
SERIE NOUÃ ANUL XXXII 8584 MARȚI, 29 NOIEMBRIE 2022 FONDAT 1924PREÞ 2 LEI

WWW.GORJEANUL.RO

Cotidian Judeţean Independent

actualitate pulsul zilei »5»5»8-9»8-9

Noaptea min. -10C

Cât de pregătite sunt Cât de pregătite sunt 
spitalele pentru o pană spitalele pentru o pană 

majoră de curent. Controale!majoră de curent. Controale!

SURSE: Generalul Sîrbu, lăsat SURSE: Generalul Sîrbu, lăsat 
fără permis în localitatea fără permis în localitatea 
unde este cetățean de onoare! unde este cetățean de onoare! 
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Jianu, membru în Jianu, membru în 

Directoratul CEO, bun de platăDirectoratul CEO, bun de plată

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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Șoc! Florin Cârciumaru, fost primar și senator, Șoc! Florin Cârciumaru, fost primar și senator, 
reținut pentru o presupusă faptă din 2013!reținut pentru o presupusă faptă din 2013!

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!

ACTUALITATE/ PAG. 8-9ACTUALITATE/ PAG. 8-9

S-au numit șefi i celor patru S-au numit șefi i celor patru 
SPV-ri ale CEO și PetromSPV-ri ale CEO și Petrom

Conducerea celor patru SPV-uri a fost 
numită deja, însă nici CEO și nici OMV 
Petrom nu au făcut cunoscute numele 
directorului general sau al celor care 
compun Consiliul de Administrație.

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

Peste 500 de plângeri la Peste 500 de plângeri la 
ITM GorjITM Gorj

În săptămâna 21-25 noiembrie 2022, 
trei persoane au fost depistate de că-
tre inspectorii de muncă, în timp ce 
prestau activitate fără forme legale de 
angajare pentru doi angajatori, pe raza 
județului Gorj, a anunțat ITM Gorj
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Următorul număr din ,,Gorjeanul” apare vineri, 2 DecembrieUrmătorul număr din ,,Gorjeanul” apare vineri, 2 Decembrie
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„Haosul es te o ordine încă nedes cifr ată”  - Jose Saramango„Haosul es te o ordine încă nedes cifr ată”  - Jose Saramango
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Sf. Saturnin, † Sf. Saturnin, 
ep. m.ep. m.

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           4,9266  +0,0016
Dolarul SUA                    4,7043  -0,0235
Gramul de aur                        266,5349  +0,0446 
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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Paramon, Filumen Paramon, Filumen 
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Succese diplomatice, insuccese 
socio-economice

Motto: „Succesul nu este final, 
eșecul nu este fatal: curajul de a 
continua contează cu adevărat.”

Winston Churchill

Este mult prea cunoscut 
faptul că una dintre 
principalele prerogative 

ale unui bun președinte o repre-
zintă politica externă a statului 
pe care îl conduce. Totodată, fără 
a-i face un proces de intenție, 
Preș. Klaus Werner Iohannis s-a 
ferit de a merge în fața Parlamen-
tului României, de care s-a ferit 
precum Necuratul de tămâie – la 
fel ca și predecesorul său Traian 
Băsescu(născut Braunovici) – fie 
și măcar 15 minute, la ședința 
solemnă a Parlamentului Româ-
niei, cum ar fi fost cazul ieri, de-
dicat Zilei Naționale a României 
– 1 Decembrie spre a fi prezent la 
sărbătoarea dedicată Marii Uniri 
de la 1918!

IOHANNIS ARE ALERGIE LA 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI?! 
Dacă de această dată se poate in-
voca un motiv obiectiv, întrucât 
luni a sosit în România Secreta-
rul general al NATO, Jens Stol-
temberg, o mare personalitate a 
lumii contemporane, care imedi-
at a fost primit la Palatul Victoria 
de către Prim-ministrul Româ-
niei, Nicolae Ciucă, și de acolo a 
mers direct la Palatul Cotroceni 
pentru o întâlnite față-n față cu 
președintele Iohannis, iar după 
aceea s-a văzut cu ministrul Afa-
cerilor Externe, Bogdan Aurescu, 
am putea aprecia că are o scu-
ză. Deși, repet, măcar pentru o 

prezență și de numai 15 minute 
și-ar fi putut găsi timp.

Rămân la părerea că ultimii doi 
președinți ai României – Traian 
Băsescu și, desigur, Klaus Wer-
ner Iohannis – au manifestat un 
dispreț fățiș față de Parlamentul 
României, cum spuneam, și nu 
s-au făcut remarcați prin nimic 
în folosul patriei noastre. Care, 
se pare, după cum s-au compor-
tat, nu-i și a lor. Deși s-au născut 
amândoi pe aceste meleaguri! Mă 
rog, ex-președintele Traian Băsescu a 
recunoscut personal că el a creat Ma-
fia. Iar Preș. Klaus Werner Iohannis, 
atunci când a fost care-a fost cea mai 
mare realizare în primul mandat, s-a 
lăudat că a dat jos Guvernul Partidu-
lui Social Democrat! Ceea ce spune 
totul.

Și acum, pe ultima sută de metri, 
Preș. Klaus Werner Iohannis, după 
ce-a instalat GuWernerul Meu, creind 
alianța PNL-PSD-UDMR, încearcă să 
mai dreagă busuiocul. Evident, în do-
meniul politicii externe. Prin întâlnirea 
cu Secretaryl general al NATO, Jens 
Stoltenberg, a discutat, probabil, des-
pre situația creată în Ucraina, cea in-
vadată de trupele Federației Ruse fără 
niciun motiv, și au căutat căi pentru 
întărirea flancului Estic al NATO și 
apărarea României de un posibil con-
flict, dacă războiul de la granițele cu 
Ucraina va avea un deznodământ ne-
fericit și, desigur, nedorit.

E bine, totuși, că Preș. Klaus Wer-
ner Iohannis și-a găsit timp fie și pen-
tru un scurt discurs în fața reuniunii 
miniștrilor de externe din 30 de state 
membre ale Alianței Nord Atlantice, 
printre care, la loc de cinste, s-a nu-

mărat și Secretarul de Stat al State-
lor Unite ale Americii, Antony Blin-
ken.

IOHANNIS SOLICITĂ SPRIJIN 
PENTRU REPUBLICA MOLDOVA 
ȘI GEORGIA. În scurtul său dis-
curs în fața reuniunii de securitate 
al Grupului de la Munchken, a vor-
bit de criza războiului din Ucraina, 
criza energetică și de criza alimen-
tară. Președintele Iohannis a vorbit, 
pe lângă situația din Ucraina și de 
posibilele pericole în care se află Re-
publica Moldova și Georgia, țări ce 
trebuie sprijinite și economic și mi-
litar.

ZERO REALIZĂRI SOCIALE ȘI 
ECONOMICE. Din păcate, reamin-
tim, realizările din primul mandat 
și la jumătatea celui de-al doilea ale 
Preș. Klaus Werner Iohannis sunt 
puține spre deloc. 

În ultimii ani a avut și încă are 
GuWernerul Meu, Parlamentul Meu, 
grație alianței de guvernare PNL-
PSD-UDMR, care are 70% din vo-
turile în Parlamentul României. Ei 
bine, dar mai degrabă rău, la reali-
zări socio-economice Regimul Iohan-
nis este ZERO!

ION PREDOȘANU

Muzeul de la Curtișoara își schimbă numele

Muzeul în aer liber de la Curtișoara, care cuprin-
de monumente de arhitectură și tehnică populară 
din Gorj, își schimba numele. Luni, 28 noiembrie, 
consilierii județeni s-au întrunit în ședință ordina-
ră în vederea atribuirii denumirii de Muzeul Arhi-
tecturii Populare din Gorj „Elena Udriște - Nicolae 
Vînătoriu” secției arhitecturii populare gorjenești 
de la Curtișoara din cadrul Muzeului Județean 
Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”.

Proiectul a fost inițiat de consilierii Gheorghe Grivei, 
Gheorghe Orzan, Ovidiu-Dragoș Păsărin, Gheorghe Bu-
călăete, Constantin-Lucian Mărgineanu, Gheorghe Mi-
tescu, Ion Ișfan și Ionuț-Dinu Drăgoi.

Începuturile muzeului în aer liber datează din anul 
1968, când s-a organizat o expoziție în Cula Cornoiu de 
la Curtișoara. În anul 1970, prin decizia Consiliului Po-
pular Județean Gorj, s-a hotărât organizarea unui muzeu 
în aer liber având ca temă: arhitectura populară din Gorj, 
muzeu care a fost inaugurat la 18 august 1975. 

Muzeul a fost amplasat în satul Curtișoara, aflat la 
10 km nord de Târgu-Jiu, pe o suprafață de 13 hectare. 

Au fost aduse din județ și amplasate aici un număr de 24 
monumente de arhitectură populară. 

„Muzeul arhitecturii populare de la Curtișoara a îm-
plinit, pe 17 august, 52 ani de la fondarea sa, iar meritul 
înființării sale revine distinsei muzeografe Elena Udriște și 
tehnicianului arhitect care a conceput primele schițe, Nico-
lae Vînătoriu. Figurile celor două personalități au fost evoca-
te în muzeul de la Curtișoara, în decursul timpului, printr-
un complex de manifestări culturale. Muzeografi, etnografi, 
profesori universitari de marcă, au luat parte la dezvelirea 
plăcii comemorative dedicate Elenei Udriște, muzeograf cu 
merite incontestabile în procesul de înființare a Ansamblului 
Muzeal de la Curtișoara. (...) Tehnicianul arhitect Vînătoriu 
s-a născut în Județul Mehedinți, dar evenimentele istorice 
ale vremii l-au adus la Tg. Jiu, unde și-a trăit cea mai mare 
parte a vieții. Acesta a participat alături de profesorul Elena 
Udriște la restaurarea autentică a pieselor Muzeului de la 
Curtișoara, tematica rustică fiind predilectă și în picturile 
lui”, anunță inițiatorii proiectului.

În cursul anilor 2000-2002, de la Poiana-Rovinari a fost 
strămutat în cadrul Secției de Etnografie de la Curtișoara 
ansamblul arhitectural Gheorghe Tătărescu, compus din ca-
sa-culă Gheorghe Tătărescu, biserica familiei cu hramul Sf. 
Gheorghe și casa Antonie Mogoș, achiziționată de către fami-
lia Tătărescu din satul Ceauru, comuna Bălești. Toate aces-
tea au fost donate Muzeului Județean Gorj de către Sanda 
Maria Tătărescu Negropontes, fiica fostului premier liberal 
Gheorghe Tătărescu.  Inițial, Muzeul Arhitecturii Populare 
deținea 8,721 hectare și cuprindea 28 obiective. Din luna 
martie 2006, prin hotărâre judecătorească definitivă și ire-
vocabilă, moștenitorilor lui Constantin Neamțu le-a revenit 
suprafața de 5,312 hectare, care a fost retrocedată. Muzeul 
Arhitecturii Populare din Gorj a rămas în proprietate efectivă 
cu o suprafață de 3,409 de hectare. 

I.I.
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Firma  a acționat în 
instanță primăria, în tim-
pul mandatului lui Jianu, 
obținând în instanță penalități 
și dobânzi de 426.384 de lei, 
facturi pe care, într-un final, 
Jianu le-a plătit și mai mult, 

Jianu, membru în Directoratul CEO, bun de plată

Gigel Jianu, fostul primar de Motru, în prezent 
membru în Directoratul CEO, are o imputare din partea 
primăriei municipiului în valoare de 426.384 de lei, la 
care se adaugă suma de 120.283 de lei, accesorii legale, 
reprezentând prejudiciu adus patrimoniului local al 
UAT Motru. Mai exact, odată cu preluarea mandatului, 
în 2016, Primăria Motru avea facturi de achitat pentru 
lucrări, alei și trotuare, în zona Micro 2 a orașului, 
lucrări efectuate de o firmă din Craiova. Jianu a mers 
pe mâna fostei angajate a primăriei, Angela Văduva, dar 
și a altor funcționari, și s-a încăpățânat să nu plătească 
facturile emise de această firmă, sub pretextul că 
erau lucrări efectuate pe timpul fostului primar Dorin 
Hanu.

Șoc! Florin Cârciumaru, fost primar și senator, reținut 
pentru o presupusă faptă din 2013!

pentru aceste facturi a mai 
venit și o factură de accesorii 
de peste 120.000 de lei, care 
a fost plătită de primărie. 
Odată cu Controlul Curții de 
Conturi din 2019, s-a consta-
tat că cele 546.384 de lei sunt 

prejudiciu adus Primăriei Mo-
tru și trebuie recuperate de la 
persoanele vinovate. 

Apropiata lui Jianu, Ange-
la Văduva, în toată perioada 
în care (30 de zile de la emite-
rea deciziei Curții de Conturi) 
avea posibilitatea să impute 
persoanelor vinovate această 
sumă. Nu a făcut asta, timpul 
a trecut, iar toată răspunde-
rea a rămas în sarcina ordo-
natorului principal de credite 
de la accea vreme.

Practic, funcționării pri-
măriei au scăpat de răspun-
dere, fapta fiind prescrisă, 
dar primarul trebuie să achi-
te prejudiciul.

La instanța din Târgu-
Jiu, Jianu a avut câștig de 
cauză dar, în urma apelului, 
instanța de la Craiova a dat 
spre rejudecare. Practic, Gigel 
Jianu a rămas singurul vino-
vat, funcționarii responsabili 
scăpând de posibila plată a 
acestui prejudiciu, prevalân-
du-se de prescrierea faptei, 
adică au trecut trei ani. Tre-
buia, de asemenea, că Jianu 
să fi luat măsuri de la consta-
tarea pagubei, în 30 de zile, 
dar nu a făcut asta, motiv 
pentru care a rămas singurul 
culpabil în cauza respectivă. 
Paguba constatată este pree-
xistentă începerii mandatului 
noului primar Jianu Gigel, fi-

ind constatată prin actele de 
control întocmite de Curtea 
de Conturi în anul 2019, că 
atare, termenul de decădere 
de 30 de zile curge de la acel 
moment și nu de la unul ul-
terior. 

Jianu i-a părut rău de 
funcționara publică dar a 
picat el în capcana acesteia, 

Bulversant este fap-
tul că, presupusele 
încălcări ale legii, 

pentru care Florin Cârciuma-
ru este acuzat acum, s-au pe-
trecut cu nu mai puțin de 9 
ani în urmă.  

Cel care a dispus măsura 
reținerii a fostului lider PSD 
Gorj este  procurorul Lavinia 
Ilie de la Parchetul de pe lân-
gă Tribunalul Gorj. 

Florin Cârciumaru este 
acuzat de mărturie minci-
noasă în dosarul din 2013, al 

În după-amiaza zilei de ieri, presa locală a anunțat 
reținerea fostului primar al orașului Târgu-Jiu și fost 
senator PSD, Florin Cârciumaru, pentru 24 de ore.

spălării cu jet a monumentu-
lui Poarta Sărutului

Interesant este că dosarul 
care vizează fapte, destul de 
grave de altfel, consumate în 
2013, a fost clasat de patru 
procurori până în prezent.  

De asemenea,  polițiștii 
care efectuau cercetări în 
acest dosar au refuzat să 
adopte o asemenea măsură, 
din cauză că nu erau întru-
nite elementele constitutive 
ale infracțiunii, după cum 
menționează oameni ai legii.

Parchetul de pe lângă Tri-
bunalul Gorj nu a comunicat 
nimic în legătură cu acest caz, 
nici până aseară, la închide-
rea ediției. Reținerea fostului 
senator a lăsat fără cuvinte o 
bună parte din politicieni. 

De exemplu, liderul PSD 
Gorj, Mihai Weber a declarat: 
,,Am auzit de reținerea domni-
ei sale, după 9 ani de zile… Nu 
comentez decizia procurorilor 
dar îmi pare rău pentru orice 
om care trece prin asemenea 
încercări”.

Pe de altă parte, spălarea 
cu jet a operelor lui Constan-
tin Brâncuși a constituit un 
sacrilegiu. Din acest motiv e 

de neînțeles de ce acest dosar 
n-a ajuns la o finalitate, timp 
de 9 ani de zile, perioadă în 

care unele fapte s-au și pre-
scris.

M.C.H.

salariata fiind o susținătoare 
a edilului la acel moment. Cu 
siguranță liberalul nu a știut 
ce îi pregătește salariata și 
angajații vinovați. Fostul lider 
PNL de la Motru are însă bani 
necesari să achite prejudiciul 
urmare a salariului uriaș în-
casat la CEO.

A.STOICA

În comuna Bengesti Ciocadia s-a sărbătorit, mai 
repede, 1 Decembrie, Ziua Națională a României. 
Mai exact, micii românași de la G P.N. Bălcești și 
G.P.N. Ciocadia, au desfăsurat o frumoasă activi-
tate în cinstea acestei sărbători. Sub îndrumarea 
doamnelor profesor pentru învățământ preșcolar, 
Alecsoiu Mariana și Rodocan Diana, micuții au 
recitat poezii, au cântat cântece patriotice și s-au 
prins, alături de părinții care au luat parte la acti-
vitate, într-o frumoasă  Horă a  Unirii. La activita-
te a participat cu multă plăcere și domnul director 
al Școlii Gimnaziale Bălcești, profesor Nicola Ion 
Paul.

A.S.

1 decembrie, sărbătorit luni la școala din Bălcești, comuna Bengești-Ciocadia
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Începând cu 10 decembrie, va fi  prezent 
din nou la Târgu-Jiu, Dr. Florin Bobircă, 
medic primar chirurg, specializat pe 

tratamentul cancerului de sân şi ganglion 
santinela. Vă aşteptăm pentru programări 

la numărul de telefon 0785292520 sau 
direct la Centrul Medical pentru Sanatate 

Umană, Aleea Pieţei, Nr.1, Târgu-Jiu, 
Tel: 0253.227.220 sau 0785.292.520.

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

Au fost aplicate amenzi în 
cuantum de 163.000 lei

De asemenea, în perioa-
da menționată, inspectorii de 
muncă cu atribuții de control 
în domeniile relații de mun-
că și securitate și sănătate în 
muncă au efectuat un număr 
de 52 controale, fiind aplicate 

Când se deschide 
McDonald’s de la Târgu-Jiu

Restaurantul McDonald’s din Târgu-Jiu se va deschide pe 
14 decembrie. Până atunci, autoritățile locale vor termina de 
finalizat strada pe care se află noul restaurant.

„Pregătim 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 cana-
lizarea în mai multe cartiere de aici. Am anunțat deja că au 
fost făcute unele exproprieri 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 anunțat primarul Marcel Romanescu. 

I.I.

Peste 500 de plângeri la ITM Gorj
* Controalele cu jandarmi și polițiști

În săptămâna 21-25 noiembrie 2022, trei persoane au 
fost depistate de către inspectorii de muncă, în timp ce 
prestau activitate fără forme legale de angajare pentru 
doi angajatori, pe raza județului Gorj, a anunțat ITM 
Gorj. 

22 sancțiuni și dispuse 127 
măsuri obligatorii în vederea 
intrării în legalitate.

Un angajator, cu sediul so-
cial în Municipiul Târgu-Jiu, 
având domeniu de activitate 
restaurante, a fost sancționat 
cu suma de 20.000 lei pentru 
folosirea în activitate a unei 
persoane pentru care nu avea 
încheiat în prealabil contract 

individual de muncă. 
Persoana identificată de 

către inspectorii de muncă 
a fost depistată în trafic, în 
timp ce desfășura activități 
de aprovizionare cu marfă în 
beneficiul angajatorului.

Alte două persoane au fost 
depistate de către inspectorii 
de muncă pe raza Municipiu-
lui Târgu-Jiu în timp ce pre-
stau activitate ca muncitori 
necalificați în beneficul unui 
angajator cu domeniu de ac-
tivitate lucrări de tâmplărie și 
dulgherie. 

Angajatorul în cauză a 

fost sancționat cu suma de 
40.000 lei.

În acțiunile de control, in-
spectorii de muncă din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Gorj au beneficiat atât 
de sprijinul reprezentanților 
din cadrul Inspectoratului 
Județean de Jandarmi Gorj, 
cât și de cel al reprezentanților 
din cadrul  Inspectoratului 
Județean de Poliție Gorj.

„De la începutul anului 
până în prezent, la Inspecto-
ratul Teritorial de Muncă Gorj 
a fost înregistrat un număr de 
550 petiții care se referă la 

problemele cu care se confrun-
tă cetățenii. 

Atragem atenția tutu-
ror angajatorilor să respecte 
legislația muncii în vigoare, 
atât în domeniul relațiilor de 
muncă, cât și în domeniul 
securității și sănătății în mun-
că, în caz contrar riscând aspre 
sancțiuni contravenționale”, 
a declarat George Octavian 
Romanescu, inspector-șef al 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Gorj.

M.C.H.
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Cât de pregătite sunt spitalele pentru o pană Cât de pregătite sunt spitalele pentru o pană 
majoră de curent. Controale!majoră de curent. Controale!

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.

Autoritățile vor să afle dacă spitalele, precum și alte instituții 
esențiale, sunt pregătite în cazul unei pene majore de curent. De ace-
ea, în această perioadă sunt demarate o serie de controale și verificări. 
Se urmărește în primul rând dacă spitalele sunt dotate cu generatoare 
de curent și rezervoare de apă. Și populația a fost îndemnată să aibă 
pregătită o trusă de urgență, cu necesarul de hrană și apă pentru cel 
puțin trei zile.

450.000 lei pentru patru biserici din Gorj450.000 lei pentru patru biserici din Gorj

„Noi am trimis o adresă către pre-
fecţi, astfel încât în cadrul Comitete-
lor pentru Situaţii de Urgenţă din fie-
care judeţ, împreună cu ISU, să aibă 
o discuţie pentru pregătirea pe aceas-
tă temă şi aici nu vor studia numai 
partea spitalelor, spitalele ne intere-
sează în primul rând pentru că acolo 
impactul, dacă spitalul nu e pregătit, 
dacă generatorul nu merge, impactul 
este imediat pe pacienţii din spital”, 
a anunțat Raed Arafat, șeful Departa-
mentului pentru Situații de Urgență. 

Generatoare și în benzinării

Arafat a precizat că orice benzi-
nărie ar trebui să aibă un generator. 
„Alte instituţii sau entităţi la care ne 
uităm sunt benzinăriile. Dacă rămâi 
fără curent o perioadă îndelungată, 
nu poţi alimenta maşinile, dacă nu 
poţi alimenta maşinile, nici maşinile 
de ambulanţă, nici pompierii nu pot 
să alimenteze. Toate aceste aspecte 

vrem să le verificăm şi să vedem ce 
este de făcut, dacă nu sunt pregătite. 
În cursul lunii decembrie ne vor răs-
punde prefecturile”, a declarat Ara-
fat.

Potrivit oficialului MAI, probabi-
litatea unei pene de curent la nivel 
naţional este mică, pentru că în Ro-
mânia există capabilităţi precum ge-
neratoarele de mare capacitate la ni-
vel de judeţ.

Situația de la SJU Târgu-Jiu

În lipsa energiei electrice, spitalele 
se conectează automat la generatoa-
rele electrice de care dispun. „Genera-
toare avem în toate cele trei locații ale 
SJU Târgu-Jiu. E obligatoriu să le ai. 
Toate sunt funcționale. 

Am mai avut cazuri când au por-
nit când s-a întrerupt alimentarea cu 
energie electrică”, a precizat Mihaela 
Țicleanu, purtătorul de cuvânt al Spi-
talului Județean.

Recomandări pentru populație

Și populația ar trebui să fie pre-
gătită în cazul unei pene de curent. 
„Trebuie să fim pregătiţi, indiferent că 
avem sau nu război lângă noi, pentru 
că un motiv de întrerupere a curentu-
lui, nu neapărat pe o ţară întreagă, dar 
pe unele zone, pe o durată mai înde-
lungată îl reprezintă furtunile şi condi-
ţiile meteo extreme. (...) Orice persoană 
în casă trebuie să aibă trusa de urgen-
ţă care include un sistem de iluminat, 
lanternă sau orice sistem de iluminat, 
mâncare care nu necesită să fie gătită, 

să fie mâncare neperisabilă, apă - 2 
litri minim de persoană/zi, minim pen-
tru 3 zile, medicamentele pentru per-
soanele cu probleme cronice, cam as-
tea sunt componentele de bază într-o 
trusă care să fie acasă, pentru măcar 
72 de ore. 

Şi fără panică, pentru că nu rezol-
vă nimic, panica creează probleme”, a 
subliniat Arafat.

În plus, trebuie să avem în casă și 
o sumă de bani, pentru cumpărarea 
lucrurilor necesare, în cazul în care 
ATM-urile nu vor funcționa.

I.I.

Consiliul Județean Gorj a aprobat, 
în ședința de luni, 28 noiembrie, alo-
carea de noi fonduri pentru unitățile 
de cult din județ. În total este vorba 
de suma de 450.000 de lei. 

Cei mai mulți bani, 200.000 lei, 
ajung la Parohia Romanești, pentru 
continuarea lucrărilor de reparații la 
Biserica cu hramul „Sf. Împărați Con-
stantin și Elena”.

Biserica cu hramul „Sf. Lazăr” din 
cartierul Narciselor primește 150.000 
de lei „pentru începerea lucrărilor de 
construire a bisericii noi, respectiv 
trapeză și anexă”. 

Alte două lăcașuri de cult primesc 
câte 50.000 de lei. Biserica din satul 
Racoți – Tismana va folosi banii pen-
tru finalizarea picturii murale, iar bi-
serica din Vierșani – Jupînești, pen-
tru reparația acoperișului.

„La nivelul Unității Administra-
tiv Teritoriale-Județul Gorj, în cursul 
anului 2022, au fost înregistrate 12 

dosare, depuse de către unitățile de 
cult de pe teritoriul Județului Gorj, prin 
care se solicită sprijin financiar pen-
tru diverse lucrări”, a precizat Consi-
liul Județean, care a înaintat Mitro-
poliei Olteniei situația cu solicitările 

unităților de cult.
Mitropolia Olteniei a stabilit lista 

cu cele patru unități de cult din Gorj 
care primesc sprijin financiar în anul 
2022 de la Consiliul Județean.

I.I.
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Când iarna-i grea
Alunii mă bat pe frunte cu palma,
Cărarea mă duce spre scorburi de jder,
Voi frunze, căzute o dată cu toamna,
Lâsarăți în urmă păraie de ger!

Și lină, sublimă, zapada-i pe ciuturi,
Alți muguri vor crește pe crengi de altoi,
Fântână secată,grădină cu fluturi
Întoarcă-se clipa albastrelor ploi!

De ce vă duceți de mine departe?
Ninge etern, ninge pe ziduri, ce mai aștept?
Pe cerul senin sunt stele înghețate,
Ninge pe vreascuri, ninge pe turnuri, încet.

Albii copaci elastic în radacini coboară,
Și-se oglindesc în soarele cu dinți,
Din țurțuri, curg lacrimi de fecioară,
Pe urme reci de cerbi răniți!

Ninge etern, ninge pe ziduri, ce mai aștepți?
Pe cerul senin sunt stele înghețate,
Ninge pe vreascuri, ninge pe turnuri, albe peceți!
Ninge pe versuri, ninge pe rime,
Ninge, pe toate!!!

GH. VASILUȚĂ

Nicolae Gorun s-a 
născut la 22 apri-
lie 1935 în comuna 

Stoina ce aparține în prezent 
județului Gorj (în trecut raio-
nul Amaradia, regiunea Cra-
iova), dintr-o familie de țărani 
săraci.  Este căsătorit cu Go-
run Vera (n. 1953) și are 2 fii-
ce (Diana Elena și Irina Cris-
tina). 

Urmează școala primară 
în satul Ciorani, com. Stoi-
na, gimnaziul în satul Stoina, 
com. Stoina, Liceul teoretic 
de baieți ,,Frații Buzești” din 
Craiova; la toate absolvirile 
enunțate fiind șef de promoție 
cu diplomă de merit. Este ad-
mis fără examen la Facultatea 
de Medicină Generală a Insti-
tutului Medico-Farmaceutic 
din București (4 sept.1953).

În cursul anilor de 
facultate(1953-1959) a fost 
fruntaș la invățătură și bur-
sier republican. Este absol-
vent al facultății ca șef de 
promoție, cu media 10. 

Repartizat ca medic de 
medicină generală în raionul 
Roșiorii de Vede-regiunea 
București, iar după un con-
curs extrem de exigent (118 
candidați pe 13 locuri) pen-
tru specialități chirurgicale 
în București, susținut în iulie 
1963, obține postul de medic 
secundar în Clinica de Orto-
pedie și Traumatologie a Spi-
talului Clinic Brâncovenesc. 
La terminarea secundariatu-

PERSONALITĂȚI MEDICALE DIN GORJ

AZI: ACADEMICIAN  PROF. UNIV. 
DR. MEDIC NICOLAE GORUN

lui , susține examen de medic 
specialist pe post , lucrând în 
același spital. 

Devine imediat doctor în 
medicina, fiind echivalent cu 
titlul de medic primar  grd III 
tot la Spitalul Brâncovenesc. 
Prin concurs obține gradul 
II și gradul I, fiind numit șef 
Clinică Ortopedie și Trauma-
tologie la Spitalul Clinic de 
Urgență ,,Sf. Ioan” București.

Ca medic specialist  în or-
topedie a desfășurat o activi-
tate profesională îndelungată 
(peste 50 de ani) cu rezul-
tate deosebite, apreciate de 
pacienți și colegi  la numeroa-
se manifestări științifice.

Începe munca de cercetare 
științifică din anul III de facul-
tate și o continuă fără  repaus 
intelectual. Participă cu peste 
177 de comunicări științifice 
la peste 150 de manifestări 
(congrese, conferințe, consfă-
tuiri, simpozioane, mese ro-
tunde etc.). A publicat peste 
235 lucrări în țară și în stră-
inătate. Publică 20 de mono-
grafii, unele din ele distinse 
cu premii academice(4). Și 
subsemnatul, ce scrie acest 
material a fost co-autor la 
prima Mica Enciclopedie de 
Ortopedie și Traumatologie. 
Aduce contribuții importante 
în traumatologia osteoarti-
culară (clasificări, procedee 
chirurgicale, 13 monografii 
de traumatologie osteoar-
ticulare, studii în patologia 

congenitală, etc.). Participă 
ca moderator și comunicator 
la toate congresele naționale 
ale Societății de Ortopedie și 
Traumatologie, de Reuma-
tologie, Radiologie, chirurgie 
etc. și la numeroase congrese 
internaționale de Ortopedie 
și Traumatologie, Congrese a 
Uniunii Mondiale a Scriitori-
lor medici. Participă direct la 
organizarea unor manifestări 
științifice, ca membru în co-
mitetul de organizare, secre-
tariat, președinte. 

Devine Profesor Universi-
tar prin echivalarea titlului 
de cercetător științific princi-
pal gr I.  Ca membru titular 
al Academiei Oamenilor de 
Știință din România, organi-
zează sub patronajul aces-
tei academii, 22 manifestări 
științifice anuale importante. 
Desfășoară o activitate bo-
gată ca vice-președinte, ca 
prim-vice-președinte și apoi 
ca președinte a Societății 
Române de Ortopedie si 
Traumatologie (SOROT). 

Este un fructuos editor 
al  volumelor de rapoarte 
și comunicări, la multiplele 
manifesțări științifice în spe-
cialitate,  a buletinului Aca-
demiei de Științe Medicale , 
fiind și redactor șef al revistei 
de Ortopedie și Traumatolo-
gie, redactor al Analelor Aca-
demiei Oamenilor de Știință 
România. A fost conducător 
de doctorate în țară ( 50) și 
în Republica Moldova. Este 
membru al Ligii Culturale Fii 
Gorjului, din 1995. A primit  
numeroase premii și medalii. 
Este cetățean de onoare al 
com. Stoina, Gorj 2015. Este 
membru al Societății Medici-
lor Scriitori și Publiciști din 
România ( devenită în prezent 

Asociație) ca si subsemnatul 
ce s-a decis să scrie această 
prezentare ( pe scurt!). 

 Din anul 1995, la inter-
val de 5 ani, publică câte un 
volum de versuri din ciclul   
,,Anotimpul iubirii”.  În pre-

zent, vede lumina tiparului 
un alt volum de poezii intitu-
lat ,,În căutarea liniștii”, care 
va fi prezentat ca Semnal Edi-
torial în ziarul ,,Gorjeanul”.

                    DR. MEDIC 
CONSTANTIN ȘIȘIROI
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Trăiască România Dodoloață – concurs de recitare poezii și Trăiască România Dodoloață – concurs de recitare poezii și 
interpretare cântece patriotice – Scoarța 26 noiembrie 2022interpretare cântece patriotice – Scoarța 26 noiembrie 2022
Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, Școala Gimnazi-
ală Scoarța în parteneriat cu Primăria Scoarța, 
la care au aderat Inspectoratul Școlar Județean 
Gorj, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina 
Maria” - Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimi-
rescu” și Centrul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a orga-
nizat și desfășurat cea de-a doua ediție a con-
cursului de recitare poezii și interpretare cân-
tece patriotice, „Trăiască România Dodoloață!”, 
dedicat Zilei Naționale a României, cu partici-
parea elevilor, de la preșcolari la gimnaziu, din 
localitățile gorjene: Târgu Cărbunești, Albeni, 
Andreești și Scoarța.

Așadar, sâmbătă dimineața, începând cu ora 
10, sala de festivități a Căminului Cultural 
„Pompiliu Marcea” din comuna Scoarța, inau-

gurat anul trecut pe 27 octombrie, cu peste 115 locuri 
pe scaune, era arhiplină cu elevi și părinți din comuna 
Scoarța. Marea majoritate a elevilor erau îmbrăcați în 
frumoasele costume populare specifice acestei comu-
ne. Era o așa de mare animație de parcă azi era Ziua 
Națională a României. 

La ora 09:55, primarul comunei Scoarța, Ion Grigore 
Stamatoiu însoțit de membrii juriului, au intrat în sală 
în aplauzele celor prezenți și au ocupat locul la masa 
juraților. Juriul care a avut onoarea dar și răbdarea să 
asculte și să noteze, cât se poate de imparțial și corect, 
prestația și ținuta fiecărui concurent, a fost alcătuit din: 
Ion Grigore Stamatoiu - președinte onorific, profesor dr. 
Otilia Giurcă, inspector școlar de Limba și Literatura 
Română  - președinte juriu, Popescu Gabriel, inspector 
școlar de arte, Ciolacu Pompiliu, directorul Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Gorj, col. (rtr.) Gheorghe Bușe, secretarul 
executiv al Asociației Națională Cultul Eroilor „Regina 
Maria” - Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, 
col. (rtr.) dr. Bebe Dobre, președintele Subfilialei Scoarța 
a Filialei Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” – membri 
și doamna Dănăricu Nadia, directorul celor trei cămine 
culturale din comuna Scoarța – secretar. Moderatorul 
acestui concurs a fost doamna profesoară Cornelia-Io-
nela Popescu, căreia domnul primar i-a înmânat o „Di-
plomă de recunoștință” pentru buna colaborare privind 
activitățile cultural-educative. Înainte de a începe con-
cursul, domnul primar l-a invitat pe directorul Pompiliu 
Ciolacu să recite o poezie, iar acesta, cu mult drag, a 
recitat poezia „Țara mea și mândra mea” pe care o recita 
Dumitru Fărcaș la multe activități culturale la care era 
invitat. Apoi, domnul colonel dr. Dobre Bebe a transmis 
următorul mesaj: „Acum, fiind la pensie, am mai mult 
timp să particip alături de dumneavoastră la revigorarea 
activității cultural-artistice și a dezvoltării spiritualității 
localității noastre. Văd în dumneavoastră, în părinții 
dumneavoastră, oameni minunați. Văd plăcerea către 
cultură, văd nevoia pe care o simțiți. Acest lucru mă 
îndeamnă să vă ajut cu ceea ce pot eu și cu cei pe care-i 
cunosc, să facem activități pe placul dumneavoastră. 
Tinerii trebuie să știe că la Scoarța este un izvor nesecat 
de cultură. Momentul de azi este extraordinar. Întâmpi-
năm Ziua Națională pentru care, ce cadou mai frumos 
puteam face noi mai înălțător decât poezie patriotică 
și cântec patriotic, pentru a proslăvi eroii neamului și 
înaintașii noștri, să scoatem în evidență valorile. În spa-
tele dumneavoastră, pe perete, sunt 41 de tablouri care 
reprezintă o parte din vârfurile comunei Scoarța. Cultul 
Eroilor, care are o Subfilială în această comună, are un 
nume emblematic „Regina Maria” care a făcut enorm 
pentru popor, pentru ceea ce înseamnă generațiile mult 
înaintate de dumneavoastră. Vă îndemn să fiți alături 
de acțiunile pe care Școala și Primăria le întreprind și 
vă urez să aveți succes la concursul de azi.  

Concursul s-a desfășurat în felul următor:
1. La secțiunea recitare – nivel preșcolar, au par-

ticipat 23 copii de la Grădinița P.N. (program normal) 
Copăcioasa – coordonator Stănilă Ionela-Lavinia = 7, 
Grădinița P.N. Scoarța – coordonator Vochița Violeta = 
8,  Grădinița P.N. Bobu – coordonator Calotă Simona 
= 1, Grădinița P.N. Budieni – coordonator Cruceru Ca-
melia = 2, Grădinița Nr. 1 Albeni – coordonator Bachi-
chie Maria = 3, Grădinița Nr. 2 Albeni – coordonator 
Bucșenaru Elena = 2.

2. La secțiunea recitare – copii cu cerințe educaționale 
speciale, au participat 13 copii de la Șc. Gim. Scoarța 
– structura Budieni, coordonator Brănescu Oana Cris-
tina și Ciurea Adriana Oana, cls. pregătitoare = 2, cls. 
a I-a = 2, cls. a II-a = 1, cls. a III-a = 1, cls. a VII-a = 1, 
Șc. Gim. Scoarța – coordonator Brănescu Oana Cristi-
na, cls. a I-a = 1, cls. a IV-a = 1,  cls. a V-a = 2,  cls. a 
VI-a = 1,  Șc. Gim. Nr. 1 Albeni – coordonator Lungescu 
Ramona Daniela, cls. a VIII-a = 1. 

3. La secțiunea recitare – nivel primar, clasele pre-

gătitoare, a I-a și a II-a au participat 59 elevi de la Șc. 
Gim. Scoarța – structura Budieni, coordonator Ciurea 
Adriana Oana și Hoadrea Mirela = 15, Șc. Gim. Scoarța 
– structura Bobu, coordonator Stelea Oana Maria = 5, 
Șc. Gim. Scoarța, coordonator Dijmărescu-Bican Viole-
ta = 14, Șc. Gim. Nr. 1 Albeni – coordonator Botanciu 
Ana și Hodoiu Paula = 19, Șc. Gim. Nr. 1 George Uscă-
tescu” Târgu Cărbunești – coordonator Cîlțaru Mariana 
și Tărbău Camelia = 6.  

4. La secțiunea recitare – nivel primar, clasele a III-a 
și a IV-a au participat 31 elevi de la Șc. Gim. Scoarța 
– structura Budieni, coordonator Popescu Raluca Cris-
tina și Davițoiu Popescu Mariana = 8, Șc. Gim. Scoarța 
– structura Bobu, coordonator Stelea Oana Maria = 1, 
Șc. Gim. Scoarța, coordonator Albert Mihaela și Popes-
cu Cornelia-Ionela = 13, Șc. Gim. Nr. 1 Albeni – coor-
donator Costoiu Raluca Cristina și Catană Flavius = 8, 
Șc. Gim. Nr. 1 „George Uscătescu” Târgu Cărbunești – 
coordonator Catană Minodora Anca = 1. 

5. La secțiunea recitare – nivel gimnazial, au parti-
cipat 23 elevi de la Șc. Gim. Scoarța – structura Budi-
eni, coordonator Sandu Roxana-Nicoleta = 8, Șc. Gim. 
Scoarța, coordonator Corbei Emilia și Ciuidin Con-
stantin Gelu = 9, Șc. Gim. Nr. 1 Albeni – coordonator 
Lungescu Ramona Daniela = 5, Șc. Gim. Nr. 1 „George 
Uscătescu” Târgu Cărbunești – coordonator Tărbău Ca-
melia = 1. 

6. La secțiunea interpretare – nivel primar, au parti-
cipat 22 elevi de la Șc. Gim. Scoarța – structura Bobu, 
coordonator Stelea Oana Maria = 7, Șc. Gim. Scoarța, 
coordonator Albert Mihaela, Dijmărescu-Bican Violeta 
și Popescu Cornelia-Ionela = 8, Șc. Gim. Nr. 1 Albeni – 
coordonator Hodoiu Paula și Costoiu Raluca Elena = 3 
și Șc. Gim. Nr. 1 „George Uscătescu” Târgu Cărbunești 
– coordonator Tărbău Camelia = 4.

7. La secțiunea interpretare – nivel gimnazial, au 
participat 9 elevi de la Șc. Gim. Scoarța – structura Bu-
dieni, coordonator Sandu Roxana-Nicoleta și Mureanu 
Alin = 5, Șc. Gim. Andreești, coordonator Cimpoeru 
Elena = 1, Șc. Gim. Scoarța, coordonator Dragomirescu 
Cosmin = 1, Șc. Gim. Nr. 1 Albeni – coordonator Lun-
gescu Ramona Daniela = 2. 

La fiecare secțiune s-a acordat un premiu special, în 
valoare de 250 lei, un premiu I în valoare de 200 lei, un 
premiu II în valoare de 150 lei, un premiu III în valoare 
de 100 lei și o mențiune în valoare de 50 lei.

Juriul a stabilit următorii câștigători: 
1. La secțiunea recitare – nivel preșcolar:
- Premiul special: Stamatoiu Rebeca de la Grădinița 

P.N. Budieni – coordonator Cruceru Camelia; 
- Premiul I: Turbatu Denis-Andrei, Grădinița Nr. 2 

Albeni – coordonator Bucșenaru Elena;
- Premiul II: Stănilă Rareș Teodor, Grădinița P.N. 

Copăcioasa – coordonator Stănilă Ionela-Lavinia;
- Premiul III: Răduceanu Sofia-Eva-Maria, Grădinița 

Nr. 2 Albeni – coordonator Bucșenaru Elena;
- Mențiune: Dinulescu Ana-Maria, Grădinița P.N. 

Scoarța – coordonator Vochița Violeta.
2. La secțiunea recitare – copii cu cerințe educaționale 

speciale: 
- Premiul special: Peagu Mădălina, Școala Gimnazi-

ală Nr. 1 Albeni – coordonator Lungescu Ramona Da-
niela;

- Premiul I: Pătroi Andrei Florin, Școala Gimnazială 
Scoarța – coordonator Brănescu Oana Cristina și Cor-
nelia-Ionela Popescu;

- Premiul II: Vîlceanu Dario Luigi, Școala Gimnazi-
ală Scoarța – structura Budieni, coordonator Brănescu 
Oana Cristina;

- Premiul III: Bârcină Fabrițio Dominic, Școala Gim-
nazială Scoarța – structura Budieni, coordonator Bră-
nescu Oana Cristina și Ciurea Adriana Oana;

- Mențiune: Zaharia Georgiana Florentina, Școala 
Gimnazială Scoarța – structura Budieni, coordonator 
Brănescu Oana Cristina.

3. La secțiunea recitare – nivel primar, clasele pregă-
titoare, a I-a și a II-a:

- Premiul special: Stăicuț Daria, Școala Gimnazială 
Nr. 1 Albeni – coordonator Botanciu Ana;

- Premiul I: Bizoka Antonia, Școala Gimnazială Nr. 1 
Albeni – coordonator Botanciu Ana;

- Premiul II: Botanciu Alessia, Școala Gimnazială Nr. 
1 Albeni – coordonator Hodoiu Paula;

- Premiul III: Vodislav Tudor Răzvan, Școala Gimna-
zială Scoarța – coordonator Albert Mihaela; 

- Mențiune: Diaconescu Ilinca, Școala Gimnazială 
Nr. 1 Albeni – coordonator Hodoiu Paula.

4. La secțiunea recitare – nivel primar, clasele a III-a 
și a IV-a:

- Premiul special: Vodislav Laura Elena, Școala Gim-
nazială Scoarța – coordonator Albert Mihaela; 

- Premiul I: Negoslav Bianca Ștefania, Școala Gim-
nazială Scoarța – coordonator Cornelia-Ionela Popescu;

- Premiul II: Pitea Ioan Adonis, Școala Gimnazială 
Scoarța – coordonator Cornelia-Ionela Popescu;

- Premiul III: Pavel Luca-Iulian, Școala Gimnazială 
Scoarța – structura Budieni, coordonator Davițoiu Po-

pescu Mariana;
- Mențiune: Budianu Anamaria Lorena, Școala Gim-

nazială Scoarța – structura Budieni, coordonator Po-
pescu Raluca Cristina.

5. La secțiunea recitare – nivel gimnazial:
- Premiul special: Holtea Izabela, Școala Gimnazială 

Scoarța – structura Budieni, coordonator Sandu Roxa-
na-Nicoleta; 

- Premiul I: Stamatoiu Ștefania-Maria, Școala Gim-
nazială Nr. 1 Albeni – coordonator Lungescu Ramona 
Daniela;

- Premiul II: Cioroianu Antonia, Școala Gimnazială 
Scoarța – structura Budieni, coordonator Sandu Roxa-
na-Nicoleta;

- Premiul III: Militaru Ionuț, Școala Gimnazială Nr. 
1 „George Uscătescu” Târgu Cărbunești – coordonator 
Tărbău Camelia;

- Mențiune: Deaconescu Eugen, Școala Gimnazială 
Nr. 1 Albeni – coordonator Lungescu Ramona Daniela.

6. La secțiunea interpretare – nivel primar:
- Premiul special: Dinulescu Andrei, Școala Gimna-

zială Scoarța – coordonator Cornelia-Ionela Popescu;
- Premiul I: Călina Rebeca, Școala Gimnazială Nr. 

1 „George Uscătescu” Târgu Cărbunești – coordonator 
Tărbău Camelia;

- Premiul II: Malacu Andreea Roberta, Școala Gim-
nazială Nr. 1 Albeni – coordonator Costoiu Raluca Ele-
na;

- Premiul III: Ionescu Miruna, Școala Gimnazială Nr. 
1 Albeni – coordonator Hodoiu Paula;

- Mențiune: Vodislav Irina, Școala Gimnazială 
Scoarța – coordonator Cornelia-Ionela Popescu.

7. La secțiunea interpretare – nivel gimnazial:
- Premiul special: Benegui Constantina Alessia, 

Școala Gimnazială Andreești, – coordonator Cimpoeru 
Elena. 

- Premiul I: Pavel Alexandra Evelina, Școala Gimna-
zială Scoarța – structura Budieni, coordonator Murea-
nu Alin; 

- Premiul II: Cioroianu Antonia, Școala Gimnazia-
lă Scoarța – structura Budieni, coordonator Mureanu 
Alin; 

- Premiul III: Durău Andreea, Școala Gimnazială 
Scoarța – coordonator Cosmin Dragomirescu; 

- Mențiune: Holtea Izabela, Școala Gimnazială 
Scoarța – structura Budieni, coordonator Sandu Roxa-
na Nicoleta. 

Premiile au fost acordate de către Primăria Comu-
nei Scoarța aprobate în Consiliul Local conform HCL 
83/21.11.2022. Diplomele au fost înmânate premiaților, 
pe scenă, de către domnul primar Ion Stamatoiu, iar pre-
miile în bani au fost date de către secretariat, părinților 
elevilor, pe bază de semnătură. De asemenea, menționez 
și implicarea Societății Comerciale Diana care a acordat 
tuturor concurenților câte un mic pachețel cu alimen-
te. Subfiliala Scoarța a Asociației Naționale Cultul Ero-
ilor „Regina Maria”, prin președintele ei, col. (rtr.) dr. 
Bebe Dobre, a acordat un premiu special, 250 lei, la 
secțiunea interpretare – nivel primar, elevei Lupu Deni-
sa Maria, clasa a IV-a, de la Școala Gimnazială Scoarța, 
coordonator Popescu Cornelia-Ionela.

A fost o activitate grandioasă, cu participarea a 190 de 
concurenți, de la Scoarța, Târgu Cărbunești, Andreești 
și Albeni, pe care, marea parte a participanților, o s-o 
țină minte toată viața. Felicităm organizatorii pentru 
implicare și organizare, premiații pentru talent și mesa-
jul transmis, concurenților pentru participare, dascăli-
lor pentru pregătirea tuturor concurenților și părinților 
care au educat și însoțit copii la acest concurs. Pro-
fesoara dr. Marcela Mrejeru, Inspector Școlar General, 
care a asistat la o mare parte din concurs, a fost plăcut 
surprinsă de modul cum a fost organizat și desfășurat 
concursul dar și de măiestria recitărilor și interpretărilor 
tinerilor concurenți, felicitând-o pe doamna Alina Bo-
bei, directoarea Școlii Gimnaziale Scoarța și mulțumind 
totodată și domnului primar Ion Stamatoiu pentru im-
plicare și ajutorul acordat și Consiliului Local Scoarța 
pentru aprobarea banilor necesari premiilor acordate.     

Felicitări tuturor celor care a făcut posibilă 
desfășurarea unei astfel de activități mărețe și care a 
umplut de bucurie inimile multor copii dar și părinți, 
bunici sau dascăli. 

GIGI BUȘE
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Vouchere educaționale, Vouchere educaționale, 
de 500 de lei, în prima de 500 de lei, în prima 
săptămână din decembriesăptămână din decembrie

Ministrul Fondurilor europene, Marcel Boloș, a de-
clarat că aproximativ 190.000 de elevi vor primi vou-
chere educaționale pentru îmbrăcăminte și rechizite în 
prima săptămână din luna decembrie. Ajutorul de 500 
de lei va fi virat pe suport electronic (card).

Ministrul Marcel Boloș a anunțat că aproximativ 
190.000 de copii vor primi vouchere în prima săptămâ-
nă din decembrie pentru rechizite, dar și îmbrăcăminte. 
Restul de 55.000 de copii vor primi bani până în luna 
februarie 2023. Pentru cei 55.000 de elevi nu au fost 
emise cardurile, însă urmează să se desfășoare proce-
dura pentru a primi voucherele. Ministerul Investițiilor 
și Fondurilor Europene a declarat că până în prezent 
160.000 de copii din familii defavorizate au primit ba-
nii.

M.C.H.

SURSE: Generalul Sîrbu, lăsat SURSE: Generalul Sîrbu, lăsat 
fără permis în localitatea unde fără permis în localitatea unde 
este cetățean de onoare!este cetățean de onoare! 

Generalul maior Dr.Ioan Sîrbu, fostul director al Spita-
lului Militar din Capitală, de loc din comuna Plopșoru, fă-
cut cetățean de onoare al orașului Bumbești-Jiu în 2014, 
ar fi rămas fără carnet de conducere, în weekend, tocmai 
pe raza acestei localități. Cetățeni ai orașului susțin că ar 
fi văzut vineri când un polițist din localitate i-ar fi ridicat 
carnetul de conducere generalului. Șoferul, spun oame-
nii, ar fi vrut să apeleze la primarul Constantin Bobaru 
dar nu ar mai fi avut timp. Polițistul nu l-a lăsat ,,să 
respire” pe șoferul care a călcat pe linie continua și l-ar fi 
sancționat pe loc cu amendă și cu carnetul ridicat. Inci-
dentul s-ar fi petrecut în zona Castrului Roman. 

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

11111166666666666666666666 111111222222 2222222222222000000222222222222216 12 2022
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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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Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a transmis, 
luni, printr-un comunicat de presă, că procurorii fac cer-
cetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind 
săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, delapidare, fals 
şi infracţiuni contra patrimoniului, în legătură cu activi-
tatea de comercializare a cărbunelui, fapte săvârşite în 
perioada 2021-2022.

,,Activităţile vizează şi un agent de poliţie care admi-
nistrează în fapt o societate comercială al cărei obiect de 
activitate constă în comercializarea de cărbune şi material 
lemnos. 

Polițist bănuit de afaceri oneroase cu lemne și cărbune – 33 de percheziții în Vâlcea și Gorj
În cursul zilei de astăzi, 28 noiembrie 2022, ca 

urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa 
competentă, se efectuează 33 percheziţii domiciliare 
pe raza judeţelor Vâlcea şi Gorj, din care 19 sunt la 
sediul unor instituţii publice, restul reprezentând do-

miciliile unor persoane fizice”, se arată în comunicat. 
La sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea 
urmează a fi prezentate pentru audieri mai multe 
persoane.

M.C.H.

Conducerea celor patru SPV-uri a fost numită deja, 
însă nici CEO și nici OMV Petrom nu au făcut cu-
noscute numele directorului general sau al celor 
care compun Consiliul de Administrație.

Cert este că cele patru societăți mixte, înființate 
de CE Oltenia și OMV Petrom au aceeași con-
ducere: un director general, care face parte și 

din consiliul de administrație format din trei membri.
De asemenea, cei patru șefi ai SPV-urilor Parc Foto-

voltaic Ișalnița SA, Parc Fotovoltaic Tismana 1 SA, Parc 
Fotovoltaic Rovinari Est SA și Parc Fotovoltaic Tismana 
2 au contracte de mandat similare cu cele încheiate de 
membrii Directoratului CEO.

M.C.H.

S-au numit șefi i celor patru S-au numit șefi i celor patru 
SPV-ri ale CEO și PetromSPV-ri ale CEO și Petrom

Șase amenzi în valoare totală de 
60.000 de lei au dat, săptămâna tre-
cută, inspectorii Direcției Sanitar Ve-
terinare Gorj, unor operatori și per-
soane fizice din Bâlteni, Fărcăşeşti, 
Motru, Târgu-Jiu şi Urdari.

O covrigărie şi un magazin ali-
mentar au fost amendate, fiecare, cu 
10.000 de lei, pentru expunerea spre 
comercializare a unor specialități de 
panificație și a unor produse proas-
pete de patiserie ambalate individual, 
etichetate necorespunzător.

Tot cu 10.000 de lei a fost amen-
dat un laborator de cofetărie-patise-
rie pentru mai multe deficiențe. Po-
trivit DSVSA Gorj, plafonul prezenta 
zone cu infiltrații, rafturile de expu-
nere, utilajele tehnologice și apara-
tura frigorifică erau neigienizate şi 
neîntreținute, iar unele echipamente 
dezafectate erau amplasate în spațiul 
de producție. În plus, nu era respec-
tată destinația spațiilor, materiile pri-

Covrigărie amendată cu 10.000 de lei
me fiind depozitate în același spațiu 
frigorific cu produsele finite.

Și un supermarket a fost sancționat 
cu 10.000 lei, pentru întreținerea ne-
corespunzătoare a spațiilor de lucru 
și a echipamentelor utilizate la prepa-
rarea produselor tip fast-food. Cupto-
rul de coacere și grill-ul nu erau igie-
nizate corespunzător, iar suprafețele 
de contact cu alimentele prezentau 
acumulări de lichide și resturi de 
produse. Au mai fost sancționate un 
magazin alimentar, pentru depozita-
rea necorespunzătoare, nesectorizată, 
a produselor din carne, a produselor 
lactate și a ouălor, și un bar, pentru 
desfășurarea de activități de servire 
a băuturilor într-un spațiu neînre-
gistrat pentru această activitate (în 
același spațiu cu unitatea de comer-
cializare înregistrată la DSVSA Gorj). 
Și în aceste cazuri, amenzile au fost 
de 10.000 de lei.

I.I.
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,,Mă întreb, dacă are această epocă la îndemână nu numai tezaurul ,,Mă întreb, dacă are această epocă la îndemână nu numai tezaurul 
istoriei fi losofi ei, care este mereu disponibil, dar și fi losofi i istoriei fi losofi ei, care este mereu disponibil, dar și fi losofi i 
lămuritoare pentru a oferi răspunsuri”?lămuritoare pentru a oferi răspunsuri”?

Interviu cu domnul prof. univ. dr. Andrei MARGA, Dr.h.c.mult. persona-
litate ştiinţifică proeminentă a vieţii sociale, ştiinţifice şi politice, fost 
Ministru de Externe şi al Educaţiei din România    

-Rep. Domnule ministru, ANDREI MARGA, cu 
ocazia zilei onomastice, vă doresc din inimă, să 
aveţi sănătate şi viaţă îndelungată, multe realizări 
scriitoriceşti şi să vă păstraţi acelaşi curaj în re-
flecţiile şi în abordările dumneavoastră filosofice, 
sociale şi politice,  pentru că societatea româneas-
că este mai bogată şi mai demnă de luat în seamă 
cu oameni atât de competenţi şi de lucizi ca dum-
neavoastră!

- A.M. Domnule profesor, mulţumesc pentru urări 
şi pentru cuvintele frumoase şi vreau să vă spun că 
într-o lume ca aceasta în care trăim, străbătută de 
crize multiple, de la cele de resurse, trecând prin cele 
economice, sociale, instituționale, la cele de viziu-
ne, cred că importanța abordărilor cuprinzătoare ale 
realității sporește interesul şi preocupările oamenilor 
de cultură, a gânditorilor! De aceea, consider că filo-
sofia elaborată exigent și responsabil este chemată să 
se pronunțe asupra problemelor lumii de astăzi, pen-
tru că dintotdeauna, epocile de criză au chemat în rol 
filosofia, mai ales că de la o vreme, nu poți afla soluții 
fără a privi realitățile în întregul lor, iar sinceritatea 
abordării contează foarte mult, ca şi curajul de a ve-
dea lucrurile în complexitatea lor!

,,Printre cei care oferă în lumea de astăzi fi losofi e 
de cel mai înalt nivel profesional, civic și moral, 
este la loc de frunte Jürgen Habermas”! 

-Rep. Pentru că Excelenţa voastră, ca întot-
deauna, cred că sunteţi ancorat şi implicat în aces-
te lucruri, ca şi în realităţile veacului, cum reuşiţi 
să fiţi aproape de problemele stringente ale acestei 
lumi frământate de atâtea furtuni care descumpă-
nesc spiritul?

- A.M. De multe ori, mă întreb, dacă are această 
epocă la îndemână nu numai tezaurul istoriei filoso-
fiei, care este mereu disponibil, dar și filosofii lămuri-
toare pentru a oferi răspunsuri? Întrebarea se pune 
acut din nevoi practice, nu doar teoretice! Desigur, 
oamenii nu trăiesc din reflecții filosofice, dar, nici nu 
ajung la dezlegări ale crizelor fără a se apleca asupra 
unor probleme de strictă actualitate! Vedeţi, filosofia 
nu ține loc de hrană și de multe altele, dar, cum bine 
spune un pasaj biblic, nu numai cu cele materiale se 
hrănește omul! Problemele acute şi urgențele vieții nu 
fac filosofia de prisos, ci o cer atunci când omul este 
dispus ca să-și folosească mintea, pentru că, în fond, 
cum gândim, așa și trăim!

-Rep. Pentru că aţi făcut referire la cunoscutul 
citat biblic, aş dori să ne spuneţi, ce schimbări fun-
damentale credeţi că s-au produs în tabla de valori 
a continentului european în ultima jumătate de 
veac?

- A.M. În 1981, la Universitatea din Leuven (Bel-
gia), s-a întreprins prima cercetare din Uniunea Eu-
ropeană referitoare la adeziunea cetăţenilor la valori, 
iar, ideea a fost atunci de a sonda unitatea Europei, 
nu doar geografic, politic, monetar, cum s-a făcut de 
obicei, ci şi sub aspectul valorilor împărtăşite de către 
cetăţenii diferitelor ţări comunitare. În 1990, cerceta-
rea s-a reluat, de data aceasta incluzând mai multe 
ţări decât cele comunitare, iar în 1999 s-a întreprins 
a treia cercetare pe tema valorilor sub coordonarea 
Universității Tilberg (Olanda). S-au făcut apoi și alte 

cercetări, spre a se putea detecta schimbările petre-
cute în timp, deşi, cercetările au folosit acelaşi tip de 
chestionar!

 -Rep. Domnule Ministru, în proiectele mele vi-
itoare, am în vedere o discuţie amplă cu Excelenţa 
voastră despre Biblie, dar, ca să vă spun sincer, 
am fost profund impresionat de scrisoarea pe care 
v-a trimis-o din Starnberg, la 27.mai 2022, marele 
filosof Jürgen Habermas (n. 1929), şi în care vi se 
adresează atât de frumos şi de ademenitor pentru 
un spirit elevat, atunci când vă scrie: ,,Mult sti-
mate, iubite coleg, domnule Marga, cu cartea dvs. 
asupra filosofiei mele, m-ați surprins și, în același 
timp, bucurat enorm! Cu ajutorul cunoștințelor 
mele de latină, am putut descifra într-o oarecare 
măsură, cel puțin registrul temelor și văd cât de 
intensiv v-ați dedicat ideilor mele – aproape tutu-
ror aspectelor teoriei mele, ca și asupra opticii și 
intervențiilor mele politice! O atât de extinsă și 
cuprinzătoare etalare, am cunoscut rar – pentru 
aceasta, vă sunt, Dumneavoastră, extraordinar de 
recunoscător. Este pentru mine o mare satisfacție 
să fiu acum prezent, în acest fel competent, cu 
scrierile mele, în sfera publică academică a Româ-
niei”, ceea ce înseamnă că un gânditor lucid şi de 
înaltă ţinută, la cei 93 de ani ai săi, reprezintă un 
reper esenţial al preocupărilor dumneavoastră pe 
tărâmul filosofiei, şi nu numai!   

- A.M. Dacă mă gândesc bine, chiar schimbările 
din Europa Centrală și Răsăriteană din jurul anu-
lui 1990 au avut în atenţie apărarea de către religii 
a libertății de conștiință și a toleranței religioase, ca 
un imbold esenţial. Se poate spune că: «pluralismul 
concepțiilor asupra lumii și lupta pentru toleranță re-
ligioasă au fost nu numai forțele motrice ale apariției 
statului constituțional democratic, dar, ele sunt și 
astăzi cele care dau impulsuri pentru transformarea 
consecventă a acestuia», aşa cum spune Jürgen Ha-
bermas în lucrarea «Zwischen Naturalismus und Reli-
gion. Philosophische Aufsätze», Suhrkamp, Frankfurt 
am Main, 2005, p. 263).  

-Rep. V-aş ruga mult, domnule Ministru, să pre-
zentăm în acest interviu, ceea ce este mai intere-
sant şi mai incitant în scrisoarea pe care v-a tri-
mis-o Jürgen Habermas! 

- A.M. Domnule profesor, Vasile Gogonea, printre 
cei care oferă în lumea de astăzi filosofie de cel mai în-
alt nivel profesional, civic și moral, este la loc de frun-
te Jürgen Habermas, aşa cum aţi remarcat şi dum-
neavoastră, la vârsta venerabilă de 93 de ani! Am avut 
privilegiul de a-l cunoaște, de a cerceta în institute pe 
care le-a condus, de a-i studia opera și, la un moment 
dat, de a-l face cunoscut cititorilor din Romania, prin 
traduceri. De altfel, înainte de 1989, traducerile din 
Martin Heidegger, Karl Popper și Jürgen Habermas au 
fost, dintre cele ale filosofilor contemporani, cele mai 
semnificative.

-Rep. Cred că a fost o muncă susţinută, o aple-
care lăuntrică şi profundă ca să cuprindeţi o mul-
titudine de idei care desfinesc opera acestui mare 
gânditor aproape centenar!

- A.M. Într-o operă amplă, Jürgen Habermas a dat 
cea mai elaborată abordare filosofică a experiențelor 
actuale. Metodologia, teoria științei, teoria acțiunii, te-
oria comunicării, etica, filosofia istoriei, filosofia reli-
giei, filosofia educației, relația cu metafizica, istoria fi-
losofiei, precum și teoria modernității, teoria societății 
actuale, starea Europei, politica din zilele noastre 
sunt tot atâtea părți ale sistematizării sale filosofice. 
Aceasta iese din sfera unor dezbateri de cabinet, spre 
chestiunile vieții trăite de oameni! Ea dezleagă între-
bările în optica comunicării nedistorsionate! 

,,Jürgen Habermas este azi al șaptelea cel mai 
citat fi losof din toate timpurile”! 

-Rep. Cum l-aţi descoperit pe Jürgen Habermas 
în cototaţia ideilor sale?

- A.M. Jürgen Habermas este socotit cel mai pro-
filat filosof pe scena lumii actuale. El a fost premiat 
ca «învățător al Germaniei» («praeceptor Germaniae») 

postbelice. Nimeni nu l-a întrecut în analiza Europei. 
Creativitatea sa în varii domenii este rară, «pragma-
tica universală» aducându-i un premiu prestigios în 
științele tari. După ce a a fost între primii trei cei mai 
citiți filosofi contemporani în universitățile americane, 
Jürgen Habermas este azi al șaptelea cel mai citat fi-
losof din toate timpurile.

-Rep. Dar, este suficient ca să însemne un punct 
de referinţă în istoria ultimului veac?

- A.M. Destul să spunem că este cel mai profilat 
filosof de la Heidegger și Wittgenstein încoace. Dacă 
Hegel ne-a lăsat filosofia debutului modernității, Ha-
bermas o dă pe aceea a modernității târzii.

-Rep. Consideraţi că Jürgen Habermas este un 
gânditor al premierelor spirituale?

- A.M. Sunt multe premiere legate de numele lui 
Jürgen Habermas. Destul să amintesc doar că el a fost 
inițiatorul filosofiilor create prin dialog explicit, necur-
mat, cu contemporanii, al filosofiilor cu piloni înfipți 
pe ambele maluri ale Atlanticului, al noii constelații în 
relația religie, științe, filosofie, al controversei istorici-
lor, al unor noi direcții în filosofie și științe.

-Rep. Aţi putea oferi exemplul unei premiere ab-
solute şi de referinţă?

- A.M. O premieră este aceea că, la împlinirea a 90 
de ani, fenomen probabil unic în istoria culturii, Jür-
gen Habermas a dat o scriere monumentală ce reinter-
pretează cunoașterea, și credința, și relația lor – «Auch 
eine Geschichte der Philosophie» (Suhrkamp, Frank-
furt am Main, 2019). Aceasta m-a și obligat să scot 
o nouă ediție, adusă la zi, a monografiei «Filosofia lui 
Habermas» (Editura Academiei Române, București, 
2022). Ea se află acum la dispoziția cititorilor, fiind 
accesibilă fizic și în format electronic!

-Rep. Ce alte nume mari aveţi în «catalogul» în-
tâlnirilor Excelenţei voastre?

- A.M. Îmi face plăcere să-mi amintesc legături per-
sonale cu vârfuri ale filosofiei, sociologiei și teologiei 
mondiale – Niklas Luhmann, Richard Rorty, Hillary 
Putnam, Nicholas Rescher, Manfred Frank, Manfred 
Riedel, Gianni Vattimo, Joseph Ratzinger, Hans Küng, 
Wohlfahrt Pannenberg și alții – și să revăd mărturiile 
lor! Pe cei mai mulți i-am avut și oaspeți la Cluj-Na-
poca!

-Rep. Vă mărturisesc faptul că m-a impresionat 
nespus tonul părintesc şi atent prin care Jürgen 
Habermas încheie scrisoarea, când spune: «Sper 
că în ceea ce vă privește personal, dvs. și familia 
dvs., lucrurile sunt în ordine în timpurile noastre 
neliniștite politic. La mine și soția mea, vârsta își 
spune, firește, cuvântul. Dar, nu avem, în realitate, 
vreun motiv serios ca să ne plângem! Cu cele mai 
bune salutări și urări, al dvs., Jürgen Habermas»!

- A.M. Mă bucur mult, domnule profesor Vasile 
Gogonea, că aţi făcut cunoscut gorjenilor şi cititori-
lor Ziarului «Gorjeanul», conţinutul scrisorii recente 
cu care domnul Jürgen Habermas m-a onorat, pentru 
că este un document care are deja, pentru mine, o 
semnificație transpersonală!

-Rep. Vă mulţumesc foarte mult pentru inter-
viu, Domnule Ministru Andrei Marga, şi de Ziua 
Sfântului Ap. Andrei, cel întâi chemat şi Ocrotito-
rul României, cu prilejul zilei onomastice, un sin-
cer LA MULŢI ANI! 

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului

Denumire judeţ: GORJ
Denumire: UAT . BORASCU
Sectoarele cadastrale nr.: 45, 89, 97,101.

PRIMĂRIA COMUNEI BORASCU împreună cu OFICIUL DE CADAS-
TRU Şl PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ anunţă publicarea documente-

lor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.: 45, 89, 97, 
101, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) 

şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, republi-

cată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început a afişării: 05.12.2022
Data de sfârsit a afişării: 03.02.2023
Adresa locului afişării publice: Sediul Primăriei, sat Borascu, Judeţ 

Gorj.
Repere pentru identificarea locaţiei: sat Borascu, Comuna Borascu, 

Judeţ Gorj.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depu-

se la sediul Primăriei şi, totodată, conform art. 48, alin (2) din Ordinul 

1/2020: „Cererile de rectificare însoţite de înscrisurile doveditoare pot fi 

transmise la sediul primăriei prin poştă sau curier, ori prin mijloace 

electronice, sau formulate în sistemul informatic, caz în care certifica-

rea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe 

suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electro-

nică calificată. ”

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-VINERI, între 
orele 09:00- 15:00

Informaţii privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară 

2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/

pnccf/

Sf. STELIAN, Ocrotitorul copiilor, sărbătorit la grădinița Sf. STELIAN, Ocrotitorul copiilor, sărbătorit la grădinița 
Mitropoliei Olteniei din Municipiul Tărgu-JiuMitropoliei Olteniei din Municipiul Tărgu-Jiu
Între instituțiile de învățămănt 

din județul Gorj care se ocupă 
de educația copiilor preșcolari, 

un loc aparte îl ocupă gădinița Mitro-
poliei Olteniei din municipiul Tărgu-
Jiu.

Unitatea de învățămănt din 
reședința județului Gorj îl are ca ocro-
titor și patron spiritual pe Sfăntul cu-
vios Stelian, considerat ocrotitorul 
copiilor. De acest aspect din urmă 
ne putem convinge și lecturănd viața 
acestui Sfănt părinte unde vedem că 
mamele care de-a lungul timpului au 
rămas fără copii, iar altele nu puteau 
avea copii, prin rugăciune smerită și 
fierbinte la acest Sfănt dobăndeau 

ajutor și copii sănătoși.  Grădinița ,,Sf. 
Stelian” din municipiul Tărgu-Jiu, 
gădiniță aflată sub patronajul Mitro-
poliei Olteniei, și-a început activitatea 
în primii ani după 2000, iar în prezent 
ea dispune de un paraclis cu hramul 
Sfăntului ocrotitor, Stelian, unde în 
zilele de sărbători se săvărșesc sluj-
be religioase și micuții preșcolari sunt 
împărtășiți periodic de către preot. 
Părintele Ciprian SĂRBU, directorul 
filialei Tărgu-Jiu a asociației VASILI-
ADA și coordonatorul intituției, ne-a 
declarat că în acest an școlar 2022-
2023 un număr de 135 de copii trec 
zilnic pragul Grădiniței, aceștia fiind 
repartizați pe șase grupe cu program 

normal și program pre-
lungit. 

De necesitatea și 
utilitatea unei astfel de 
instituții de învățămănt 
preșcolar cum este 
Grădinița Mitropoliei Ol-
teniei ,Sf. Stelian” s-au 
convins și mulți dintre 
părinții copiilor din mu-
nicipiul Tărgu-Jiu. 

,,O grădiniţă veni-
tă din partea bisericii 
în sprijinul comunităţii 
este  un lucru extraor-
dinar de bun, este un 
lucru care încurajeaza 
pur şi  simplu comuni-
tatea, pe de o parte, şi 
pe de alta parte, să nu 
mai vorbim  de condiţiile 
pe care le asigură pen-
tru copiii din această 
grădiniţă.  

Este o instituţie prin 
care sistemul nostru 
educational are încă o  
cărămidă bună în con-
strucţie. Copiii ce în-
vaţă aici vor fi oameni 

bine  educati, vor fi credincioşi şi nu 
au cum să nu aibă izbândă în viitorul  
apropiat, la şcoală, dar şi în cel înde-
părtat pentru o nouă societate  mai 
bună decât cea de astăzi”, a decla-
rat părintele unuia dintre preșcolarii 
înscriși la Grădinița ,Sf. Stelian” din 
municipiul Tărgu-Jiu.

Patronul și ocrotitorul spiritual al 
grădiniței ,Sf. Stelian” din Tărgu-Jiu 
a fost sărbătorit luni, 28 noiembrie 
a.c., într-un cadru deosebit; astfel, 
părintele Ciprian Sârbu, director al 
filialei Târgu-Jiu a asociației  Vasi-
liada și coordonatorul instituției, a 
săvârșit slujba Sfintei  Liturghii la 
paraclisul Grădiniței „Sf. Stelian”, iar 
după slujbă au fost împărțite cadouri 

micuților care beneficiază de servicii-
le instituției de învățământ preșcolar. 
De remarcat este și faptul că activi-
tatea grădiniței s-a extins de la an la 
an, în prezent de educarea  în spirit 
creștin a preșcolarilor ocupându-se o 
echipă formată din opt educatoare, un 
secretar, patru îngrijitori, un adminis-
trator și un  director coordonator. 134 
de copii beneficiază de condiții optime 
de  recreere și învățare. 

Aflată sub patronajul Mitropoliei 
Olteniei, prin asociaţia ,,Vasiliada“,  
filiala Târgu-Jiu, grădiniţa oferă cele 
mai bune condiţii pentru  pregătirea 
şi educarea tinerelor vlăstare din re-
şedinţa judeţului Gorj. 

MARIUS STOCHIȚOIU
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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.

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. 

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

scrisă , taxe la zi, proprietar, 

700 €. Tel.: 0752134967

 Vând 1000 buc pari 

pentru vie și 300 buc scân-

dură pentru gard. Tel.: 

0752134967

 Vând căruță, plug, 

prășitoare și grapă, 1200 lei 

negociabil. Tel.: 0752134967

DeceseDecese

r Cu durere  de 
nedescris, strănepoții, 
nepoții, copiii, apropiați 
îi spun adio măicuței 
noastre dragi – LIA MARIA 
TABACU, din Peștișani, 
plecată pe drumul veșniciei, 
lăsându-ne cu sufletele 
pustiite de tristețe. 

Până la vârsta de 99 ani 
a avut o existență demnă, 
caracterizată prin iubire 
nemărginită față de familie, 
oferind mereu tuturor 
povețile sale generoase și 
pilduitoare.

Pentru tot ce a făcut, îi 
vom păstra necontenit o 
amintire caldă și îi vom cinsti 
cu binemeritat memoria 
atât de luminoasă.

Familiile Nicolae 
Brânzan și Ilarion Tabacu

AniversareAniversare

La împlinirea vârstei 

de 92 de ani a fratelui și 

tatălui nostru drag, Col. 
rezervă CONSTANTIN 
CĂLUGĂRU îi dorim sănă-

tate, ,,La mulți ani” alături 

de cei dragi.

Sora Silvia și fiica 

Viviana cu familiile lor 

r Grație unui telefon 

primit de la un bibliotecar 

brădicenean  Ion 

Cârdăețu, luni am prmit 

o cumplită veste. Poetul, 

psihologul și Colonelul în 

rezervă ION CĂPRUCIU, 

unul dintre cei mai buni 

prieteni ai mei, a trecut 

la cele veșnice la 82 de 

ani. Născut la Drăgoiești, 

fosta comună Brădiceni, 

acum sat aparținător al 

comunei Peștișani, bunul 

și blajinul ION CĂPRUCIU 

va fi condus pe ultimul 

drum, de cei doi copii ai 

domniei sale și de prieteni, 

miercuri, 30 noiembrie. 

Slujba   de   înmor-

mântare va avea loc la 

Biserica din Drăgoiești. 

Dumnezeu să-l odihnească 

în pace și să-i ierte lui 

păcatele.

Ion Predoșanu

ComemorăriComemorări

r Timpul se scurge, dar 

durerea rămâne în suflet 

tot restul vieții.

Se împlinesc opt ani 

de când scumpul nostru 

soț, tată și bunic ING. 
DUMITRU POPESCU, din 

satul Șomănești, comuna 

Telești, s-a înălțat la ceruri, 

lăsând un gol imens în 

sufletele noastre.

Bunul Dumnezeu să-l 

odihnească în pace! 

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină 
probleme în ceea ce privește  

distribuirea cotidianului 
Gorjeanul sunt rugați să 
apeleze nr. de telefon:  
0253-218 552  Ofi ciul 
Județean de Poștă Gorj 
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Mai întâi efectuați lucrările restante din luna 
noiembrie și apoi

În sectorul vegetal:

În cultura plantelor de câmp:
a) – fertilizarea fazială - cu îngrășăminte chi-

mice administrate la suprafață, a culturilor de 
grâu, triticale sau orz. Recomandăm utilizarea 
îngrășămintelor complexe cu două elemente, 
azot - N și fosfor - P, sau chiar cu trei elemente, 
azot - N, fosfor - P și potasiu - K, în compoziția 
cărora azotul să fie în proporție cel puțin egală cu 
fosforul. Aceste produse se pot folosi în doze de 200 
– 400 kg produs comercial/ha. Se mai poate folo-
si în doză de 100 – 150 kg/ha azotat de amoniu 
sau chiar uree. Pe terenurile șes, plane, fără risc 
de scurgere la suprafață a apei din precipitații, fer-
tilizarea este bine să se facă chiar și peste zăpadă, 
căci aceasta asigură dizolvarea îngrășămintelor și 
un mai ușor acces al plantelor la elementele nutriti-
ve. Pe trenurile în pantă această lucrarea se efectu-
ează numai când terenul s-a zvântat și nu este pe-
ricol de îngropare a plantelor în sol prin deplasarea 
peste culturi, și de asemenea trebuie ca pe frunzele 
culturilor să nu fie picături de rouă, căci facilitează 
lipirea granulelor de îngrășământ pe frunze și dis-
trugerea acestora. Acest lucru se constată ușor prin 
trecerea dosului palmei peste frunze și dacă acesta 
se umectează se amână lucrarea până la zvânta-
rea plantelor. De regulă lucrarea se face după ora 
10 a m. Nu pierdeți din vedere că în Gorj primăve-
rile sunt ploioase, așa că nu risipiți intervalele de 
timp favorabile acestei lucrări. De asemenea nu vă 
scumpiți la bani căci, deși prețul complexelor este 
chiar dublu decât cel al îngrășămintelor simple nu-
mai cu azot, însă 100 kg îngrășăminte complexe 
aduc sigur un spor de recoltă mai mult decât dublu 
față de cantitatea similară de îngrășăminte simple 
cu azot. În plus mai sunt și alte efecte negative ale 
fertilizării unilaterale cu azot asupra fertilității na-
turale a solului, provocate prin epuizarea celorlalte 
elemente nutritive.

b) – arătura de iarnă - pe suprafețele destinate 
însămânțărilor de primăvară și rămasă neefectuată 
din toamnă căci, cu cât ne apropiem de primăva-
ră, cu atât valoarea acestei lucrări descrește. Să nu 
uităm că arătura asigură 30 % din volumul și cali-
tatea recoltelor. Lucrarea se face mai la suprafață 
decât toamna, adică la o adâncime de 18 – 20 cm 
și fără grapă stelată pentru a permite pătrunderea 
acesteia de îngheț și dezgheț. Atenție la încorpora-
rea corectă a resturilor vegetale.

În legumicultură - se vor pregăti solariile și 
răsadnițele în vederea semănării  răsadurile și apoi 
plantării culturilor timpurii în noul an. Se mai poa-
te efectua administrarea gunoiului de grajd și în-
corporarea lui prin arătură adâncă.

La bine să răspunzi cu bine, iar la rău 
să răspunzi cu ... dreptate!      Confucius

În pomicultură - se pot efectua tăierile tehnolo-
gice precum și tratamentele de iarnă sau din repau-
sul vegetativ, atunci când temperatura aerului este 
de peste 10 grade Celsius, cerul senin, fără vânt și 
mai ales fără zăpadă pe ramuri, cu sulfat de cupru 
în concentrație de 3 % netamponat cu var (așa 
numita zeamă albastră) conform rețetelor. Se va 
face îmbăierea completă a plantelor, pornind trata-
mentul de la vârf spre sol. Nu uitați de asemenea să 
adăugați în soluție 0,2 % aracet de lipit sau 4 – 5 
linguri de zahăr la 10 litri de soluție (o lingură de 
zahăr la 2 litri de soluție), pentru a asigura o bună 
aderență a soluției pe ramuri.
Pomii tineri, neintrați pe rod, nu se tratează 
acum, ci numai în vegetație, la avertizare.
În viticultură - se pot face tăierile tehnologice, 

scoaterea coardelor tăiate din vie. Procedați simul-
tan și la legarea coardelor de rod pe materialul de 
susținere, precum și la tratamentele de iarnă sau 

Grafi cul lucrărilor agricole în luna decembrie

din repausul vegetativ (atunci când temperatura 
aerului este de peste 10 grade Celsius), cerul se-
nin, fără vânt și mai ales fără zăpadă pe coarde, cu  
sulfat de cupru în concentrație de 3 % netampo-
nat cu var (așa numita zeamă albastră) conform 
rețetelor. Se va face îmbăierea completă a plantelor, 
pornind tratamentul de la vârf spre sol. Nu uitați de 
asemenea să adăugați în soluție 0,2 % aracet de li-
pit sau 4 – 5 linguri de zahăr la 10 litri de soluție 
(o lingură de zahăr la 2 litri de soluție), pentru a 
asigura o bună aderență a soluției pe ramuri. 

Tăierea timpurie a viei asigură evitarea 
pierderilor de sevă prin plâns, pornirea timpu-
rie în vegetație,  deci posibilitatea acumulării 
unei mai mari cantități de zaharuri în struguri 
și coarde pentru o mai mare rezistență a plan-
telor la iernat. Desigur există și reversul me-
daliei în sensul că lăstarii mai timpurii pot fi 
afectați de înghețurile târzii de primăvară, dar 
este foarte puțin probabil ca aceasta să se pro-
ducă prea des în Gorj. Imaginați-vă ce se poate 
întâmpla cu restul țării într-o asemenea situație.

În sectorul zootehnic:
În fermele de bovine - se vor continua activitățile 

cotidiene ca și până acum.
În fermele de ovine și caprine - trebuie acorda-

tă atenție sporită pregătirii pentru fătări și protecția 
mieilor și iezilor împotriva gerului și precipitațiilor. 
Se va asigura tainul de mălai sau concentrate și fân 
de cea mai bună calitate mieilor și iezilor în vârstă 
de peste 10 zile. 

În fermele de porcine - se va continua activi-
tatea cotidiană cu grijă deosebită pentru protejarea 
animalelor din toate categoriile contra frigului și in-
temperiilor, știut fiind că această specie este destul 
de sensibilă la factorii climatici. Se va spori și îm-
prospăta așternutul de paie și se vor astupa toate 
golurile din adăposturi spre a evita curenții de aer 
care pot ușor îmbolnăvi animalele.

În fermele de păsări – mă refer la cele 
gospodărești – se va continua activitatea cotidia-
nă cu un spor de preocupare la protejarea păsări-
lor contra frigului și a intemperiilor. Se va asigura 
apă călduță pentru băut. În scurt timp aceasta va 
îngheța. Este bine ca în apa de băut să adăugați 
puțină, foarte puțină sare de bucătărie. Se intro-
duce în hrana păsărilor masa verde obținută prin 
germinarea boabelor de grâu, triticale, orz, ovăz 
sau porumb în tăvi mari. Plantele trebuie să aibă 
înălțimea de 10 – 15 cm ca să fie economice. Astfel 
se asigură ouatul găinilor și pe timpul iernii.     

În stupine - se va verifica, atunci când tempera-
tura permite, rezerva de hrană a familiilor și se va 
completa cu faguri, turte de zahăr apicol sau siro-
puri. De asemenea se urmărește ca urdinișurile să 
nu fie astupate de zăpadă căci aceasta poate duce 

la moartea prin asfixiere a albinelor.
Acest grafic de lucrări agricole se adresează 

micilor fermieri, gospodăriilor agricole 
familiale, care de fapt reprezintă aproape 
totalitatea exploatațiilor agricole gorjene.    

Pentru explicații mult mai amănunțite și 
o mai bună înțelegere a acestor tehnologii 

consultați cartea mea  
  

 Ghidul fermierilor mici și mijlocii: 
- vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumi-

cole - ediția 2020,
- vol. 2 – Viticultură și vinificație - ediția 

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

Telefon: 0765 622 623 – luni - vineri 
între orele 08.30 – 16.00, 

        sau - 0764 471 206  -  permanent  
                                           
Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 

de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe 
acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca 
pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță 
dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, 
spuse în loc de altceva, ci un avertisment de 
ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. 
Primesc suficient de multe telefoane în care 
mi se aduce la cunoștință despre masacrarea 
familiilor de albine de către posesorii de unul 
sau mai mulți pomi fructiferi care fac trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, 
comunicând ziua tratamentului și produsele 
ce le veți folosi. Primăriile sunt obligate să 
înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă 
de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt pole-
nizate de insecte precum albinele.

Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă 
lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

Dacă toate astea fi-vor respectate,
Bunăstarea vine către tine apoi ...

Ing. ION VELICI
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Luptătorul gorjean 
Alexandru Beşliu a cucerit 
medalia de bronz în cadrul 
Finalei Campionatului 
Național de Seniori. 

Sportivul legitimat la 
CSM Târgu Jiu a concurat 
la categoria 92 de kilograme. 
Competiția s-a desfășurat la 
Reşiţa, în perioada 25-27 no-
iembrie. Beșliu speră să fie 
doar primul pas după un se-
zon dificil.

,,Sunt bucuros că am pu-
tut obține o medalie la acest 
campionat, dar îmi doresc să 
urc mai sus pe podium. Cu 
mai multă muncă depusă sunt 
convins că scopul meu va de-
veni realitate”, a declarat Alex 
după ce a urcat pe podium.

Antrenorul care îl 
pregătește la CSM Târgu 
Jiu, Mădălin Gorjanu, a avut 
doar cuvinte de laudă pentru 

Beşliu a luat bronzul la seniori
Beșliu. Cel dintâi a declarat 
că sportivul său a luptat cu 
accidentările încă de la înce-
putul anului, iar medalia este 
și mai prețioasă din aceste 
considerente.

,,Mă bucur foarte mult pen-
tru Alex! A fost un an în care 
a muncit extrem de mult, pen-

tru a putea urca pe podium la 
seniori. A fost un an presărat 
de multe probleme, dar Alex 
a arătat că atunci când intră 
pe saltea totul este tre-
cut și nu cedează nici o 
secundă și luptă pentru 
fiecare punct. Este un 
exemplu de sportiv și 

vreau să-l felicit pentru modul 
cum abordează fiecare an-
trenament și fiecare meci!”, a 

adăugat Gorjanu pentru csm-
targujiu.ro.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 4, Etapa 12
AS Minerul II Mătăsari și CS Jiul Rovinari 2016 au stat

FC Petrolul Țicleni 11 – 0 AS Jupânești
CSO Turceni 7 – 1 CS Unirea Țînțăreni

CS Vulturii Fărcășești 3 – 0 CS Minerul Motru 2008
CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 3 – 1 AS Viitorul Negomir

AS Petrolul Stoina 2 – 1 CS Internațional Bălești

CLASAMENT LIGA 4
# Echipa   M V    E    I GM GP   P
1. CSO Turceni  11 9     2    0  44   3 29p
2. CS Jiul Rovinari 2016 10 8     2    0  42   9 26p
3. CS Vulturii Fărcășești 10 6     2    2  29   9 20p
4. CS Unirea Țînțăreni 11 5     3    3  17 17 18p
5. CS Minerul Motru 2008 10 5     1    4  22 14 16p
6. CS Internațional Bălești 10 4     2    4   17 13 14p
7. AS Petrolul Stoina  10 4     2    4  18 20 14p
8. AS Minerul II Mătăsari 10 4     1    5  11 20 13p
9. FC Petrolul Ticleni  10 3     3    4  21 17 12p
10. CS Gil. 2 Tg. Cărbunești 10 2     1    7  13 29   7p
11. AS Jupânești  10 0     2    8    3 52   2p
12. AS Viitorul Negomir 10 0     1    9    7 41   1p

Liga 5, Seria 1 –  Etapa 11
AS Unirea Bolboși a astat

AS Unirea Dragotești 4 – 0 AS Știința Godinești
CS Dumbrava Câlnic 0 – 1 AS Viitorul Brănești

AS Viitorul Cătunele 5 – 1 AS Pandurii Padeș 2019
AS Energetica Tismana 6 – 2 AS Triumful Borăscu

AS Foresta Văgiulești – AS Viitorul Plopșoru (meci întrerupt)

CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 1
# Echipa   M V    E    I GM GP  P
1. AS Știința Godinești 10 8     1    1 45 17 25p
2. AS Energetica Tismana 10 6     3    1 26 13 21p
3. AS Unirea Bolboși  10 5     3    2 21 21 18p
4. AS Viitorul Cătunele 10 5     2    3 27 27 17p
5. AS Viitorul Brănești 10 5     1    4 19 23 16p
6. AS Pandurii Padeș 2019 10 4     1    5 25 31 13p
7. AS Triumful Borăscu 10 3     3    4 32 27 12p
8. AS Unirea Dragotești 10 3     2    5 19 30 11p
9. AS Viitorul Plopșoru   9 2     2    5 20 24   8p
10. CS Dumbrava Calnic 10 2     1    7 21 29   7p
11. AS Foresta Văgiulești   9 1     1    7 21 34   4p

Liga 5 – Seria 2, Etapa 11
CSC Dănești 3 – 0 AS Știința Popmond Plopșoru

AS Scoarța 5 – 3 AS Prigoria
AS 7 Noiembrie Costești 6 – 4 AS Dinamo Inter Stănești

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 3 – 1 AS Bradul Polovragi
AS Viitorul Logrești 9 – 2 CS Știința Drăguțești

AS Gilortul Bengești a stat

CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 2
# Echipa   M V       E      I GM GP  P
1. CSC Dănești  10 9        0      1  31   7        27p
2. AS Gilortul Bengești 10 7        0      3  26 10        21p
3. AS Scoarța   10 7        0      3   27 19        21p
4. Flacăra Roșia de Amaradia 10 6        1      3  26 18        19p
5. AS Viitorul Logrești  10 5        0      5  41 30        15p
6. AS Șt. Popmond Plopșoru 10 4        1      5 18 24 13p
7. CS Știința Drăguțești 10 4        1      5 16 28 13p
8. AS Bradul Polovragi 10 4        0      6 24 25 12p
9. AS 7 Noiembrie Costești 10 4        0      6 35 41 12p
10. AS Dinamo Inter Stănești 10 3        0      7 21 34   9p
11. AS Prigoria  10 0        1     9 18 47   1p

Etapă tumultuoasă în 
eșaloanele patru și cinci din 
Gorj. 

S-au marcat multe goluri pe stadi-
oanele din județ, dar a fost rost și de 

Au curs golurile la județ! Au curs golurile la județ! 
Nu au lipsit nici pumnii!Nu au lipsit nici pumnii!

scandal. La Văgiulești, meciul dintre 
AS Foresta și AS Viitorul Plopșoru s-a 
terminat cu o bătaie generală. 

Arbitrii au suspendat partida după 
ce mai mulți jucători s-au luat la 

pumni, iar pe teren au intrat și spec-
tatorii. 

Rezultatul va fi stabilit de Comisia 
de Disciplină. 

Revenind la fotbal, au fost 11 go-
luri la Țicleni, unde gazdele nu au 
avut milă de AS Jupânești. 

De asemenea, liderul CSO Turceni 
a marcat de șapte ori în victoria cu 

Unirea Țînțăreni. 
În Seria 2 din Liga 5 au fost parti-

de cu 10 și 11 goluri. 
O altă premieră a acestui sezon a 

fost înfrângerea Științei Godinești, li-
derul Seriei 1, care a cedat la un scor 
surprinzător pe terenul formației de 
la Dragotești.

CĂTĂLIN PASĂRE



sportsportMarți, 29 Noiembrie 2022Marți, 29 Noiembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1616

Chindia Târgoviște – 
Universitatea Craio-
va este primul meci 

din Superligă după două săp-
tămâni de pauză. 

Restanţa din etapa a 6-a 
se va disputa pe arena „Ilie 
Oană” din Ploieşti, astăzi, de 
la ora 19.00. 

Antrenorul  doljenilor, 
Mirel Rădoi, are mari 

probleme de lot înaintea 
confruntării. Ştefan Baiaram 
şi Bogdan Mitrea sunt 
suspendaţi, Raul Silva şi 
Andrei Ivan nu sunt recuperaţi 
complet, iar Sergiu Hanca şi 
Ionuţ Vînă nu au revenit de la 
echipa secundă. 

La acestea se adaugă ac-
cidentările de lungă durată 
ale lui Nicuşor Bancu și Elvir 
Koljic. 

Tehnicianul juveților știe 
că va avea în fața un adversar 
redutabil, care traversează o 
perioadă excelentă. 

Cu Toni Petrea pe bancă, 
dâmboviţenii sunt neînvinşi 
în campionat, acumulând nu 
mai puţin de 17 puncte în 7 
partide, după ce în primele 
11 runde strânseseră numai 
3 puncte.

„Avem de înfruntat o echi-
pă care este în formă maximă, 
a acumulat foarte puncte de la 
venirea lui Toni Petrea, în ulti-
mele zece meciuri au pierdut o 
singură dată, au urcat mult în 
clasament. 

Craiova, fără piese grele în partida cu 
Chindia: Nu ne-a picat bine această pauză

Era considerată victimă si-
gură, toată lumea o dădea pe 
Chindia deja retrogradată şi 
acum deja are opţiuni serioa-
se chiar şi pentru ultima pozi-
ţie din play-off. 

Sunt câteva echipe cărora 
nu le-a picat bine această pa-
uză, şi noi, şi Chindia, suntem 
printre ele, la fel şi FCSB sau 
CFR. 

Pe de altă parte, am echili-
brat balanţa cu jucătorii care 
au jucat mai puţin în ultima 
perioadă, vor apărea şi ei de 
la etapă la etapă, fiindcă sunt 
suspendări, accidentări. 

E o miză importantă pentru 
noi, dacă vom câştiga această 
restanţă vom urca pe poziţia a 
treia, ceea ce ne asigură şi un 
număr mai mic de puncte faţă 
de primul loc, care se vor şi în-
jumătăţi, deci am rămâne pe 
locurile pe care ne-am propus 
să fim. 

Am muncit mult în această 
perioadă, jucătorii au simţit o 
stare de oboseală, este foarte 
important să urcăm în clasa-
ment,” a declarat Rădoi.

Și mijlocașul Dan Nistor 
consideră că echipa din 
Târgoviște este un oponent 
valoros. 

Experimentatul jucător 
a admis că era mai bine ca 
meciul să se dispute după 
programarea inițială.

„Va fi un meci foarte dificil 
pentru noi, deoarece de când 

a venit noul antrenor, Chindia 
nu a pierdut niciun meci în 
campionat, dar pentru noi este 
un impuls să câştigăm cele trei 
puncte, fiindcă putem trece pe 
locul 3. 

Probabil ar fi fost mai uşor 
pentru noi dacă îi întâlneam 
înainte de venirea lui Toni 

Petrea, fiindcă nu traversau 
o formă prea bună, aşa va 
fi destul de greu, au echipă 
bună. 

A fost o pauză destul 
de grea pentru noi, pentru 
că ne-am încărcat bateriile, 
am avut chiar şi câte două 
antrenamente pe zi, destul 

de dure, dar aşa pregătim 
meciurile din campionat, 
unde trebuie să dăm totul”, a 
adăugat Nistor.

Universitatea are 31 de 
puncte după 17 runde, în 
timp ce Chindia a acumulat 
20.
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