atunci 
ce vom face? 

Trebuie să asigurăm mo-
dernizarea acestei companii 
(CEO, n.r), până la urmă prin-
cipalul producător de energie 
pe cărbune în așa fel încât să 
preîntâmpinăm o situație si-
milară care a trenat din 2012 
până în 2019. 

De asta avem și falimenty-
ul de la CE Hinedoara. Produ-
când tot timpul în pierdere și 
n-a luat nimeni nicio măsură, 
s-au prăbușit.

CE Oltenia a avut noroc că 
s-a schimbat Guvernul și s-a 

luat acea decizie de a lua pri-
mul ajutor de salvare de 240 
de milioane de euro. Dacă 
acesta nu era acordat până în 
aprilie, nu se puteau plăti cer-
tificatele, urmau penalitățile 
și apoi falimentul CEO. Asta e 
realitatea. 

Pentru Mintia s-a plătit 
garanția de participare la 
licitație de 10 milioane de 
euro. prețul total este de 90 de 
milioane de euro.Au termen de 
plată până în 16 decembrie”, 
a mai declarat acesta.

M.C.H.
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Incubator performant pentru nou-născuți Incubator performant pentru nou-născuți 
la spitalul din Rovinarila spitalul din Rovinari
Un incubator de ultimă ge-

neraţie a intrat, recent, în 
dotarea Secţiei de Neonato-

logie a Spitalului „Sfântul Ștefan” din 
Rovinari. Acesta a fost achiziționat cu 

bani de la Ministerul Sănătății.
„Un incubator deschis tip masă 

de reanimare, de ultimă generaţie, ce 
asigură un microclimat neonatal op-
tim pentru nou-născuţii prematuri, a 

intrat, recent, în dotarea 
Secţiei de Neonatologie a 
Spitalului «Sfântul Ștefan» 
Rovinari.  În urma cere-
rilor de finanțare depuse 
de către echipa spitalu-
lui, fondurile pentru acest 
aparat au fost primite de la 
Ministerul Sănătății. Astfel 
că, începutul vieţii este cel 
mai important moment, 
iar felul în care ne îngrijim 
de nou-născuţi reprezintă 
paşaportul pentru viitor. 
Noul incubator aliniază 
secţia Neonatologie a Spi-
talului Rovinari la nivelul 
standardelor internaţiona-
le cerute pentru o mater-
nitate de grad II. Suntem 
încrezători că şi această 
investiţie se va reflecta în 
creşterea calităţii actului 
medical şi a stării de sănă-
tate a unei noi generaţii”, 
transmit reprezentanții 
spitalului.

I.I. 

Se deschide târgul de Moș Nicolae din Târgu-JiuSe deschide târgul de Moș Nicolae din Târgu-Jiu

Centrul Județean pentru Con-
servarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Gorj, în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Târgu-Jiu, vă 

invită la Târgul de Moș Nicolae. Des-
chiderea oficială a târgului va avea 
loc miercuri, 30 noiembrie 2022, în-
cepând cu ora 11.00, în centrul mu-
nicipiului Târgu-Jiu. 

Evenimentul va debuta cu un scurt 
recital de colinde susținut de Grupul 
vocal „Privighetorile Gorjului”, coor-
donat de profesoara Emilia Drăgotoiu 

Nanu. 
„Sărbătorile de iarnă la români 

se leagă de tradițiile și obiceiurile 
transmise din generație în generație. 
Colindul, împodobirea bradului, dar 

și oferirea de cadouri sunt cele mai 
răspândite tradiții.  Cei care se află în 
căutarea unor cadouri inedite pentru 
cei dragi vor fi întâmpinaţi de creatorii 
noștri cu o varietate de produse: orna-

mente specifice sărbătorilor de iarnă, 
tricotaje, bijuterii, sculpturi din lemn 
în miniatură, ceramică tradițională și 

obiecte prelucrate din lemn. 
Meșteri populari din județele Vâl-

cea, Argeș și Gorj vă așteaptă să 
vedeți și să cumpărați produse deose-
bite pentru sărbătorile de iarnă până 

marți, 6 decembrie 2022”, anunță or-
ganizatorii.

I.I.
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Rezultatul alegerilor a fost citit de la tribună de 
către Gigel Știrbu, cel care a asigurat interimatul 
organizației până la scrutin. 

PNL Gorj îl are PNL Gorj îl are 
președinte pe Iordache!președinte pe Iordache!
Senatorul Ion Iordache este noul președinte al PNL Gorj, în urmă scrutinului intern de sâmbă-
tă din Târgu-Jiu. Iordache a câștigat alegerile cu 271 de voturi, în timp ce contracandidatul 
său Gheorghe Pecingină a obținut numai 67 de voturi. 16 buletine au fost declarate nule, două 
având tăiați ambii candidați. Nu este un secret că delegații PNL Târgu Jiu au ales să nu se 
pronunțe pentru niciunul dintre candidați la acest scrutin. 

360 de liberali au fost chemați să își exercite 
dreptul la vot la alegerile din PNL Gorj. În sală a 
fost și deputatul Dan Vîlceanu, fostul președinte al 

organizației și edilul de Novaci, Leuștean, care a condus, 
pentru o perioadă filiala. 

Majoritatea primărilor și viceprimarilor liberali au arătat 
că fac echipă cu Iordache, senatorul prezentându-și echi-
pa în timpul discursului său susținut în fața audienței. În 
schimb, Gigi Pecingină nu a părut la fel de motivat. În ce 
privește liderii de la centru, doar unul, șef de organizație 
județeană, a arătat că este acolo pentru a-l susține pe 
unul dintre candidați, în speță pe Iordache. 

De luni, noul președinte liberal spune că toată lu-
mea trece la treabă, se îngroapă securea războiului iar 
divergențele interne vor dispărea, asta pentru că Iordache 
a anunțat că vrea să câștige toate alegerile din Gorj în 2024: 
locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.

A.S.
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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.
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Marcel Boloș, ministrul 
Investițiilor și Proiecte-
lor Europene a decla-

rat, sâmbătă, la Târgu-Jiu, unde a 
participat la Conferința Județeană 
de alegeri a PNL Gorj, că sunt bani 
alocați pentru județul Gorj pe mai 
multe componente, inclusiv pen-
tru crearea a 2.900 de locuri de 
muncă.

,,O primă componentă importan-
tă este cea legată de fondurile alo-
cate prin Fondul de Tranziție Justă, 
unde avem Programul Operațional 
de Tranziție Justă, pentru care 
județul Gorj are alocat un buget de 
peste 530 de milioane de euro. Sunt 
bani alocați pentru crearea de locuri 
de muncă, pentru atragerea de in-
vestitori. Aici aveți la dispoziție 320 
de milioane de euro pentru a crea 
un număr de peste 2.900 de locuri 
de muncă, prin investițiile care ur-
mează a fi atrase. 

Deci, e o alternativă și o per-
spectivă de dezvoltare economică 
fără precedent pe care Guvernul 
României a reușit ca să ducă acest 
program operațional într-un stadiu 
avansat de aprobare la nivelul Co-
misiei Europene și de aceea credem 
că oportunitatea aceasta de dezvol-
tare economică trebuie valorificată 
la maxim”, a afirmat Boloș.

Ministrul Investițiilor și Proiec-
telor Europene a spus că Gorjul 
este primul județ din România cu 
cea mai mare alocare din FTJ.

,,De asemenea, tot în bugetul 

Ministrul Boloș, la Târgu-Jiu: ,,Gorjul are alocat un buget 
de peste 530 de milioane de euro. Oportunitatea aceasta 
de dezvoltare economică trebuie valorifi cată la maxim!”
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ioan Marcel Boloș, a enumerat, sâmbătă, 
la Târgu-Jiu, oportunitățile pe care le are județul Gorj pentru dezvoltarea economică pe 
fonduri europene. Boloș a vorbit de o alocare pentru Gorj, pe care a numit-o fără pre-
cedent, de 530 de milioane de euro, pentru atragerea de investitori și crearea de locuri 
de muncă, pentru cursuri de calificare și așa zisele proiecte verzi, adică de eficiență 
energetică, dar și despre proiectul ApaRegio privind rețelele de apă și canalizare, pentru 
o treime din populația județului. Ministrul a făcut precizări și în legătură că drumul ex-
pres Craiova - Târgu-Jiu despre care a spus că este în pregătire studiul de fezabilitate și 
proiectul tehnic de execuție.

acesta de 530 de milioane de 
euro, aveți o componentă de 
eficiență energetică, care este 
destinată atât gospodăriilor 
individuale, peste 6.000 de 
gospodării individuale urmea-
ză să beneficieze de proiecte 
verzi, respectiv cu panouri so-
lare care eficientizează consu-
mul energetic al gospodăriilor. 

De asemenea, pentru tot 
ce înseamnă unități școlare, 
spitale, cămine de îngrijire a 
vârstnicilor, creșe, tot ce avem 
ca și proiecte cu componentă 
socială, peste 135 de milioa-
ne de euro sunt disponibile 
pentru ca astfel de proiecte 
să fie implementate la nivelul 
județului dumneavoastră. 

Totodată, peste 65 de mili-
oane de euro care vizează ca-
lificarea unui număr de 6.000 
de viitori beneficiari, sunt 
cursuri de calificare de aces-
tă dată nu de birou, ca să fiu 
foarte bine înțeles, e vorba de 
meserii care sunt necesare în 
această perioadă de tranziție 
verde, cu personalul care este 
în căutarea unui loc de mun-
că, iar oportunitățile pe care 
le-am menționat, din Fondul 
de Tranziție Justă sunt extrem 
de diversificate, alocarea fiind 
fără precedent. 

Este primul județ din Româ-
nia cu cea mai mare alocare și 
de aceea, în curând sper eu, 

în cursul lunii decembrie sau, 
cel târziu, în ianuarie, anul vii-
tor, să fim prezenți aici pentru 
a lansa cel mai mare Program 
operațional de dezvoltare eco-
nomică pentru Gorj”, a adău-
gat ministrul.

Marcel Boloș a făcut preci-
zări și în legătură cu proiectul 
de alimentare cu apă și rețele 
de canalizare derulat de Apa-
Regio Gorj SA.

,,Mai este o oportunitate de 
implementare a proiectului la 
infrastructura de apă și cana-
lizare și discutăm de un număr 
de peste 135.000 de locuitori 
ai județului Gorj care bene-
ficiază de acest proiect prin 
ApaRegio SA. Este un proiect 
foarte mare care are în vede-
re inclusiv rețea de apă nouă, 
cât și partea de reabilitare a 
rețelei de apă, peste 180 de 
km, care fac obiectul finanțării 
prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare, așadar 
un proiect de mare impact, că-
ruia i-am acordat prioritate și 
am înțeles nevoia aceasta de 
asigurare a unui nivel calitativ 
pentru serviciile de alimenta-
re cu apă și canalizare, care 
sunt vitale pentru locuitorii 
județului și pentru a asigura 
condiții de viață corespunză-
toare pentru un număr cât mai 
mare de locuitori din județul 
dumneavoatră”, a afirmat ofi-

cialul. 
Ministrul Investițiilor 

și Proiectelor Europene a 
menționat și drumul expres 
Craiova – Târgu-Jiu, unul din 
proiectele extrem de impor-
tante pentru județ și a clarifi-
cat unele lucruri cu privire la 
implementarea acestuia.

,,Mai există o oportunitate 
și pentru infrastructura rutie-
ră, adică pentru drumul expres 
Craiova-Târgu-Jiu. Trebuie să 
vă spun că este momentul să 
vă mobilizați pentru ca acest 
drum expres, care este cumva 
o extensie a drumului expres 
Craiova – Pitești, să fie proiec-
tul tehnic care vă asigură co-
nectivitatea, pentru că având 
un buget foarte mare pe dez-

voltare economică, trebuie să 
aveți și conectivitatea cores-
punzătoare. 

Peste 110 km are acest 
drum expres, el este în pregă-
tire cu studiul de fezabilitate 
și proiect tehnic de execuție, 
finanțat din fonduri europene 
în Programul Operațional In-
frastructură Mare și are, de 
asemenea, prinsă pentru con-
tinuarea și implementarea lui 
în Programul Operațional de 
Transport. 

Așteptăm să se finalizeze 
documentația tehnico-econo-
mică și să putem să continu-
ăm cu partea de implementa-
re”, a conchis Marcel Boloș.  

CLAUDIU MATEI
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      

,,Istoria îşi are logica ei proprie: niciun neam nu e condamnat de a ,,Istoria îşi are logica ei proprie: niciun neam nu e condamnat de a 
suporta, în veci, un regim vitreg, corupt şi mincinos”! (Mihai Eminescu)suporta, în veci, un regim vitreg, corupt şi mincinos”! (Mihai Eminescu)
Apropierea de sfârşitul anului 

calendaristic excelează prin 
scenarii care accentuează fri-

ca şi psihologia fricii, iar, crizele care 
se anunţă şi pericolele care ne pândesc 
viaţa de mâine fac parte din ceea ce în-
seamnă sărăcia materială şi spirituală a 
oamenilor! Criza energiei, criza alimen-
tară şi toate celelate crize sunt dirijate 
pentru a debusola oamenii şi pentru a 
creşte nesiguranţa vieţii de zi cu zi, iar, 
în cele din urmă, pentru a îndepărta oa-
menii de credinţă şi de Dumnezeu, fără 
ca mulţi oameni să ştie că numai frica 
de Dumnezeu este începutul înţelepciu-
nii! Când frica devine un obicei, uităm 
adesea de ce am început să ne temem 
de ceva, în primul rând, fără să reali-
zăm îndeajuns, de unde îți vine frica şi 
care ar fi prima situație care a dus la 
ciclul fricii din viața noastră! Înțelegerea 
rădăcinii fricii noastre oferă o perspec-
tivă suplimentară asupra modului de a 
judeca şi ne ajută să identificăm câteva 
dintre modalitățile prin care putem în-
cepe să înfruntăm și să decriptăm une-
le răspunsuri date de sentimenul fricii. 
Într-un fel, frica poate fi intimidantă, 
dar este firească, iar, dacă temerile 
copleșesc statornicia eului, trebuie di-
secate motivele pentru care simțim frica 
și ce putem face pentru a depăși acele 
răspunsuri care nu mai sunt naturale și 
care demonstrează că frica este o emoție 
primitivă pe care o avem noi, oamenii și 
care este folosită pentru a ne spune des-
pre pericolele care ar putea fi în jurul 
nostru. Se pare că putem vorbi despre 
două tipuri de frici: cele naturale şi care 
sunt cele cu care ne naștem, apoi, există 
temerile condiționate, care se formează 
atunci când se întâmplă ceva negativ în 
trecut și devenim temători să nu se în-
tâmple din nou, poate şi ca un răspuns 
irațional la ceva care produce un dez-
echilibru, deoarece creierul nostru ne 
înșeală, gândindu-ne că circumstanțe 
similare vor duce la același rezultat. În 
mare parte, suntem condiționați să ne 
temem de lucrurile despre care ni se 
spune că sunt negative, fie că aceste 
lucruri sunt oameni, locuri sau obiecte, 
războaie sau catastrofe naturale, pentru 
că mereu avem aceste temeri înrădăci-
nate în noi de-a lungul timpului, chiar, 
dacă e posibil să nu ne fie frică de di-
feritele influenţe ale altora, dar pentru 
că este posibil să fim crescut să credem 
că cineva sau ceva este periculos, ajun-
gem să ne temem, chiar dacă nu am 
interacționat niciodată cu acele lucruri, 
aşa cum ar fi internetul, ca să dăm un 
exemplu clasic în ziua de astăzi!  «»

,,Cel mai mare păcat al omului 
este frica, spaima de a privi în 
faţă şi a recunoaşte adevărul”! 
(Mihai Eminescu)

S-a gândit cineva că dependenţa de 
internet şi efectele sale, acutizate mai 
ales în perioada pandemică şi post-pan-
demică supralicitează starea de frică şi 

de singurătate printr-un gen de rețele 
de socializare, prin smartphone-ul și ta-
blete, prin jocurile online, prin fenome-
nul Selfie, prin hărțuirea virtuală şi prin 
pornografie supralicitând până la abso-
lutizare cultul amatorismului și relati-
vizarea adevărului? Tehnologia mobilă 
și efectele sale asupra sănătății sunt de 
neimaginat! Efectele asupra vieții lăun-
trice, deficitul de natură demonstrează 
fără nici un dubiu că excesele folosirii 
tehnologiei o transformă pe aceasta în-
tr-o armă cu tăișul îndreptat spre noi, 
oamenii, cu deosebire spre copii şi tineri! 
Dar, pentru a înțelege cum se dezvoltă o 
dependență, trebuie să vedem, ce anu-
me se petrece în organismul nostru la 
nivelul neurotransmițătorilor, în special 
dopamine, deoarece, tehnologiile me-
dia actuale au capacitatea de a stimula 
producția de dopamină, iar adicția se 
poate instala cu ușurință, fiindcă utili-
zatorul nu are acces la mediul sau com-
portamentul ce a creat adicția respecti-
vă. Mai întâi are loc o reacție organică, 
de unde, trecând prin nivelul neurologic, 
se ajunge la nivelul psihologic. Astfel, 
aceste tehnologii pot deveni un instru-
ment de manipulare, căci manipulând 
gândurile şi tot ceea ce defineşte nivelul 
psihic, sunt manipulate și stările de spi-
rit, și componenta organică, hormonală. 
Poate că merită să subliniem şi modul 
cum sunt afectați copiii, mai ales, dacă 
deosebim trei etape majore în dezvolta-
rea creierului: 1-6 ani, 6-12 ani, 12-21 
de ani, pentru că în aceste perioade se 
formează rețelele neuronale, cu precă-
dere prin intermediul conexiunilor ce se 
formează între neuroni şi care sunt întă-
rite prin intermediul experiențelor ce se 
repetă. Cu cât o experiență se repetă mai 
des, cu atât va lăsa în cortex o influență 
mai profundă, care se va reflecta asu-
pra personalității copilului, a modu-
lui în care el simte, gândește, ființează 
plăpânda fiinţă umană. Prin urmare, în 
cazul în care copilul petrece mai mult 
în mediul virtual, creierul se va modela 
după chipul și asemănarea acestuia şi 
fiind lipsit de experiențe în viața reală, 
nu este de mirare că, astăzi, copilul răs-
punde doar la stimulii cunoscuți din jo-
curile pe calculator: schimbare, nouta-
te, excitație, deci, o limitare la un număr 
restrâns de stimuli, care aduce cu sine o 
adevărată infirmitate emoțională ce ge-
nerează şi accentuează starea de frică! 
Acest lucru se realizează datorită a două 
tipuri diferite de reacții: un răspuns bi-
ochimic și un răspuns emoțional, însă, 
reacțiile biochimice sunt ceva ce simțiți 
fizic, cum ar fi o frecvență cardiacă foar-
te crescută, transpirații și niveluri mai 
ridicate de adrenalină, iar, dacă oame-
nii sunt familiarizat cu ceea ce poate 
însemna răspunsul la luptă sau fugă, 
în esență este ceea ce simțiți, deoarece 
corpul se pregătește, fie să lupte, fie să 
fugă. Este un răspuns automat care este 
crucial pentru supraviețuire și chiar și 
în situații care nu sunt periculoase din 
punct de vedere fizic, iar, dependenţa de 
calculator şi de internet este posibil să 

amplifice izbucnirea în transpirație 
și simțirea bătăilor inimii care devin 
mai rapide atunci când se susține 
o prezentare școlară. Timpul mare 
petrecut la calculator sau la tele-
fonul mobil demonstrează cî exis-
tă răspunsul emoțional, care este 
un răspuns personalizat la frică. 
Unii oameni vor căuta în mod activ 
această frică, în timp ce alții o vor 
evita cu orice preț pentru că exis-
tă, de asemenea, răspunsuri mai 
moi în tot spectrul și frica poate 
fi simțită ca o experiență pozitivă 
sau negativă. Oboseala cauzată de 
folosirea internetului ne mai arată 
şi care este raționamentul din spa-
tele lucrurilor de care ne temem! 

De ce le este frică oamenilor de bug-uri 
sau lucruri care se lovesc în noapte? De 
ce ideea de a face o prezentare de grup 
te aruncă într-un tărâm de anxietate? 
Ei, bine, este ceva care apare esențial 
atunci când întâlnim ceva ce nu putem 
înțelege, controla sau credem că ne va 
face mai mult rău! La adolescenți, foarte 
adesea, dependența de rețelele de soci-
alizare, atestă faptul că Facebook-ul se 
numără astăzi printre cele mai puterni-
ce instrumente de manipulare și con-
trol ale persoanei și conștiinței umane, 
la scară globală. Atunci când introduci 
informații cu caracter personal și faci 
parte dintr-o comunitate virtuală, o co-
munitate în care pe mulți nici măcar nu 
i-ai cunoscut vreodată față către față, se 
poate cu ușurință controla și imprima 
un punct de vedere întregului grup, prin 
aceasta – la care se adaugă influența te-
leviziunii – fiind controlate conștiințele, 
cu rezultatele pe care le-am văzut și le 
vedem zi de zi! Scade discernământul, 
deoarece, capacitatea de reflecție este 
diminuată de mediul virtual, la care se 
adaugă lipsa timpului, goana perma-
nentă a vieții şi ritmul trepidant al re-
alităţii! 

,,Copiii români sunt încărcaţi cu ma-
terii atât de multe şi atât de diverse, 
încât nici profesorii, nici şcolarii nu 
se pot orienta în capetele lor”! (Mihai 
Eminescu)

Tot ceea ce înseamnă mediu vizu-
al stimulează, aceste stimulări cărora 
suntem permanent supuși în orice cli-
pă şi ne pasivizează. Dependența insta-
lată conduce la o mai multă pasivitate, 
la demotivare și depresie, iar, conform 
statisticilor, aproximativ un sfert din 
populația țărilor dezvoltate suferă de 
depresie. Specialiştii avertizează asu-
pra efectelor – ce se pot resimți pe viață 
– ale utilizării în exces de către copii a 
rețelelor de socializare. Astfel, un prim 
aspect subliniat este acela că Facebook 
și celelalte site-uri similare «infantilizea-
ză» creierul până la nivelul celui al unui 
copil mic, care este atras de zgomote hu-
ruitoare și de lumini strălucitoare, care 
posedă o capacitate de atenție limitată 
și trăiește doar pentru clipa prezentă, 
iar, conectarea la astfel de rețele de so-
cializare nu implică aproape deloc vreun 
tip de abilități de concentrare, iar acest 
fapt antrenează creierul să își dezvolte 
doar un câmp limitat al atenției. Poate 
că mulţi vor invoca în acest caz facto-
rul educaţional, însă, un proiect viabil 
pentru educaţie, aşa cum subliniază 
domnul ministru Andrei Marga, nu este 
realist dacă nu ia în seamă criza gravă 
din România actuală, când se arată că 
declinul învățării este mai mult decât 
evident, iar, țara a ratat țintele europe-

ne în situaţia în care abandonul școlar 
este acum un record în Europa (15,3%), 
abia 37% dintre copiii de la țară urmea-
ză învățământul terțiar, analfabetismul 
funcțional atinge 40% la vârsta de 15 
ani, iar online-ul este subdezvoltat în 
satele din România. Din păcate, avem 
cel mai mic consum de carte pe locuitor, 
rețelele de distribuție a cărților și presei 
s-au descompus, iar dezbaterea publică 
a sucombat întristător şi vizibil, când 
scade continuu efectivul profesioniștilor 
de vârf, când au scăzut capacitățile 
de proiectare, iar guvernarea se face 
nu prin decizii clarvăzătoare în inte-
res public, ci prin abuzuri şi decizii de 
manipulare şi de subordonare! În mul-
te situaţii, s-a ajuns la încălcarea fără 
precedent a Constituției chiar de către 
diriguitorii justiţiei și la un stat securist 
și milițienesc de sancţionare şi de amen-
dare a cetăţenilor! ,,Până și la Măgurele, 
arată domnul ministru Andrei Marga, 
s-a pierdut trenul cercetării științifice, 
iar în istoriografie noroc că scriu despre 
România ultimului secol cei din afara 
ei”, ceea ce demonstrează că în socie-
tate s-a stins orice competiție valorică, 
desemnările unipersonale pe criterii de 
partid luându-le locul, iar, nepotismul 
s-a extins până la paroxism, încât este 
tot mai dificil ca un tânăr fără proptele 
să acceadă în roluri publice sau în cate-
dre universitare. De la vârful piramidei 
politicianiste, decidenți fără vreo valoa-
re sufocă minţile luminate, iar, valoarea 
pregătirii a scăzut, încât România se 
adresează la experți externi în banalități 
pe teme de educaţie şi instrucţie şcolară! 
Alegerea rectorilor ca la partide trans-
formă universitățile în câmpuri electo-
rale, în loc să fie locuri ale inovației, iar, 
comercializarea de diplome și plagiatul 
sunt emblematice la vărful aşa-zisei eli-
te politice care excelează prin mediocri-
tate şi lipsă de profesionalism! Se petrec 
fenomene noi, precum «fuga tinerilor de 
învățământul din țară» și «fuga tot mai 
multor copii din sistemul public» spre 
școli și licee private care cresc excesiv 
cheltuielile de şcolarizare! În sfârşit, 
erorile abordării pandemiei fac ca peste 
o jumătate de milion de elevi și studenți 
să nu fi învățat ceva de mai bine de doi 
ani, deşi, după anul 2001, România ar fi 
trebuit să revadă pregătirea în raport cu 
nevoile ei, să debirocratizeze educația, 
să iasă din confuzia actuală a valorilor 
caracterizată prin impostură și ignoran-
ţă! Şi pentru că am început cu analiza 
sentimentului fricii, care este unul inti-
midant, să încheiem tot cu acest subiect, 
iar, dacă temerile ne copleșesc, până la 
finele anului, să vedem şi motivele pen-
tru care simțim frica și ce putem face 
pentru a depăși acele răspunsuri natu-
rale, pentru o viaţă, cât de cât împlini-
tă, în care temerile să nu ne împiedice 
să desluşim căile şi mijloacele de care 
avem nevoie! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Maratonul literar „Zbor de vineri” s-a Maratonul literar „Zbor de vineri” s-a 
încheiat la Târgu-Jiuîncheiat la Târgu-Jiu

La 17 iulie 2022, Arta 
conversației XXI (organizator) a 
deschis maratonul literar „Zbor 

de vineri” – un concurs de poezie cu 
premii, având și un sponsor exclusivist 
„Parapanta Clopotiva” din Hunedoara, 
alături de doi sponsori speciali „Editu-
ra Eikon” din București și „Cafeneaua 
Filosofică Toronto”. 

Poeziile înscrise la concurs au fost 
valoroase, pline de emoție și farmec po-
etic, punând la grea încercare jurații 
pentru a realiza o ierarhie impusă de 
regulamentul concursului. De aceea, 
Editura Eikon i-a unit pe toți cei 22 de 
poeți înscriși la concurs, dintre care 
trei au fost debutanți, într-un poem 
(volum colectiv). Lansarea volumului 

În seara zilei de vineri 23 noiembrie 2022, la Biblioteca Județeană 
„Christian Tell” din Târgu Jiu s-a încheiat Maratonul literar de poezie 
„Zbor de vineri“, început cu patru luni în urmă.

și festivitatea de premiere a avut loc la 
Biblioteca Județeană „Christian Tell” 
din Târgu Jiu, miercuri, 23 noiembrie, 
începând cu orele 16, în prezența unui 
grup restrâns de persoane: Elisabe-
ta (Eli) Gîlcescu, Ioana Burghel, Ma-
ria Rocselena Verdeș, Dorina Cioplea 
Văduva, Cristina Jura (reprezentanta 
Asociației Parapanta Clopotiva), Viorel 
Surdoiu, Daniel Murărița, George Dră-
ghescu, Gigi Bușe,  Ionel D. Cioabă și 
Alexandru-Mihail-Eusebiu Ciobanu. 

Între cei 22 de poeți care au adău-
gat un zbor eternității, s-au remarcat 
și gorjenii: Mihai Amaradia, Ioana Bur-
ghel și fabulosul Florin Preda-Dochino-
iu – un artist vizual altfel, un prieten al 
poeților, el fiind un poet care așteaptă, 
ascultă poezia, apropiindu-se tot mai 
mult de vocile de har ale fiecăruia, prin 
decorațiuni metaforice. 

Editura Eikon a acordat următoa-
rele premii pentru debut poetic: dom-
nului Alex Neguran din Cluj-Napoca, 
domnului Alexandru-Eusebiu Ciobanu 
din Iași și domnului Lucian Vasiliu din 
Burlington, Canada.

Premiul Parapanta Clopotiva a fost 
acordat debutantului Alex Neguran din 
Cluj-Napoca.

Premiul I Arta conversației a fost 
acordat dnei Mihaela Maria Grecu din 
Geoagiu, județul Hunedoara. 

Premiul al II-lea Arta conversației  
a fost acordat dnei Ioana Burghel din 
Glogova, județul Gorj.

Premiul al III-lea Arta conversației a 
fost acordat dnei Florina Sanda Cojoca-
ru din Botoșani. Cafeneaua Filosofică 
Toronto a acordat:  

Premiul I – domnului Geo Galetaru, 
Dudeștii Noi, județul Timiș; 

Premiul al II-lea – doamnei Mihaela 
Maria Grecu, din Geoagiu, județul Hu-
nedoara; 

Premiul al III-lea – domnului Alex 
Neguran din Cluj-Napoca. 

Vă prezint pe cei 22 de poeți cuprinși 
în antologia de poezii „Zbor de vineri”:

1 Mihaela AIONESEI, Premiul Ei-
kon

2 Mihai AMARADIA, Premiul Eikon
3 Mariana Marica BABIUC, Premiul 

Eikon

4 Aurora BEST, Premiul Eikon
5 Ioana BURGHEL, Premiul Eikon, 

Premiul al II-lea Arta conversației
6 Mihaela Marilena CHIȚAC, Pre-

miul Eikon
7 Alexandru-Eusebiu CIOBANU, 

(debut poetic) și Premiul Eikon
8 Florina Sanda COJOCARU, Pre-

miul Eikon și Premiul al II-lea Arta 
Conversației

9 Eleodor DINU, Premiul Eikon
10 Geo GALETARU, Premiul Eikon 

și Premiul I Cafeneaua Filosofică To-
ronto

11 Gabriel GHERBĂLUȚĂ, Premiul 
Eikon

12 Mihaela Maria GRECU, Premiul 
I Arta Conversației, Premiul Eikon și 
Premiul al II-lea Cafeneaua Filosofică 
Toronto

13 Cristian IRINOIU, Premiul Eikon
14 Teodor LAUREAN (Teo din 

Meșcreac), Premiul Eikon
15 Alex NEGURAN (debut poetic), 

Premiul I Parapanta Clopotiva, Premiul 
Eikon și Premiul al III-lea Cafeneaua 
Filosofică Toronto

16 Mugurel PUȘCAȘ, Premiul Ei-
kon

17 Florian SILIȘTEANU, Premiul Ei-
kon

18 Gheorghe ȘERBĂNESCU, Pre-
miul Eikon

19 Emilia ȚUȚUIANU, Premiul Ei-
kon

20 Lucian VASILIU (debut poetic), 

Premiul Eikon
21 Diana VINTURICI, Premiul Ei-

kon
22 Gina ZAHARIA, Premiul Eikon
Dintre premianți, la Târgu Jiu, au 

fost prezenți Ioana Burghel și debutan-
tul Alexandru-Mihail-Eusebiu Cioba-
nu. 

Ioana Burghel, s-a născut la 19 
martie 1968, în comuna Bolboși, 
județul Gorj și este de profesie econo-
mist. A publicat poezie în 15 antologii 
și în revistele: Orizonturi literare, Ac-
tualitatea literara, Discobolul, Vatra, 
Fila de Bucovina, Convorbiri literare, 
Feedback, Melidonium, Romania lite-
rara, Argeș, New York Magazin s.a. A 
debutat în anul 2013 cu volumul de 
poezie „Hoața de maci”. A mai publi-
cat „O fereastră întredeschisă într-un 
câmp răpit de maci” (2013) și „Vene de 
pământ” (2016). Este membra a Cena-
clului „Qpoem” din anul 2015. 

Alexandru-Mihail-Eusebiu Ciobanu, 
s-a născut la 10 iunie 2002 la Focșani, 
județul Vrancea și este student la 
Facultatea de Psihologie în cadrul 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași. Scrie poezii de la vârsta de 14 ani 
și a publicat prima poezie „Dincolo de 
sfârșit” în „Ziarul de Vrancea”, în anul 
2017.  O parte dintre poeții participanți 
la concurs care nu au putut veni, au 
trimis mesaje de mulțumire organiza-
torilor, din care redau câteva: „Odată 
cu începerea concursului, veștile bune 
au curs ca și cum din cer îngeri blonzi 
scuturau un nor de ploaie, dar până 
ajungeau pe pământ, totul se transfor-
ma în emoție, armonie, iubire, lepădare 
de sine, într-un cuvânt, poezie. Poezia 
este cea care ne-a unit pe tărâmul cu-
vintelor nenăscute, acolo unde doam-
na Elisabeta Gîlcescu ne-a invitat să 
pășim încrezători, să descoperim «Arta 
conversației» în umbra cuvântului, să 
ne redescoperim în lumina lui, noi fă-
uritorii de lumi vesele ori posace, noi 
neînțeleșii, neadaptații planetei – poeții. 
Și cum să nu te emoționezi, să nu re-
zonezi, când cu atâta generozitate ești 
invitat să participi la un zbor. Nu orice 
zbor, ci cel de vineri! Nu singur, ci lao-
laltă cu alți iubitori de zbor înalt care-și 
doresc să atingă cu sufletul piscuri nea-
tinse decât de ploi, de ninsori, de vreun 
lup, ori vreun uliu rătăcit, și mângâiate 
de un soare blând și iubitor, așa cum 
au fost toți participații premiați atât de 
generos și neașteptat, prin editarea an-
tologiei «Zbor de vineri», de una dintre 

editurile de elită ale literaturii «Eikon». 
O izbândă literară notabilă a efortului 
lor, dar mai ales a organizatorilor care 
merită toată lauda și aprecierea. Este 
onorantă orice nominalizare venită din 
partea unei edituri cu nume sonor cum 
este Editura Eikon. Dacă la conduce-
rea ei mai este și un om de litere erudit 
și exigent precum distinsul domn Va-
lentin Ajder, atunci cel nominalizat se 
poate considera un răsfățat al sorții. 
Felicitări premianților și organizatori-
lor!”, a transmis poeta Mihaela Aionesei 
(Târgu Secuiesc). 

„Când înveți să țeși imagini din cu-
vinte și să le dăruiești altora, înseamnă 
că, pentru tine, timpul este un cavaler 
al clipelor, un festin literar. Altfel cum 
aș fi ajuns aici, în imperiul acesta în 
care vrei să te rătăcești și să devii, de 
bunăvoie, grădinarul care împodobește 
odăile sufletului?! Am aflat cu bucurie 
că sunt unul dintre câștigătorii pre-
miului special oferit de Editura Eikon, 
premiu în cadrul concursului «Zbor de 
vineri» organizat de Arta Conversației. 
Ba mai mult, poeziile mele (zece la nu-
măr) vor alcătui, alături de cele ale altor 
confrați literari, un volum colectiv care 
va fi publicat de Editura Eikon, prin 
bunăvoința domnului director Valentin 
Ajder.  Și atunci, cum să nu zbor? De 
emoție, pentru toate cuvintele care au 
trecut prin ziduri și prin anotimpuri, 
pentru a zări lumina intensă”, este me-
sajul poetei Gina Zaharia (Buzău). 

Recunoscător pentru ocazia de ex-
primare oferită de concursul „Zbor de 
vineri“, Alex Neguran (Cluj-Napoca) 
mărturisește: „Premiul I Parapanta 
Clopotiva – Un zbor în tandem cu para-
panta deasupra Țării Hațegului e unul 
dintre cele mai inedite.  Apreciez mult 
această legătură pe care ați creat-o în-
tre arta poetică și un sport extrem (eu 
fiind un diletant în ambele domenii). 
Da, voi participa la volumul colectiv și 
salut cu entuziasm propunerea celor de 
la Editura Eikon.”

Felicitări distinsei poete Elisabeta 
Gîlcescu, personalitate de marcă a lite-
raturii române, doamnă ce cu profesi-
onalism de înaltă ținută a pus și pune 
mult suflet în tot ceea ce face pe tărâm 
cultural, finalizând cu succes proiectul 
literar de anvergură „Zbor de vineri”. 
Deasemenea, felicit toți organizato-
rii acestui proiect literar dar și poeții 
participanți la această competiție. 

Despre poezie, în edițiile viitoare!
GIGI BUȘE
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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, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 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. 

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. 

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.

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 

INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de COMUNA GLO-
GOVA, localitatea Olteanu, jud. Gorj, tel. 0723691563, ce 

intenționează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ 

DE APĂ JIU aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea 

lucrărilor de „INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI 
STATIE DE EPURARE IN SATELE CAMUIESTI, GLOGO-
VA, IORMANESTI SI OLTEANU, COMUNA GLOGOVA, JU-
DETUL GORJ”, amplasate în comuna Glogova, Jud. Gorj.

Aceasta investiție este nouă.

Ca rezultat al acestei investiții se vor produce următoa-

rele: 

• canalizare menajera in localitatea Olteanu

• stație de epurare in localitatea Olteanu

Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta ape 

uzate menajere. Acestea se vor evacua in râul Motru, după 

ce au fost epurate in stația de epurare propusa pentru co-

muna Glogova.

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările 

ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimenta-

re cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor 

pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 

și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa de mai 

sus sau telefonic la dl. Alpredi Gheorghe, tel. 0723691563, 

după data de 28.11.2022.

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

Școală Meserii auto-
rizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, mi-
nim 450 lei, rate, diplo-
me recunoscute, sprijin 
angajare. 

Căutăm colaboratori, 
2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariat-
snm@yahoo.com
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Asociaţia Vasiliada a 
organizat joi, 24 no-
iembrie, începând 

cu ora 10.00, în Sala de Con-
ferinţe a Facultăţii de Teo-
logie Ortodoxă din Craiova, 
Conferinţa cu tema „Rolul și 
Importanța Voluntariatului în 
Societatea Civilă”. Conferința 
a marcat finalul Proiectului 
„Voluntarii - Ambasadori ai 
Societății Civile”, implemen-
tat de Asociația Vasiliada în 
parteneriat cu Asociația So-
cio-Culturală „CORFOO Vzw” 
din Belgia – Aalst și Asociația 
„ASOCROM” din Spania-Bar-
celona, fiind finanțat de către 
Departamentul Românii de 
Pretutindeni.

Evenimentul a reunit pes-
te 80 de participanţi, printre 
care studenți, cadre didacti-
ce, preoți și reprezentanți ai 
mai multor organizații negu-
vernamentale.

Conferința a fost deschisă 
de către Pr. Adrian Stănulică, 
Președintele Asociației Vasili-
ada: „De peste 20 de ani, lu-
crarea Asociației Vasiliada în 
Mitropolia Olteniei a avut în 
vedere două direcţii priorita-
re: pe de o parte, oferirea de 
servicii sociale, prin dezvolta-
rea de programe care să vină 
în sprijinul cât mai multor 
persoane aflate în dificultate, 
de la copii până la persoane 
private de libertate, bătrâni, 
persoane cu dizabilităţi, per-
soane fără adăpost. Iar pe de 
altă parte, de a contribui la 
dezvoltarea infrastructurii de 

Conferinţă cu tema „Rolul și Importanța Voluntariatului Conferinţă cu tema „Rolul și Importanța Voluntariatului 
în Societatea Civilă”, în cadrul Asociației Vasiliadaîn Societatea Civilă”, în cadrul Asociației Vasiliada

asistenţă socială prin crearea 
de aşezăminte sociale, prin 
dezvoltarea de rețele umani-
tare, dar și prin derularea de 
programe de instruire pentru 
specialişti în asistenţă soci-
ală. Una dintre preocupările 
constante în Asociația Vasili-
ada este aceea de a promova 
și cultiva în comunitate res-
ponsabilitatea socială și soli-
daritatea, ca expresie a dra-
gostei față de semenii aflați în 
dificultate, iar Voluntariatul 
social este cea mai ziditoare 
modalitate prin care să venim 
alături de cei care au nevoie 
de sprijin. Este ziditoare pen-
tru ei, dar în egală măsură 
devine ziditoare și pentru noi, 
pentru că atunci când faci 
bine, te faci bine!”, a subliniat 
Pr. Adrian Stănulică, Preşe-
dintele Asociaţiei Vasiliada.

În continuare, Lect. Univ. 
Dr.  Emilia Sorescu, cadru di-
dactic la Facultatea de Științe 
Sociale din cadrul Universității 
din Craiova, Departamentul 
de Asistență Socială, a vorbit 
despre rolul și importanța vo-
luntariatului în societatea ci-
vilă. „Felicitări Asociaţiei Va-
siliada pentru acest proiect! 
Nevoia de voluntariat este 
foarte mare, însă în acelaşi 
timp există oarecare blocaje 
în organizarea activităţii de 
voluntariat în diferitele orga-
nizaţii neguvernamentale şi 
instituţii publice, pentru că 
voluntariat se poate face nu 
numai în cadrul societăţii ci-
vile, numai în cadrul unei or-

ganizaţii neguvernamentale, 
ci şi într-o instituţie publică. 
Nu toate cauzele pentru care 
ne oferim voluntari sunt ne-
apărat cauze agreate de toa-
tă lumea, tocmai de aici vin 
frumuseţea şi libertatea vo-
luntariatului: putem să ne 
oferim timpul acelor organi-
zaţii, acelor activităţi în care 
noi credem și care corespund 
cu valorile noastre”, a trans-
mis în cadrul conferinţei Lect. 
Univ. Dr. Emilia Sorescu, din 
cadrul Facultății de Științe 
Sociale din Craiova, Departa-
mentul de Asistență Socială.

Conferința a continuat 
cu prezentarea principalelor 
rezultate realizate în cadrul 
Proiectului  „Voluntarii- Am-
basadori ai Societății Civile”, 
implementat de Asociația 
Vasiliada în parteneriat cu 
Asociația Socio-Culturală 
„CORFOO Vzw” din Belgia 
– Aalst și Asociația „ASO-
CROM” din Spania-Barcelo-
na. „A fost un proiect cu re-
zultate frumoase pentru cei 
60 de români care trăiesc 
în cele două comunităti din 
diaspora românească, Bar-
celona din Spania si respec-
tiv Aalst, din Belgia, care au 
avut prilejul de a participa la 
sesiuni de training în dome-
niile voluntariatului social și 
cel al atragerii de resurse. De 
asemenea, proiectul a con-
tribuit si la dezvoltarea unui 
serviciu de urgență pentru 
ambele organizații partene-
re, Asociația Socio-Culturală 

„CORFOO Vzw” din Belgia – 
Aalst și Asociația „ASOCROM” 
din Spania-Barcelona, cu ro-
lul de a oferi servicii sociale 
catre grupurile vulnerabile, 
români din diaspora”, a adă-
ugat Mihaela Morăraş, forma-
tor în cadrul proiectului. 

În perioada de implemen-
tare, în cadrul proiectului au 
fost atinse următoarele rezul-
tate: 

- 60 de beneficiari informați 
cu privire la activitățile pro-
iectului;

- 54 de beneficiari instruiți 
în domeniul „Managementu-
lui Voluntariatului Social” și 
cel al 

Atragerii de Resurse 
(Fund-Raising);

- 3 Module de Training 
susținute;

- 2 Servicii Sociale de 
Urgență înființate pentru gru-
purile vulnerabile din Belgia – 
Aalst și Spania – Barcelona;

- 1 Plan Comunitar de 
Acțiune;

- 1 Plan de Fund-Raising;

- 1 Vizită de schimb de 
bune practici în România; 

- 9 persoane instruite în 
cadrul sesiunilor din timpul 
vizitei de lucru;

- 3 Focus – group-uri orga-
nizate „Educație pentru par-
ticipare”, „Rolul voluntarilor  
în comunitate”, „Provocări și 
Bune Practici în Asistența So-
cială”;

- 5 voluntari ai Asociației 
Vasiliada implicați în 
activitățile proiectului;

- 10 paneluri de discuții 
derulate în urma training-
urilor, vizitei și conferinței.

Proiectul „Voluntarii- Am-
basadori ai Societății Civile” a 
fost implementat de Asociația 
Vasiliada în parteneriat cu 
Asociația Socio - Culturală 
„CORFOO Vzw” din Belgia 
– Aalst și Asociația „ASO-
CROM” din Spania - Barce-
lona, fiind finanțat de către 
Departamentul Românii de 
Pretutindeni.

M.P.
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Viitorul Târgu Jiu a reușit 
să câștige la Baia Mare (1-2), 
iar antrenorul Florin Stîngă 
este de părere că diferența a 
fost făcută de seriozitate și 
determinare. 

Florin Răsdan (45+1) și 
Paul Mitrică (69) au adus 
succesul vizitatorilor, ultimul 
profitând și de accidentarea 
lui Denis Brînzan. Mijlocașul 
gorjenilor a avut o aniversare 
nefericită, fiind obligat să pă-
răsească terenul în minutul 
11. Nu a fost un meci perfect, 
pentru că oaspeții au primit 

Stîngă explică succesul cu Minaur: ,,Au înțeles că trebuie să le stea gândul numai aici”
și un gol, dar de data aceasta 
le-a ieșit.  

Pacheco a înscris dintr-un 
corner în ultimul minut.

Stîngă a explicat că mai 
mulți jucători au fost trimiși 
la echipa secundă în pauza 
competițională, iar acest lu-
cru, se pare, a avut un efect 
benefic asupra evoluției lor.

,,A fost un meci de luptă, 
disputat pe un teren greu. 
Diferența a făcut-o atitudinea. 
Am muncit pentru fiecare ba-
lon, am fost concentrați și nu 
am mai făcut greșeli persona-

le, asta a adus un echilibru 
echipei și am reușit să obținem 
o victorie importantă. 

Jucătorii aveau moralul 
scăzut după două înfrângeri 
și sper ca acest succes să le 
dea moral. Vrem să obținem 
trei puncte și în ultima etapă 
din an, cu Ripensia.

Denis are o rană deschi-
să pe tibie, am fost forțat să-l 
schimb. 

Paul Mitrică a avut o 
prestație bună, încununată cu 
un gol, pe el l-a motivat și ceea 
ce s-a întâmplat săptămâna 

trecută. Am avut o discuție 
cu președintele, câțiva jucă-
tori s-au pregătit cu echipa a 
doua. I-am rechemat, am dis-
cutat cu ei, și am vrut să văd 
dacă vor să mai joace pentru 
această echipă. 

Au înțeles că trebuie să le 
stea gândul numai aici, au 
promis că fac lucrul acesta și 
doi dintre ei au fost astăzi pe 
teren. În momentul în care am 
fost profesioniști, am avut și 
rezultate. 

Când am avut derapaje în 
modul de pregătire, viață ex-

trasportivă, au venit și înfrân-
geri”, a declarat antrenorul 
gorjenilor după meci.

Viitorul în meciul cu 
Minaur: Krupenschi – 
Dănescu (Chelariu 66’), 
Ad. Stoian, Rogac, Băican, 
Brînzan (Mitrică 11’), Țegle, 
Răsdan (cpt.), Dodoi (Gîrbiță 
89’), Vl. Toma (Al. Dulca 
89’), Cl. Dragu (Geană 89’). 
Rezerve neutilizate: Opric 
– Pîrcălabu, Banu, Buțurcă. 
Antrenor: Florin Stîngă.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu nu a 
avut replică în fața 
echipei FC Argeș și 

a cedat, scor 60-80, confrun-
tarea din etapa a șaptea a Li-
gii Naționale de Baschet Mas-
culin. A fost o prestație mult 
sub așteptări pentru gazde, 
care au început meciul prost, 
au comis o sumedenie de erori 
și au fost dominate categorc 
sub panou. Gorjenii nu și-au 
găsit ritmul în nicio formulă 
și au mizat din nou pe acțiuni 
individuale. Xavier Canne-
fax a terminat meciul cu 17 
puncte, dar a fost prea puțin 
pentru o formație care încă 
se caută. Claudiu Alionescu 
a recunoscut că prestația de 
sâmbătă i-a alarmat pe ofi-
cialii gorjenilor, mai ales că 
amfitrionii au părut lipsiți de 
determinare și atitudine.

,,Am arătat rău în ambe-
le faze, inclusiv ca joc. Sunt 
puține cele 60 de puncte mar-
cate. Am avut 19 mingi pier-
dute, ceea ce este enorm. Am 
avut doar 11 pase decisive, 
la fel, este foarte puțin. Am 
lăsat 14 recuperări ofensive. 
Din posesiile pierdute și aces-
te recuperări, ei au înscris 43 
de puncte. Practic, jumăta-
te din punctele înscrise de ei 
au venit pe greșelile noastre. 
Suntem dezamăgiți de atitudi-
ne, de modul cum am abordat 
această partidă. Nu am reușit 
să răspundem din punct de 
vedere al agresivității. Ştiam 
că vor veni aici și vor avea o 

Sunt așteptate schimbări la secția de baschet după Sunt așteptate schimbări la secția de baschet după 
eșecul cu Argeșeșecul cu Argeș

astfel de abordare. Ne-am lă-
sat dominați pe teren propriu, 
ceea ce nu este în regulă. Din 
păcate, rezultate în această 
rundă nu au fost deloc de par-
tea noastră. Trebuie să găsim 
soluții, pentru că etapele trec 
și este nevoie să deblocăm 
această situație. Ne trebuie o 
victorie oriunde, împotriva ori-
cui, pentru a da un restart”, a 
spus directorul tehnic al clu-
bului.

Este foarte probabil ca în 
iarnă să asistăm la schim-
bări. Sunt jucători care pur și 
simplu și-au arătat limitele, 
iar șederea lor la Târgu-Jiu 
nu se va mai prelungi.

,,O să vedem ce se va în-
tâmpla, schimbările se pot 
face până în februarie. Am 
operat deja o schimbare din 
șase posibile. Vom analiza și 

din punct de vedere al bugetu-
lui. Este clar că așa nu putem 
continua. Trebuie să găsim o 
soluție salvatoare. Diferența 
s-a făcut la atitudine, agre-
sivitate. Nu am răspuns așa 

cum ar fi trebuit”, a adăugat 
Alionescu.

Unul dintre jucătorii gor-
jeni ai CSM-ului, Octavian 
Ilie, a rezumat perfect ceea ce 
s-a întâmplat pe teren. Din 
păcate, echipa din Târgu-Jiu 
are înfrângeri pe linie după 
șase meciuri de campionat.

,,Este frustrant să pier-
dem acasă, la o diferență așa 
mare. Din păcate, am făcut 
foarte multe greșeli în apăra-
re, am pierdut multe mingi. Ei 
au avut foarte multe recupe-
rări ofensive, și aici s-a făcut 
diferența. N-am reușit nici de 
data aceasta să ne montăm 
pentru joc, suntem supărați, 
dar trebuie să fie un punct de 
plecare și să încercăm să sal-
văm situația. Ofensiv, nu am 
reușit să organizăm destul 
de bine jocul, nu ne-au intrat 
aruncările. Am încercat multe 

acțiuni individuale și nu am 
jucat ca o echipă”, a precizat 
Ilie. Etapa viitoare, CSM Târ-
gu Jiu se va deplasa în Bănie, 
pentru meciul cu SCM U Cra-
iova. Partida este programată 
pentru data de 4 decembrie, 
de la ora 19.00. 

CSM Târgu Jiu – FC 
Argeș Pitești 60-80 (10-21, 

16-18, 20-22, 14-19)

CSM Târgu Jiu: Andrei 
Bărăgan, Porter Troupe 
8p, Shamiel Stevenson 4p, 
Dylan Frye 4p, Bogdan 
Penciu 3p, Xavier Cannefax 
17p, Camil Berculescu 2p, 
Andriy Agafonov 7p, Andrei 
Gheorghe, Thomas Kottas 
9p, Alexandru Mitu, Octavian 
Ilie 6p. Antrenor: Claudiu 
Alionescu.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Comuna Mătăsari va reprezenta 
Gorjul la Cupa Satelor

Micii fotbaliști care au reprezentat comuna Mătăsai la faza 
județeană a Cupei Satelor merg mai departe în competiție. 
Echipa condusă de Cătălin Bărăitaru a câștigat fără probleme 
finala cu comuna Dănești (8-0), disputată săptămâna trecută 
pe terenul sintetic din cadrul Complexului Sportiv Târgu 
Jiu. Locul trei le-a revenit micuților de la Câlnic, care s-au 
impus cu 2-1 în fața jucătorilor din Turburea. Echipele de 
pe podium au fost premiate de către reprezentanții AJF Gorj.  
Opt echipe din județ au luat startul la ediția din acest an a 
Cupei Satelor. Faza regională va avea loc în luna martie.

CĂTĂLIN PASĂRE

Clasament Liga 3, Seria 7

Loc Echipa     M  V E   I  Gol   +/- Pct
1. CSM Deva    14 11 3   0 47-7   40  36
2. ACSO Filiaşi   14 10 1   3 33-21   12  31
3. ACS Viitorul Şimian  14   9 1   4 39-21   18  28
4. CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 14   9 1   4 22-20     2  28
5. CSM Jiul Petroşani   14   7 3   4 27-14   13  24
6. AFC Voinţa Lupac   14   6 3   5 22-15     7  21
7. CSO Retezatul Hațeg  14   2 3   9 13-26  -13    9
8. ACS Progresul Ezeriş  14   2 3   9 10-31  -21    9
9. ACS Viitorul Târgu Jiu 2  14   2 2 10 15-43  -28    8
10. CS Armata Aurul Brad  14   1 2 11 17-47  -30    5

Liga 3, Seria 7 - Meciurile Etapei 14

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 3 - 1 ACSO Filiaşi
        CSM Deva 8 - 0 ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2 
          AFC Voinţa Lupac 1 - 2 CSO Retezatul Hațeg 
        CS Armata Aurul Brad 1 - 6 ACS Viitorul Şimian 

  CSM Jiul Petroşani 4 - 0 ACS Progresul Ezeriş

Gilortul – ACSO Filiași 3-1 (2-0)
Au marcat: Ionuț Gîlcescu (17', 73'), Denis Bucur (39')/

Robert Eshun (85')
Gilortul: Oprița – Croitoru, Istudor, Marina, Dogaru – 

Avrămescu (cpt), Oprișa, Ciutică (77' Cornicioiu) – Săulescu 
(80' Căldăraru), Gîlcescu, Bucur (72' Bărănescu).  Rezerve 
neutilizate: Iuțalîm – Lazăr, Pobirci. Antrenori: Mario 
Găman, Boby Staicu. 

ACSO Filiași: Constantinescu – Matei (46' Eshun), Calu 
(cpt), Scuturoiu, Voinescu – Armășelu (46' Tudor), Călin (46' 
Baidoo),  Udrea – Manolache, Fotescu (85' Militaru), Miuțescu 
(77' Rovența). Rezerve neutilizate: Uruiocea – Paliu, Stancu, 
Vulpe. Antrenor: Victor Naicu.

Gilortul Târ-
gu Cărbunești a 
obținut un nou 

succes mare în cursa pentru 
play-off. Elevii lui Mario Gă-
man și Bobi Staicu au trecut, 
pe teren propriu, de una din-

Fotbalul nu se joacă pe hârtie! Filiași, îngenuncheată la Cărbunești
tre candidatele la promovare, 
ACSO Filiași. Victoria este 
cu atât mai importantă dacă 
ținem cont de lotul subțire 
cu care au abordat gazde-
le această confruntare. Deși 
nu s-a bazat pe patru jucă-

tori de bază, trupa gorjeană 
a bătut-o meritat pe vecina 
din Dolj, după un joc în care 
a dominat ostilitățile. Ionuț 
Gîlceascu a izbutit o dublă 
pentru amfitrioni, între goluri 
sale venind și reușita lui De-
nis Bucur. Târziu s-au trezit 
și vizitatorii. Robert Eshun a 
punctat în minutul 85, dar a 
fost prea puțin ca punctele să 
mai plece de pe ,,Cristinel Ră-
ducan”. ,,O victorie superbă, 
pe deplin meritată, mai ales în 
condițiile în care în săptămâna 
premergătoare jocului am pier-
dut patru fotbaliști importanți. 
Felicitări jucătorilor pentru 
ambiție și dăruire! Băieții au 
respectat planul tactic, au ju-
cat cu determinare și rezul-
tatul s-a văzut pe tabelă. Au 

arătat ca o echipă puternică”, 
a declarat antrenorul Mario 
Găman după meci. În ultima 
confruntare înainte de pauza 
de iarnă, Gilortul va merge la 
Bustuchin, pentru duelul cu 
cealaltă echipă din Gorj, Vi-

itorul 2.  Satelitul formației 
de ligă secundă vine după un 
eșec rușinos la Deva, unde 
a primit 8 goluri! Partida va 
avea loc vineri, 2 decembrie, 
de la ora 14.00.
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