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Noaptea min. 10C

Adrian Câciu (PSD) vrea banii Adrian Câciu (PSD) vrea banii 
înapoi de la CEO! Virgil Popescu înapoi de la CEO! Virgil Popescu 
(PNL): Banii nu trebuie returnați

Negocieri între sindicatul Negocieri între sindicatul 
reprezentativ și administrație, reprezentativ și administrație, 
la Minprest Serv Rovinarila Minprest Serv Rovinari
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Puzderie de lume la Puzderie de lume la 

aprinderea iluminatului festiv la Motru!aprinderea iluminatului festiv la Motru!

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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Condamnați după ce au incendiat două Condamnați după ce au incendiat două 
autoturisme la Novaci!autoturisme la Novaci!

INVESTIGAȚII/ PAG. 4INVESTIGAȚII/ PAG. 4

Și-a afl at pedeapsa pentru drogurile Și-a afl at pedeapsa pentru drogurile 
pe care le ducea în Norvegia! pe care le ducea în Norvegia! 

Tribunalul Gorj a dispus ieri condamna-
rea unui inculpat pe care, la începutul 
verii, procurorii DIICOT l-au prins în fla-
grant în timp ce încerca să transporte, de 
la Târgu Jiu spre Norvegia, două sacoșe 
cu medicamente care sunt considerate 
droguri dacă sunt eliberate fără rețetă. 

PULSUL ZILEI/ PAG. 5PULSUL ZILEI/ PAG. 5

Mandate prelungite pentru Mandate prelungite pentru 
șefi i de instanțe din Gorjșefi i de instanțe din Gorj

Consiliul Superior al Magistraturii a 
prelungit mandatele unor președinți 
de instanțe din Gorj. Aceștia își vor 
păstra funcțiile de conducere până la 
jumătatea anului viitor.

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți 
un călduros LA MULȚI ANI, multă un călduros LA MULȚI ANI, multă 

sănătate, multe realizări și tot ce vă sănătate, multe realizări și tot ce vă 

doriți alături de cei dragi.doriți alături de cei dragi.
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„Trebuie să încerci nec ontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţ i să vezi foarte departe.” - Constantin Brâncuși„Trebuie să încerci nec ontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţ i să vezi foarte departe.” - Constantin Brâncuși
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Sfântul Nicolae, † Sfântul Nicolae, 
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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           4,9297  +0,0113
Dolarul SUA                    4,6851  -0,0532
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

†) Sfântul Ierarh †) Sfântul Ierarh 
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Tăcerea de la Cotroceni! 

Laboratoare moderne 
la un liceu din Gorj

Investiții de circa un milion de lei la liceul din No-
vaci. Autoritățile locale caută o firmă care să se ocupe 
de reabilitarea, dotarea și modernizare laboratoarelor, 
respectiv pentru înființarea unei toalete în incinta Lice-
ului Teoretic Novaci. 

Firmele interesate de lucrare au termen până pe 
data de 21 decembrie să depună ofertele sau cererile 
de participare. 

Valoarea totală estimată a investiției este de 901.380 
lei, fără TVA. Fondurile provin de la Ministerul Dezvol-
tării.

I.I.

O Românie Mare, în 
ziua cea dintâi …
E prea târzie vremea să-Ţi bat la uşă, Doamne,
În pragul uşii Tale e clipa de tăcere,
Azi, mă apasă gândul din frunza unei toamne
Şi pomul vieţii trece prin clipe efemere!

 Pe Tine, Doamne, astăzi, Te-aş pune-ntr-o oglindă,
Ca să Te văd aproape de liniştea uitată,
Angelica-ngânare din seara de colindă,
Să-mi fie strop de rouă şi lacrimă curată!

O zi, mai vino, Doamne, şi doar o zi rămâi, 
Mă uit cum plânge ţara cu lacrimi de la stele, 
O Românie Mare, în ziua cea dintâi,
Azi e doar ţărişoara din visurile mele!

Să vezi războiul, Doamne, aproape de hotare,
Cu oamenii din sate care îngheţă-n ger,
Străinii, azi fac legea şi vine fiecare
Să ia din rodul ţării al gliei giuvaer!

Aduce-ne, Tu, Doamne, Decembrie Întâi,
În ţara mea de astăzi, o Românie mică,
Şi iar, mai vino, Doamne, că poate-ai să rîmâi,
Numai puterea Crucii, doar ea ne mai ridică!

VASILE GOGONEA

(sau despre întâlnirea 
președintelui Iohannis 
cu cancelarul Austriei)

Motto: „Drămuiește-ți cuvin-
tele, piatra care a văzut atâtea, 
tace.”

Valeriu Butulescu

La Atena, a avut loc o în-
tâlnire a Partidului Po-
pular European (PPE), 

la sfârșitul săptămânii trecute. 
Evident, nu putea lipsi din capi-
tala vechii Elade nici Preș. Klaus 
Werner Iohannis, care-a avut un 
bun prilej de a se întâlni, între 
alții, și cu cancelarul Austriei, cel 
care a rămas ultimul dintre aceia 
care nu doresc intrarea României 
în selectul Spațiu Schengen.

M I S T E R E L E 
PREȘEDINTELUI IOHANNIS, 
LA ATENA. Și totuși, cance-
larul austriac Karl Nehammer 
s-a întâlnit, vineri, la Atena cu 
președintele României, Klaus 
Werner Iohannis. Întâlnirea a 
rămas una misterioasă. Știrea 
nu a apărut în presa română. A 
fost găsită de celebrul publicist și 
scriitor Cornel Nistorescu, dar în 
presa austriacă, după cum afir-
mă în editorialul de luni din Co-
tidianul, sub titlul „Ce ascunde 
întâlnirea lui Klaus Iohannis cu 
Karl Nehammer?”

Pe noi ne interesează detalii-

le legate de întâlnirea și discuțiile 
președintelui României cu can-
celarul Austriei, Karl Nehammer. 
Mai ales că întâlnirea conține 
amănunte despre situația aderării 
României la spațiul Schengen. Din 
nefericire, în stil românesc, detali-
ile despre această întâlnire și re-
zultatele ei au fost băgate sub preș. 
Cel puțin la București!

S-a aflat abia din presa de la Viena 
despre întâlnirea președintelui Româ-
niei cu austriacul.

Iar în dialogul cu președintele Ro-
mâniei, accentul a fost pus pe migrație 
și extinderea Schengen.

AUSTRIECII NU AU PROBE, 
DAR VOTEAZĂ POLITIC! Austria 
respinge, în continuare, extinderea 
spațiului Schengen fără frontiere 
pentru a include România și Bulga-
ria, atâta timpcât protecția frontierei 
externe nu funcționează și, ca urma-
re, sosesc în Austria mii de migranți 
neînregistrați. „Aceasta reprezintă o 
problemă de securitate pentru întrea-
ga Uniune Europeană și, prin urma-
re, nu mai poate fi acceptat”, se arată 
în comunicat.

Președintele Klaus Werner Ioha-
nnis respinsese recent acuzația de 
proastă protecție a frontierei. În Ro-
mânia „nu există flux necontrolat 
de migranți și nu a fost niciodată”, 

a spus președintele. România nu a 
fost niciodată o parte centrală a „ru-
tei balcanice”.

SPAȚIUL SCHENGEN, IAR FĂRĂ 
ROMÂNIA! Pe 8 decembrie, miniștrii 
de interne ai Uniunii Europene ur-
mează să voteze extinderea spațiului 
Schengen pentru a include Româ-
nia, Bulgaria și Croația. În calitate 
de membru Schengen existent, Aus-
tria are drept de veto, după cum se 
știe.

Oare de ce nu a spus nimic 
Cotroceniul despre întrevederea 
poreședintelui Klaus Iohannis cu 
cancelarul austriac?

  ION PREDOȘANU

P.S. Dacă cercetarea românească 
rămâne și în 2023 o prioritate fără 
finanțare, avem, totuși și o veste 
bună. La propunerea prim-minis-
trului Nicolae Ciucă, în coaliția de 
guvernare, tocmai s-a bătut în cuie 
procentul de investiții pe anul 20-23. 
Acesta va fi de 7,21%, conform unor 
surse din PNL (Ion Predoșanu)
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Sindicatul Liber Alfa 
Minprest negociază 
deja cu administrația 

Contractul Colectiv de Mun-
că, la nivel de unitate, pentru 
2023. Liderul structurii sin-
dicale, Cosmin Bivolaru, a în-
ceput deja demersurile la CE 
Oltenia încă din 4 noiembrie, 
făcând demersuri și la adre-
sa partidelor politice aflate la 
Guvernare, în Gorj. 

,,Am solicitat prin aces-
te adrese: bonuri de masă 
pentru toți salariații Minprest 
Serv și diferențieri salaria-
le între personalul calificat și 
cel necalificat pentru servicii-
le prevenire stingere incendii 
pompieri, reparatii centrale și 
personalul calificat al ELCFU 
Motru. Diferențierile trebuie sa 
fie de la zece procente în sus", 

Negocieri între sindicatul reprezentativ și Negocieri între sindicatul reprezentativ și 
administrație, la Minprest Serv Rovinariadministrație, la Minprest Serv Rovinari

a declarat liderul de sindicat 
Bivolaru. 

În opinia acestuia, angajații 
Minprest merită o majora-
re salarială și drepturi mai 
multe pentru 2023 deoarece 
prestează în aceleași condiții 
ca și salariații CE Oltenia iar 
diferența salarială între cele 
două categorii de personal, 
pe aceleași funcții și aceleași 
condiții, este enorm de mare. 

Cosmin Bivolaru susține 
că la aceste negocieri se va 
vedea exact ce partide politi-
ce susțin salariații Minprest 
în obținerea acestor drepturi 
salariale.

Reamintim că în ultimele 
două-trei luni de zile s-au fă-
cut majorări salariale pentru 
angajații de la termocentra-
lele CEO din Gorj și Dolj, cei 

calificați. Pentru Minprest, 
salariații obțin acum, la final 
de an, bonuri de masă de 30 
de lei/post lucrat/ salariat, 

pentru lunile noiembrie și de-
cembrie, bonuri pe care abia 
acum le vor încasa, adică în 
luna în curs, și în ianuarie. 

Tichetele de masă se acordă 
din profitul Minprest Serv 
SA.

A.STOICA

Numeroase persoane, în special părinți și bunici cu co-
pii, au răspuns ,,prezent” apelului primarului de Motru, 
Cosmin Morega, pentru aprinderea iluminatului festiv, în 
ajun de Moș Nicolae. 

De altfel, ieri, la ora 17.00, au fost aprinse instalațiile 
de iluminat care se întind pe zece kilometri în municipiu, 
instalațiile din cei șapte brazi naturali și bradul electro-
nic. 

De asemenea, zeci de forme luminoase au fost aprinse 

Puzderie de lume la aprinderea 
iluminatului festiv la Motru!

la Motru spre deliciul copiilor care au așteptat cu sufletul 
la gură momentul, mai ales că au fost cadorisiti și cu dul-
ciuri și fructe de Moș Nicolae. 

Tânărul Adrian Nicolcea, care are nevoie de o proteză la 
picior, a fost cel care a rostit numărătoarea inversă până 
la aprinderea luminițelor de sărbătoare din municipiu.

Au fost iluminate, de luni, de sărbătoare, și cele trei 
parcuri ale orașului dar și zonele centrale din localitate. 

A.S.
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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

Verdict  al  magis-
trațior în dosarul 
ce vizează incendi-

erea a două autoturisme la 
Novaci în urmă cu aproape 
patru ani. Pe 27 ianuarie 
2019 proprietarul celor două 
mașini le-a lăsat parcate în 
fața porții casei sale la fel ca 
în alte dăți, fără să le încuie, 
știind că nu are „dușmani” 
care să-I facă rău. Și totuși, 
a doua zi dimineața, când a 
vrut să plece cu una dintre 
mașini a observat că aceas-
ta avea în interior urmele 
unui incendiu. La fel stă-
teau lucrurile și în cazul ce-
leilalte mașini, proprietarul 
anunțând atunci autoritățile. 
De mare folos în anchetă au 
fost imaginile surprinse de 
camerele de supraveghere 
pe care le avea acasă, așa 
ieșind la iveală destul de re-
pede identitatea celui care 
a pus focul. Ulterior a fost 
aflat și cel care l-a instigat pe 
piroman să pună benzină în 
interiorul mașinilor și să dea 
foc. Judecătoria Novaci a 
dispus recent condamnarea 
celor doi inculpați din acest 
dosar, verdictul instanței 
nefiind deocamdată defini-
tiv. Ambii inculpați au fost de 
acord să recunoască acuzațiile 
ce le-au fost aduse, deși la în-
ceputul anchetei unul dintre 
ei, instigatorul, avea cu totul 
alte opinii. El este cel care l-a 

Condamnați după ce au incendiat Condamnați după ce au incendiat 
două autoturisme la Novaci!două autoturisme la Novaci!

instigat pe celălalt inculpat să 
incendieze mașinile pe motiv 
că era minor la acel moment 
și urma să nu răspundă legal 
pentru faptele sale, lucru care 
s-a și confirmat la instanță. 
„Condamnă la pedeapsa de 
2 ani închisoare pe inculpatul 
Roșoga Marcel sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de insti-
gare la distrugere. În temeiul 
art. 91 alin. 1 Cod Penal dis-
pune suspendarea executării 
pedepsei sub supraveghere 
pe un termen de supraveghere 
stabilit în condițiile art. 92 alin. 
1 şi 2 Cod Penal de 3 ani de 
la data rămânerii definitive a 
prezentei hotărâri. (…)Dispu-
ne ca inculpatul să frecvente-
ze un program de reintegrare 
socială derulat de către Servi-
ciul de Probațiune de pe lângă 
Tribunalul Gorj sau organizat 
în colaborare cu instituții din 
comunitate adaptat specifi-

cului infracțiunilor săvârșite. 
(…)Dispune ca inculpatul să 
presteze o muncă neremune-
rată în folosul comunității pe o 
perioadă de 80 de zile la Pri-
măria Novaci, jud. Gorj, sau 
la Școala Gimnazială Novaci.
(…)Aplică inculpatului Dumitru 
Cosmin Marian, minor la data 
săvârșirii infracțiunii, (…) mă-
sura educativă a asistării zilni-
ce pe o perioadă de 4 luni pen-
tru săvârșirea infracțiunii de 
distrugere(…). Impune incul-
patului ca pe durata executării 
măsurii educative să urmeze 
un curs de pregătire şcolară 
sau formare profesională și să 
se prezinte la Serviciul de Pro-
baţiune de pe lângă Tribunalul 
Gorj la datele fixate de aces-
ta”, a decis instanța, care i-a 
obligat pe inculpați să suporte 
și cheltuieli judiciare de câte 
950 de lei fiecare.

 GELU IONESCU

Și-a afl at pedeapsa pentru drogurile Și-a afl at pedeapsa pentru drogurile 
pe care le ducea în Norvegia! pe care le ducea în Norvegia! 

Tribunalul Gorj a dispus ieri condamnarea unui inculpat 
pe care, la începutul verii, procurorii DIICOT l-au prins în 
flagrant în timp ce încerca să transporte, de la Târgu-Jiu 
spre Norvegia, două sacoșe cu medicamente care sunt con-
siderate droguri dacă sunt eliberate fără rețetă. 

Pedeapsa magistraților îl va ține în spatele gratiilor pe 
cel în cauză, o bună bucată de timp, mai ales că bărbatul 
în cauză este arestat preventiv din momentul în care a fost 
prins în flagrant. „Condamnă inculpatul Dumitru Daniel Flo-
rin, la pedeapsa de 5 ( cinci ) ani închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de trafic de droguri de risc.(…). Condamnă in-
culpatul Dumitru Daniel Florin, la pedeapsa de 5 ( cinci ) 
ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la 
infracțiunea de trafic de droguri de risc.(…) Aplică inculpatului 
Dumitru Daniel Florin pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închi-
soare, la care adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă de 
5 ani închisoare, respectiv 1 an şi 8 luni închisoare, urmând 
ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 6 ( 
șase ) ani și 8 (opt) luni închisoare. (….)Deduce din pedeapsa 
principală rezultantă durata reţinerii şi a arestării preventive 
de la data de 14.07.2022 la zi. (…)Menţine măsura arestării 
preventive a inculpatului Dumitru Daniel-Florin. (…)Dispune 
prelevarea de probe biologice de la inculpat, după rămânerea 
definitivă a hotărârii, în vederea introducerii profilului genetic 
al inculpatului în Sistemul Naţional de Date Genetice Judicia-
re”, a decis Tribunalul Gorj. Instanța a dispus și confiscarea 
zecilor de mii de comprimate care ar fi urmat să ajungă în 
Norvegia, inculpatul având de achitat și cheltuieli judicare 
de 5000 de lei. La momentul prinderii în flagrant a incul-
patului, anchetatorii au anunțat că „la data de 02.06.2022, 
inculpatul a fost prins în flagrant de către procurorii din cadrul 
D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj și ofițerii de poliție judiciară 
din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organiza-
te Gorj, după ce acesta predase unui angajat al unei societăți 
de transport internațional două cutii din carton în care se 
aflau mai multe blistere cu comprimate de Rivotril – medica-
ment ce conține ca substanță activă Clonazepam (17.470 de 
bucăți) și Ksalol – medicament ce conține ca substanță activă 
Alprazolam (106.065 de bucăți), bunuri cu o valoare de piață 
de aproximativ 600.000 euro. Totodată, cu ocazia constată-
rii infracțiunii flagrante au fost identificate și ridicate sumele 
de 1500 Euro și 1950 lei. Precizăm că, Alprazolam și Clona-
zepam, substanțe ce se regăsesc în comprimatele de Ksalol 
și Rivotril, fac parte din categoria drogurilor de risc, conform 
Tabelului-Anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, privind preve-
nirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, 
cu modificările și completările ulterioare. În cauză, s-a reținut 
faptul că, inculpatul a preluat, deținut și a transportat drogu-
rile de risc din orașul Târgu Cărbunești în municipiului Târgu 
Jiu, unde au fost încărcate într-un autocar cu destinația Nor-
vegia, în vederea comercializării pe teritoriul acestei țări”, a 
transmis DIICOT.
 GELU IONESCU
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Mandate prelungite pentru șefi i de Mandate prelungite pentru șefi i de 
instanțe din Gorjinstanțe din Gorj

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.

Consiliul Superior al Magistraturii a prelungit mandatele unor 
președinți de instanțe din Gorj. Aceștia își vor păstra funcțiile de con-
ducere până la jumătatea anului viitor.

Astfel, Secția pentru jude-
cători a CSM a hotărât, în 
unanimitate, prelungirea 

delegării judecătoarei Gabriela Liao 
în funcţia de preşedinte al Judecă-
toriei Târgu Cărbuneşti, începând cu 
data de 28.02.2023, până la ocuparea 
funcţiei, prin concurs sau examen, în 

condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 
luni.

O decizie similară s-a luat în cazul 
președinților judecătoriilor din Mo-
tru și Novaci. „Prelungirea delegării 
domnului judecător Albă Bogdan Ovi-
diu în funcţia de preşedinte al Jude-
cătoriei Novaci, începând cu data de 

06.01.2023, până la ocuparea funcţi-
ei, prin concurs sau examen, în con-
diţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, 
sub rezerva prelungirii delegării sale 
în funcție de execuție la Judecătoria 
Novaci. 

Prelungirea delegării domnului 
judecător cu grad profesional de tri-
bunal Bădoiu Vasile în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Motru, în-
cepând cu data de 17.01.2023, până 
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni”, a decis CSM.

Tot în ședința din 29 noiembrie s-a 
hotărât delegarea judecătorului Cos-
min Octavian Semenescu în funcţia 

de preşedinte al Secţiei de contencios 
administrativ și fiscal a Tribunalului 
Gorj, începând cu data de 30.11.2022, 
pe o perioadă de cel mult 6 luni.

Totodată, Elena Anca Stegaru va 
rămâne la șefia Secției 1 civilă a Tri-
bunalului Gorj. „Prelungirea delegării 
doamnei judecător cu grad profesio-
nal de curte de apel Stegaru Anca Ele-
na în funcţia de preşedinte al Secției 
I civilă a Tribunalului Gorj, începând 
cu data de 29.11.2022, până la ocu-
parea funcţiei, prin numire, în condi-
ţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni”, 
se arată în decizia Consiliului Superi-
or al Magistraturii.

I.I.

Câți bani câștigă, în medie, angajații din GorjCâți bani câștigă, în medie, angajații din Gorj
Un angajat din Gorj are un sala-

riu mediu net de 3.520 de lei, ceea ce 
plasează județul pe locul 13 în țară, 
potrivit datelor furnizate de Institutul 
Național de Statistică.

„În judeţul Gorj, câştigul salarial 
mediu nominal net în septembrie 2022 
a fost de 3.520 lei, înregistrând o scă-
dere cu 0,9%, respectiv cu 32 lei faţă 
de luna precedentă. Faţă de luna sep-
tembrie 2021, câştigul salarial mediu 
nominal net a crescut cu 18,3% în ju-
deţul Gorj. Faţă de luna precedentă, 
câştigul salarial mediu nominal net în 
luna septembrie 2022 a scăzut cu 3,2% 
în agricultură, silvicultură şi pescuit, a 
scăzut cu 2,5% în industrie şi construc-
ţii şi a crescut cu 0,9% în servicii. Jude-
ţul Gorj ocupă locul 13 în clasamentul 

judeţelor ordonate descrescător, salariul mediu 
nominal net fiind mai mic decât media la nive-
lul ţării cu 12,1%, respectiv cu 483 lei”, potrivit 
Direcției Județene de Statistică Gorj.

Cele mai mari salarii medii sunt în București 
(5.243 lei, cu 15% mai mari decât anul trecut), 
Cluj (4.791 lei, cu 13% mai mari), Timiș (4.335 
lei, o creștere de 13%), Sibiu (4.152 lei, 19%) și 
Ilfov (4.047 lei, 14%). Salarii mai mici decât în 
Gorj sunt inclusiv în județele vecine Hunedoa-
ra (3.060 lei), Dolj (3.449 lei), Mehedinți (3.327 
lei) ori Vâlcea (2.976 lei). 

La coada clasamentului se află județul 
Harghita, unde salariul mediu al unui anga-
jat este 2.886 lei, cu doar 5% mai mare de-
cât anul trecut, potrivit unei analize făcute de 
Ziarul Financiar, pe baza datelor furnizate de 
Institutul Național de Statistică.

I.I.
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor
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De mai bine de o lună s-a încheiat sezonul 
însămânțărilor de toamnă, dar, desigur, fermierii 
adevărați încă nu au parte de relaxare, deoarece 
trebuie să pună bazele agrotehnice pentru cultu-
rile de primăvară. Printre agronomi circulă butada 
cum că producţia agricolă este  dependentă integral 
de triada ,,Casă – Masă – Rasă”. Casa - este re-
prezentată de sol, parametrii naturali ai solului și 
lucrările de pregătire a patului germinativ; Masa - o 
constituie fertilitatea naturală a acestuia, potenţa-
tă cu aportul gunoiului de grajd şi/sau al îngrăşă-
mintelor chimice aplicate de fermier, iar Rasa - o 
reprezintă materialul biologic folosit, adică semin-
ţele şi materialul săditor. Se mai spune și că fiecare 
dintre aceşti factori are cam o treime aport la deter-
minarea cantitativă şi calitativă a producţiei agri-
cole vegetale. Pentru explicitarea motivaţiei că este 
absolut obligatorie aratul terenurilor din toam-
nă facem puţin apel la unul dintre parametrii fizici 
ai solurilor: textura – adică compoziţia mecanică a 
solului, mărimea particulelor componente ale solu-
lui şi ponderea în care se găsesc acestea. Solurile 
cu particule mari, până la câţiva mm, care nu se 
ţin, curg, sunt nisipurile sau solurile nisipoase. 
Acestea sunt practic improprii pentru agricultu-
ră. Cele mai mici particule de sol sunt pulberile, 
prafurile fine, argilele. Pe măsură ce scade ponde-
rea particulelor mari şi îşi fac cunoscută prezenţa 
particulele tot mai mici se îmbunătăţeşte şi cali-
tatea solului. Astfel apar solurile nisipo-lutoase 
cu agregate friabile, care se rup uşor, şi încep să 
devină tot mai pretabile pentru creşterea plantelor. 
Când în sol sunt prezente particulele mijlocii, lu-
toase, în pondere însemnată, solurile devin luto-
nisipoase, semi-mijlocii, valoroase pentru cultura 
plantelor, mai ales pentru acele culturi ale căror 
părţi utile nouă se dezvoltă în sol, ca: rădăcinoase-
le, bulboasele, tuberculiferele. Rezistenţa solurilor 
luto-nisipoase la arat este sub 0,3 kg forţă pe cen-
timetru pătrat. Solurile mijlocii - sunt acele soluri 
în alcătuirea cărora particulele mijlocii, lutoase, 
sunt dominante în amestec, dar şi cu particule ni-
sipoase sau argiloase, prăfoase. Aceste soluri sunt 
cele mai valoroase pentru agricultură, şi la noi sunt 
cunoscute drept cernoziomuri, soluri negre, sau 
bălane de stepă, cu o rezistenţă la arat de 0,3 – 
0,5 kg f/cmp. Ele sunt răspândite în câmpia Bana-
tului, cea a Bărăganului şi în Dobrogea. Pe măsură 
ce dispar din compoziţia mecanică a solului par-
ticulele nisipoase, cele mijlocii, lutoase, și capătă  
o pondere tot mai redusă, în favoarea particulelor 
fine, argiloase, acestea devin tot mai grele, mai 
compacte, cu rezistenţă la arat  de 0,5 – 0,7 kg f/
cmp, cu o pretabilitate tot mai redusă pentru cul-
turile rădăcinoase, bulboase sau tuberculifere, căci 
aceste părţi din plantă întâmpină o rezistenţă tot 
mai mare a solului la creştere. În funcție de ponde-
rea particulelor lutoase aceste soluri sunt luto-ar-
giloase sau argilo-lutoase. Cănd argila este total 
dominantă, solurile sunt foarte grele, argiloase, 
cu o rezistenţă la arat de peste 0,7 kg f/cmp. Aceste 
soluri practic n-ar trebui destinate culturilor ara-
bile, ci pentru păşuni şi fâneţe naturale sau culti-
vate. Solul este un organism viu, ceea ce înseamnă 
că prin intervenţiile noastre îi putem îmbunătăţi 
sau deteriora calităţile. Condiţiile de climă specifi-
ce României pot avea o influenţă foarte favorabilă 
asupra solului dacă vom şti să le folosim. Particu-
lele agiloase din sol joacă rol de liant și imprimă 
agregatelor de sol o rezistenţă, compactitate, care 
uneori împiedică, îngreunează, pătrunderea apei, 
aerului, sau înaintarea rădăcinilor plantelor ori a 
organelor active ale mașinilor agricole în el. Și nu 
numai atât.  

Câte unul zice mereu noi, ca să nu poată fi 
acuzat de egoism..  Ion VELICAN

Alternanţa îngheţului cu dezgheţul - din tim-
pul iernii asupra solurilor arate produce ruperea, 

Făceți-vă un mare bine, arați terenul toamna

fărâmarea agregatelor compacte de sol, ceea ce va 
facilita pătrunderea şi circulaţia apei, aerului sau 
a rădăcinilor plantelor de cultură. Aceasta este de 
fapt o îmbunătăţire a pretabilităţii pentru agricul-
tură, cu efect pozitiv în creşterea cantităţii şi cali-
tăţii producţiei. Dacă pe parcursul iernii solul se 
află arat în brazde mari, cu goluri mari şi multe, în 
care viscolul să pătrundă uşor, să introducă apă 
sau zăpadă care, îngheţând, se dilată, rup agre-
gatele de sol şi prin dezgheţare le eliberează,  se 
produce de fapt o structurare, agregare, mai bună 
a solului. Aceasta conduce la reducerea ponderii 
argilei în compoziţia mecanică a solului, deci re-
ducerea rezistenţei la arat, cu alte cuvinte reduce 
efortul utilajelor agricole, le sporeşte acestora pro-
ductivitatea, le reduce uzura, precum şi efortul fi-
nanciar al fermei. Efectuând din toamnă arăturile 
pentru însămânţările de primăvară, practic natura 
ne aduce profit şi material - prin producţii mai mari 
şi mai bune, financiar – prin reducerea cheltuielilor 
şi creştere a veniturilor, dar şi fizic - prin reducerea 
efortului şi a uzurii utilajelor. 

Ne putem permite oare să dăm cu piciorul 
acestor avantaje?

Aceste arături, cunoscute şi sub denumirea de 
,,ogoare de toamnă” trebuie efectuate imediat 
după încheierea semănatului de toamnă şi a elibe-
rării, într-un fel sau altul, a terenului de resturile 
vegetale ceea ce calendaristic poate începe pe la ju-
mătatea lunii octombrie şi se va încheia odată cu 
venirea îngheţului puternic la sol. 

Dacă tocăm mărunt resturile vegetale și admi-
nistrăm și 7 kg azot s.a. pentru fiecare tonă de ma-
terie organică încorporată în sol odată cu arătura, 
suplinim în bună parte lipsa gunoiului de grajd și 
sporim fertilitatea naturală a solului. 

Ideal ar fi ca azotul să fie administrat sub for-
mă de Complexe - 16.48.00, cam 100  – 200 kg 
produs comercial pe hectar, nu mai mult, ca să pu-
nem baze temeinice viitoarelor recolte. Este prac-
tic obligatorie efectuarea ogoarelor de toamnă,  
dar total contraindicată, dacă nu chiar inter-
zisă, ararea terenului umed, prea puternic us-
cat sau puternic îngheţat. În aceste condiţii, nu 
numai că se destructurează, fărâmă, agregatele 
mari de sol, dar creşte nepermis de mult ponderea 
particulelor mici şi mai ales foarte mici, argiloase, 
ceea ce conduce fără dubii la compactarea solului 
şi astfel în loc să facem bine, mai mult înrăutăţim 
însuşirile solului. 

Practic agricultura de azi nu mai are nimic, dar 
absolute nimic, în comun cu

plugăritul de pe vremuri.

Astăzi agricultura este mai ales agrotehnică, 

ştiinţă, practică superioară. 
În următorul articol vom detalia motivaţiile bio-

logice în favoarea efectuării ogoarelor de toamnă 

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, co-
municând ziua tratamentului și produsele ce 
le veți folosi. 

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe 
apicultorii din zona respectivă de acest lu-
cru.

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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Meșteșugurile și tradițiile din Gorj, promovate Meșteșugurile și tradițiile din Gorj, promovate 
cu succes la Atena și Saloniccu succes la Atena și Salonic

Alergiile alimentareAlergiile alimentare

Proiectul „Artă și Meșteșug de 
Ziua Națională a României”, 
finanțat de Departamentul 

pentru Românii de Pretutindeni, s-a 
bucurat de un real succes. Astfel, la 
sfârșitul lunii noiembrie,  la Salonic 
și Atena, peste 500 de români, cu 
drag și dor de România, au petrecut 
împreună la marele eveniment orga-
nizat de Școala Populară de Arte din 
Târgu-Jiu.

Muzica, jocul și voia bună, alături 
de meșteșugurile tradiționale, au re-
prezentat ingredientele acestor două 
întâlniri autentice românești, pe me-
leaguri elene, două spectacole de su-
flet dedicate comunităților de români 
din Salonic și Atena.

„Participanții și iubitorii muzicii 
populare românești au dovedit, încă 
o dată, că obiceiurile, tradiția, limba 
și muzica populară sunt păstrate cu 
sfințenie, oriunde în lume. Taraful din 
cadrul Orchestrei «Maria Lătărețu», 
interpreții de muzică populară Ion 
Drăgan, Elena Bălan, Ștefan Popescu, 
Ciprian Tapotă Lătărețu, Alexandru 

Cioiu au încântat românii veniți la 
marea sărbătoare cu muzică populară 
românească, din toate zonele etnofol-
clorice ale României. Iubitorii acestui 
gen muzical și-au înnobilat sufletul 
cu frumusețea jocurilor, splendoarea 
costumelor și a cântecului românesc. 
Totodată, Ansamblul Folcloric «Cheile 
Oltețului» al UAT Polovragi și al CJ-
CPCT Gorj a prezentat suite de dan-
suri populare specifice tuturor regi-
unilor istorice românești”, a anunțat 
ȘPA Târgu-Jiu.

Comunitățile de români din Salo-
nic și Atena au avut ocazia, de ase-
menea, să participe la demonstrațiile 
meșterilor populari și să cunoască 
tehnicile folosite de aceștia. 

Covoare țesute la război, straie po-
pulare, brăciri, obiecte din lemn și ce-
ramică lucrate manual, toate au fost 
realizate după practici învățate din 
străbuni de către meșterii populari 
Daciana Ungureanu - artă decorati-
vă, Liliana Arapu - cusături, Claudia 
Drăghescu - țesături, Gheorghe Cîrjă 
- împletituri nuiele, Nicolae Rotaru - 

arta lemnului și Ștefan 
Popescu - construcții 
instrumente populare.

„Alături de noi au 
fost prezenți Consulul 
României la Salonic, 
Nicolae Dan Dima, și 
d-na Elly Moga, Atașat 
pe probleme de muncă 
și sociale din cadrul 
Ambasadei Români-
ei în Republica Elenă, 
cărora le mulțumim 
pentru susținere și 
aprecieri! Parteneri 
în proiect: UAT Polo-
vragi, Asociația Inter-
culturală Româno-Ele-
nă Dacia din Atena și 
Asociația Românilor 
Carpatia din Salonic”, 
a transmis Școala Po-
pulară de Arte „Con-
stantin Brâncuși” din 
Târgu-Jiu.

I.I.

Alimentația este un act obligatoriu pentru 
menținerea vieții, iar ce și cum mâncăm se reflectă 
asupra stării de sănătate. Prevalența alergiilor ali-
mentare este în creștere în ultimii ani, ajungând la 
2-3,7% în rândul adulților și 6% la copii.

În aproximativ jumătate din cazuri (48%), răs-
punsul imun asociat alergiilor alimentare este de tip 
I, presupunând implicarea anticorpilor IgE, simpto-
mele apărând la scurt timp după ingestia alimenta-
ră. Acest tip de reacții se întâlnește frecvent în cazul 
alergiilor primare, ce apar încă din copilărie.

Principalii factori implicați în apariția alergiilor 
alimentare sunt predispoziția genetică, expunerea la 
alimente și caracteristicile moleculare ale alergenu-
lui, cel mai important rol jucându-l factorii genetici: 
riscul de apariție a alergiilor alimentare la copii cu 
părinți sănătoși este de 5-15%, acesta crescând la 
40% la cei care au un părinte alergic, iar la copiii 
care au ambii părinți alergici, riscul ajunge la 60-
80%.

Odată cu dezvoltarea socio-economică a crescut 
și prevalența alergiilor alimentare, ceea ce a dus la 
apariția „teoriei igienei”, constatându-se o relație in-
vers proporțională între gradul de igienă și apariția 
reacțiilor alergice. O explicație ar putea fi aceea că 
persoanele ce provin din medii cu o igienă riguroasă 
prezintă IgE mai puțin „antrenate” în apărarea imu-
nă a organismului, reacțiile alergice apărând astfel 
mai ușor. 

Consumul de alimente semipreparate, bogate în 
aditivi alimentari, precum și modificările apărute 
în ceea ce privește obiceiurile alimentare au dus la 

creșterea numărului de potențiali alergeni alimen-
tari. Un alt factor incriminat în apariția alergiilor 
alimentare este alimentația artificială a sugarului, 
formulele de lapte conținând proteine potențial aler-
gene. OMS recomandă alimentația naturală pentru 
o perioadă de cel puțin 6 luni, laptele matern repre-
zentând cea mai adecvată sursă de nutrienți pentru 
nou-născut.

Studiile au arătat că diverse categorii de alimente 
sunt incriminate în apariția alergiilor alimentare în 
funcție de vârstă. Astfel, la vârsta copilăriei, reacțiile 
alergice apar în special la lapte, ouă, grâu, pește, 
soia și arahide. La adult, alimentele ce determină cel 
mai adesea reacții alergice sunt peștele, fructele de 
mare, fructele (cireșe, piersici, prune, caise), fructele 
oleaginoase și alunele. 

Mai mult decât atât, obiceiurile culturale din di-
ferite țări încurajează consumul anumitor alimen-
te, care ingerate frecvent și în cantități crescute pot 
duce la apariția simptomelor de alergie. Este cazul 
Italiei, unde sunt mai frecvente alergiile la diverse 
fructe, roșii, porumb, sau al Statelor Unite, unde 
consumul crescut de arahide este responsabil de 
creșterea extrem de rapidă a numărului de reacții 
alergice, inclusiv șoc anafilactic. 

Alergii alimentare se pot întâlni și în cazul consu-
mului de organisme modificate genetic. 

Simptome
În ceea ce privește alergiile alimentare, acestea 

se caracterizează printr-o mare varietate a simp-
tomelor, cele mai frecvente fiind: prurit al buzelor, 
limbii, vărsături, diaree, urticarie. Fatigabilitatea 
cauzată de alergii este resimțită mai ales dimineața, 
imediat după trezire, sau după-amiaza, și nu este 
ameliorată de repaus. Durerea, rigiditatea la nive-
lul centurii scapulare, gâtului, spatelui, care se pot 
însoți de cefalee, pot dura zile sau chiar săptămâni. 
Tulburările psihice, de tipul nervozității, anxietății, 
confuziei, depresiei sunt frecvent întâlnite în rândul 
persoanelor alergice.

Simptomatologia alergiilor alimentare se poa-
te instala la scurt timp (minute sau chiar secunde) 
după ingestie, prin șoc anafilactic sau urticarie. Ali-
mentele asociate de cele mai multe ori cu acest tip 

de reacție imună imediată sunt ouăle, nucile, arahi-
dele, peștele și fructele de mare. 

Alergiile alimentare se pot asocia însă și cu o 
reacție imună întârziată, simptomele apărând la câ-
teva ore până la câteva zile după ingestia alimenta-
ră. Simptomele cel mai frecvent întâlnite în această 
situație sunt fatigabilitatea, iritabilitatea, depresia, 
insomnia, cefaleea, scăderea puterii de concentrare, 
indigestie, colici, diaree, meteorism etc., iar alimen-
tele cel mai frecvent incriminate sunt laptele, cioco-
lata, legumele, citricele și aditivii alimentari. Datori-
tă acestei întârzieri, este mai dificil să se determine 
cauza alergiei alimentare. 

Principiul ce stă la baza tratamentului alergiilor 
alimentare constă în evitarea alimentelor ce deter-
mină apariția simptomatologiei. Acest lucru nece-
sită însă o atentă selecție a alimentelor, citirea cu 
atenție a etichetelor nutriționale pentru a identifica 
eventualele ingrediente ce pot produce alergie. Este 
important să remarcăm că legislația în vigoare pri-
vind siguranța consumatorului ia în considerare ne-
voile persoanelor cu alergii alimentare, etichetarea 
alimentelor ținând cont de lista celor mai alergene 
ingrediente și derivați ai acestora. 

Un alergen poate fi prezent în mai multe alimente, 
așa cum mai mulți alergeni pot fi prezenți în același 
aliment. Proprietățile alergene pot avea atât compo-
nentele normal prezente în alimente, cât și aditivii 
alimentari. Mai mult decât atât, uneori simptomele 
pot să apară la alergeni „mascați”.

Aceștia sunt definiți ca substanțe natural prezen-
te în alimente, al căror nume nu apare pe etichetele 
nutriționale. Un astfel de exemplu este glutamatul 
monosodic, găsit în mod normal în roșii, ciuperci, 
porumb, mazăre, parmezan etc. Aceleași proprietăți 
alergene le are însă și aditivul E 621. Simptomele 
alergiei la glutamatul monosodic sunt dependente 
de doză, astfel încât pentru a nu limita consumul 
alimentelor ce conțin în mod natural glutamat, se 
indică eliminarea din dietă a aditivului E 621.

Material informativ realizat de dr. CORNOIU 
CRISTINA, medic specialist medicină de 

familie, Cabinet Planificare familială, 
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu
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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

DuminicăSâmbătăJoi VineriVineriMarțiMarți Miercuri Luni

70 ziua

12 DEC 10 DEC 11 DEC06 DEC 07 DEC 08 DEC 09 DEC

110 ziua80 ziua

70 noaptea 60 noaptea 10 noaptea10 noaptea 40 noaptea 50 noaptea 60 noaptea

vremea în Gorj

60 ziua50ziua 70 ziua 100 ziua

ii

a a

0606

5

00ECEC 07 07 

6

100 CC 1111

1a

MM

ea ea
ăă

a

11

10 noaptea

Poliția l-a prins pe omul care a dat Poliția l-a prins pe omul care a dat 
foc unui apartament din Târgu-Jiufoc unui apartament din Târgu-Jiu
Bărbatul care este acuzat că a dat foc unui aparta-
ment din str. Nicolae Titulescu a fost  reținut de 
polițiști și, apoi, pus sub control judiciar pentru 
60 de zile. Într-un comunicat al IPJ Gorj se arată 
că acesta este din Târgu Mureș și are 40 de ani.

IPJ Gorj a comunicat că în ziua de 2 decembrie,  
Poliția Municipiului Târgu-Jiu a fost sesizată prin nu-
mărul unic de urgență, despre faptul că la un bloc din 
municipiul Târgu-Jiu se manifestă un incendiu.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind că la 
aceeași dată, ar fi fost văzut un bărbat necunoscut care 
ar fi pătruns pe ușa închisă și neasigurată a locuinței ce 
aparține unui bărbat de 58 de ani, din municipiul Târ-
gu-Jiu, iar după plecarea acestuia, în imobil a izbucnit 
un incendiu.

La fața locului au intervenit lucrătorii din cadrul 
I.S.U. Gorj care au localizat și stins incendiul, nefiind 
puse în pericol alte imobile sau vieți omenești.

Cauza probabilă a fost stabilită de lucrătorii I.S.U. 
Gorj, ca fiind foc intenționat.

În urma activităților investigative efectuate de către 
polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, a 
fost identificat cu operativitate un bărbat de 40 de ani, 
din municipiul Târgu-Mureș, județul Mureș, bănuit de 
comiterea infracțiunii de distrugere prin incendiere.

Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, 
iar în cursul zilei de 3 decembrie a.c. a fost prezentat 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, față de 
acesta fiind dispusă măsura controlului judiciar, pentru 
60 de zile.

M.C.H.

Se vând titluri de stat Fidelis
Titlurile de stat pentru populație Fidelis, pot fi cumpă-

rate de ieri, 5 decembrie, conform unei decizii anunțate 
deja de ministerul de Finanțe. Aceasta este a zecea ofertă 
de acest tip derulată prin intermediul pieței de capital de 
Ministerul Finanțelor începând cu iulie 2020.

Ministerul Finanțelor continuă emisiunile de titluri 
de stat pentru populație Fidelis și lansează la Bursa de 
Valori București o nouă ofertă de vânzare, în perioada 
5 – 19 decembrie.

Prin intermediul precedentelor nouă oferte, Ministe-
rul Finanțelor a atras de la populație, cumulat, peste 
13,5 miliarde lei (2,7 miliarde euro).

M.C.H.
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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

11111116666666666666666666 1111111222222 22222222222220000002222222222222216 12 2022

P

PPP

PPPPP

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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Cert este că acesta a pus 
în dezbatere publică o 
ordonanță de urgență prin 

care Complexul Energetic Oltenia 
trebuie să returneze până la finalul 
anului următor 1,6 miliarde de lei, 
ceea ce ar însemna chiar faloimen-
tul CEO. Inițiativa a venit după ce, 
ca urmare a scumpirii galopante a 
energiei electrice pe piețele angro, 
CE Oltenia, la care Ministerul Ener-
giei deține peste 77% din acțiuni, 
a ajuns să se aștepte la un profit 
net de nu mai puțin de 3,3 mili-
arde lei pentru anul acesta, după 
ce în 2021 a consemnat pierderi 
în cuantum de peste 1,6 miliarde 
lei, a scris și Profit.ro. Este vorba 
despre ajutorul de restructurare 
iar grantul era acordat din fondul 
de privatizare al bugetului de stat, 
urmând ca Ministerul Energiei să 
reîntregească fondul de privatiza-
re. Planul a fost aprobat anterior 
și de Comisia Europeană. Acum, 
Ministerul Finanțelor vrea să mo-
difice articolul respectiv, Adrian 
Câciu părând că habar nu are de 
situația celui mai mare producător 
de energie pe cărbune din Româ-

Adrian Câciu (PSD) vrea banii înapoi de la CEO! 
Virgil Popescu (PNL): Banii nu trebuie returnați
Nu a explicat nimeni ce s-a întâmplat ieri, când a apărut 
informația potrivit căreia  ministrul de finanțe, al PSD a 
ajuns să facă demersuri pentru ca CE Oltenia să returneze 
ajutorul de stat, de 1,6 miliarde de lei. 

nia. Așa se facă că  proiectul 
de lege cu pricina,  privind 
unele măsuri fiscal-bugeta-
re, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modifica-
rea şi completarea unor acte 
normative, la articolul 13 din 
Ordonanța de urgență a Gu-
vernului nr. 21/2022 privind 
instituirea cadrului legal pen-
tru acordarea unui ajutor de 
stat pentru restructurarea 
Societăţii „Complexul Ener-
getic Oltenia” – S.A., alineatul 
(6) se modifică și va avea ur-
mătorul cuprins: ,,(6) Reîntre-
girea veniturilor rezultate din 
privatizare în lei utilizate con-
form alin. (1), diminuate cu 
sumele restituite potrivit alin. 
(4) se asigură din bugetul So-
cietăţii „Complexul Energetic 
Oltenia”-S.A, până cel târ-
ziu în data de 30 septembrie 
2023”.

,,Ordonanța trenuleț”

În opinia ministrului 
Energiei, Virgil Popescu 

oradonanța lui Câciu e una 
,,trenuleț”. ,,Este o ordonanţă 
trenuleţ, este a ministerului de 
Finanţe şi este la noi la aviza-
re, chiar în aceste momente se 
lucrează la această Ordonan-
ţă. Acolo, părerea mea este că 
e o greşeală a colegilor de la 
Ministerul de Finanţe, în ni-

ciun caz Complexul Energetic 
Oltenia nu trebuie să returne-
ze 1,6 milioane lei, care este 
parte a ajutorului de restruc-
turare acordat de Comisia Eu-
ropeană”, a spus ministrul în 
conferința de presă pe care a 
reușit s-o susțină după pleca-
rea lui George Simion. Virgil 

Popescu a arătat că ,,un aju-
tor de restructurare se acordă, 
nu se returnează, se returnea-
ză doar dacă este cumva gre-
şit acordat sau s-a întâmplat 
ceva cu acel ajutor, iar acel 
ajutor a fost acordat aşa cum 
este”, a spus el.

M.C.H.
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Biserica «Sf. Mare Muc. Varvara», din Protopopiatul Târgu-Jiu Sud, şi-a sărbătorit hramul! Biserica «Sf. Mare Muc. Varvara», din Protopopiatul Târgu-Jiu Sud, şi-a sărbătorit hramul! 

,,Când mă voi întâlni cu Sf. Varvara, voi putea să-i spun că vă ,,Când mă voi întâlni cu Sf. Varvara, voi putea să-i spun că vă 
am odorul cel mai de preţ! Ea ne va pregăti pe fi ecare, ca să am odorul cel mai de preţ! Ea ne va pregăti pe fi ecare, ca să 
putem să-L întâmpinăm pe Dumnezeu”! putem să-L întâmpinăm pe Dumnezeu”! 
În ziua de 4 decembrie 2022, în Duminica a 

27-a după Rusalii, cu binecuvântarea Înalt-
preasfinţitului Părinte, Acad. dr. IRINEU, Ar-

hiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Biserica 
«Sf. Mare Muc. Varvara», din Parohia Târgu-Jiu, Pro-
topopiatul Tâgu-Jiu Sud, Preot Paroh fiind PC Părin-
te Barză Ion Cosmin, şi-a sărbătorit hramul în pre-
zenţa a peste două sute de credincioşi din parohie, 
din municipiu şi chiar din alte localităţi ale judeţu-
lui! Sfânta Liturghie a fost oficiată de către un sobor 
de preoţi alcătuit din PC Părinte Paroh, Barză Ion 
Cosmin, PC Părinte Mihai Păun, PC Părinte Aniţescu 
Teodor, preot onorific la Mănăstirea Dobriţa şi PC 
Părinte Pavel Mădălin din Parohia Scoarţa. După să-
vârşirea parastasului de pomenire de către soborul 
de preoţi, în faţa unor icoane din colivă măiestrite de 
către maicile de la Mănăstirea Tismana, a fost pre-
zentat de către copii de toate vîrstele, îmbrăcaţi în 
costume naţionale, un minunat program de câtece şi 
colinde care au încălzit şi au încântat sufleteloe cre-
dincioşilor prezenţi la slujbă! Înveşmântată în haine 
de mare sărbătoare creştină, Biserica «Sf. Mare Muc. 
Varvara» s-a umplut de sfânta lumină a praznicului 
şi s-a dovedit un loc minunat al întâlnirii credincio-
şilor cu Dumnezeu şi cu sfinţii Săi!   

,,Ne cheamă Sfânta Varvara, astăzi, ca să o avem 
ca o îndrumătoare şi ajutătoare pentru noi”! 

În cuvântul de o aleasă învăţătură duhovniceas-
că, Preacucernicul Părinte, Preot Paroh Barză Ion 
Cosmin a început prin a-şi exprima bucuria pentru 
prezenţa unui număr mare de credincişi la această 
sărbătoare, apreciind faptul că nimic nu se face în 
această lume fără Dumnezeu, că nici pace ape care 
şi-o doresc oamenii, nu poate fi pace, fără Hristos 
şi poate, tocmai de aceea: ,,Se îmbolnăvesc oame-
nii, pentru că nu Îl mai au pe Hristos în ajutor! Ca 
urmare, ne cheamă Sfânta Varvara, astăzi, ca să o 
avem ca o îndrumătoare şi ajutătoare pentru noi, 
pentru că de multe ori avem şi momente de înfri-
coşare, mai ales că atunci când îţi dai seama că nu 
trebuie să cedezi, ci, să pui început bun şi să pui 
hotărâre de început bun, atunci nu vei mai vedea 
moartea ca pe ceva tragic, demn de a fugi şi de a te 
înfricoşa, ci, vei vedea moartea ca pe o trecere care te 
pune faţă în faţă cu Dumnezeu! Aşa a văzut Sf. Var-
vara momentul acesta al trecerii din această lume! 
Ea nu s-a înfricoşat în faţa călăilor, a ştiut că o aş-
teaptă Mirele ei Cel iubit, pentru Care şi-a dat viaţa 
şi pe Care L-a mărturisit! Sfânta noastră cea mult 
iubită şi care ne ocroteşte, că nici nu ne dăm seama 
câtă ocrotire primim noi de la Sf. Varvara, pentru 
că nu întâmplător, minerii şi-au luat-o ca ocrotitoa-
re pe Sf. Varvara! Sunt mărturii ale celor care au 
lucrat în mină, că toţi cei care atunci când intrau 
în mină şi sărutau icoana Sf. Varvara şi îi cereau 
ocrotirea, acelora nu li s-a întâmplat să moară sau 
să aibă vreun accident! Mulţi mineri spun că de câte 
ori a chemat cineva în ajutor pe Sf. Varvara, ea a fost 
ocrotitoarea şi ajutătoarea, după cum Hristos i-a dat 
darul acesta de a ne ocroti de moarte năpraznică şi 
de accidente! Dacă pe mineri, Sf. Varvara îi ocroteş-
te, oare, nu are putere să ne ocrotească şi pe noi? 
Lipsa e la noi, nu este o lipsă la Sf. Varvara! Noi nu 

reuşim întotdeauna s-o chemăm în ajutor pentru ca 
ea să fie acolo prezentă la chemarea noastră! Nici 
eu n-am cunoscut-o pe Sf. Varvara, nu ştiam mai 
mult decât ştiţi dumneavoastră! Ştiam că e ocroti-
toarea minerilor şi doar atât! Dar, ea m-a ştiut pe 
mine şi m-a chemat să-i fac biserică! Nu i-am făcut 
nu ştiu ce catedrală, că n-am putut, dar, «Catedra-
la cea mare» sunteţi dumneavoastră! Dacă n-aţi fi 
dumneavoastră aici, n-ar avea nici o valoare ziduri-
le! Am nădejde că atunci când mă voi întâlni cu Sf. 
Varvara, voi putea să-i spun că pe dumneavoastră, 
vă am odorul cel mai de preţ! Ea ne va pregăti pe 
fiecare ca să putem să-L întâmpinăm pe Dumnezeu, 
şi chiar să vă număraţi cu sfinţii! Nu e lucru mare 
dacă vreţi să vă număraţi cu sfinţii! Tot creştinul 
botezat în numele «Sfintei Treimi» este chemat, este 
«candidat» la un loc de sfinţenie! Sfânta Varvara ne 
este un model tuturor! A trăit Sfânta aceasta minu-
nată în primele secole creştine, sfârşitul secolului 
trei şi începutul sec patru, cu câţiva ani «mai mare» 
decât Sfântul Nicolae, pentru că în popor Sf. Varvara 
este cunoscută ca fiind «mama» Sfântului Nicolae, 
dar, nu este aşa, pentru că ea a murit fecioară! Ea 
L-a avut ca mire pe Hristos, însă, oamenii au făcut 
legături şi au ştiut că ea se prăznuieşte înainte de 
«Sf. Nicolae» şi au considerat că ea este mai mare de-
cât Sf. Nicolae, pentru că tot timpul, oamenii caută 
să-i înrudească pe sfinţi şi aşa este, pentru că sfinţii 
sunt rude unii cu alţii! Pentru că noi, prin sfinţi şi 
prin harul Lui Dumnezeu, ne înrudim unii cu alţii” a 
subliniar Preacucernicul Părinte Paroh!

,,Sunteţi astăzi, aici, din dragoste pentru Sfânta 
Varvara, şi de la ea să învăţăm să-L iubim pe 
Hristos şi să-L mărturisim”! 

În continuare, Preacucernicia sa a evidenţiat mo-
mentele cruciale ale vieţii Sf. Mare Muc. Varvara, 
până la jertfa sa mucenicească, deoarece, Sf. Var-
vara L-a căutat pe Hristos şi a dorit să-I fie mireasă, 
de aceea, şi-a agonisit ură din partea tatălui ei care 
a omorât-o cu mâna lui! În cele din urmă, Preacu-
cernicul Părinte Barză Ion Cosmin a spus că: ,,Sf. 
Varvara L-a mărturisit pe Hristos , dar şi pe «Sfânta 
Treime», pentru că la noi în biserică avem o părticică 
din capul Sfintei Varvara, unde avem o candelă cu 
trei pahare, cu trei lumini, că să vedem că Sf. Var-
vara a mărturisit «Sfânta Treime» pe Tatăl, pe Fiul şi 
pe Sfântul Duh! Pentru aceasta a avut o moarte mu-
cenicească! Noi avem multe de învăţat de la sfinţi, în 
special de la sfinţii noştri care ne devin prieteni, pen-
tru că ei ne caută, iar, noi trebuie să le răspundem 
la dragostea lor cu dragostea şi cu prietenia noas-
tră! De aceea sunteţi astăzi aici, din dragoste pentru 
Sfânta Varvara, şi de la ea să învăţăm să-L iubim pe 
Hristos şi să-L mărturisim, iar de la tatăl ei, Dios-
cor, trebuie să învăţăm să avem grijă de copii, dar, 
nu ca el, să nu facem ca el! Astăzi, găsim mulţi pă-
rinţi care ajung să fie călăii propriilor copii, dar, din 
punct de vedere duhovnicesc, fără să-şi dea seama, 
îi transformă pe copii în victime! Aveţi grijă de copii, 
daţi naştere la copii, dar, să-i creşteţi sufleteşze, nu 
doar să-i aduceţi pe lume şi să-i lăsaţi fără Dumne-
zeu! Am văzut că în popor, când cineva nu are bună 
purtare se spune că este «fără Dumnezeu», că «omul 

ăsta, nu are nici un Dumnezeu!», pentru că n-avem 
voie să ne creştem copiii fără Dumnezeu! Dar, nu 
«dumnezeul banilor», nu «dumnezeul averilor» sau al 
plăcerilor trupeşti, ci, Dumnezeu Cel Adevărat, Care 
S-a jertfit şi a Înviat pentru noi, ca să ne mântuias-
că! Acolo unde Sf. Varvara a ajuns cu efort şi cu sa-
crificiu, suntem chemaţi să ajungem şi noi! Nu vom 
merge pe «pat de trandafiri» în rai, pentru că aşa se 
curăţă omul de slăbiciuni şi de orgolii, de păcate, 
prin cernere! Viaţa noastră este o cernere, de când 
începe, până se încheie! Atunci când ieşim din viaţa 
aceasta, să fim curaţi, să fim luminaţi, să ne putem 
muta în Împărăţia Lui Dumnezeu! «Fiţi sfinţi, pre-
cum şi Tatăl nostru Cel din ceruri este!». Să vă ajute 
Dumnezeu şi Sf. Varvara care este prezentă în duh, 
dar, şi prin trup, prin părticica de moaşte care este 
pusă în faţa dumneavoastră spre închinare! Sunteţi 
primiţi astăzi, ca la părinţi, pentru că atunci când te 
duci la părinţi, aşa se cade, să-ţi pună masa, că aşa 
e bine ca să ne întoarcem la «rădăcini», Eu, de anul 
viitor, voi fi «în vizită» pe la dumneavoastră, pentru 
că de anul viitor, mă veţi găsi la Mănăstirea «Grigorie 
Dascălul», pentru că mai avem de slujit la această 
biserică până la Paşti, după care nu voi mai fi Pă-
rintele Paroh Barză, ci, voi fi Părintele Stareţ care va 
veni în vizită pe la dumneavoastră! Să aveţi grijă de 
Biserica «Sfânta Varvara», să fiţi credincioşi, să fiţi 
iubitori de Dumnezeu şi de sfinţi! Amin”! 

„Dumnezeule, auzi-mă pe mine, roaba Ta, care 
mă rog către Tine”!

Aşadar, Sfânta Varvara se ruga Lui Dumnezeu, 
zicând: „Dumnezeule Cel fără de început, Care ai 
întins cerul ca un acoperământ și pământul l-ai în-
temeiat pe ape, Cela ce răsari soarele Tău spre cei 
buni și spre cei răi și dai ploaie peste cei drepți și 
peste cei nedrepți, Tu și acum auzi-mă pe mine, roa-
ba Ta, care mă rog către Tine. Ascultă-mă, o, Împă-
rate, și dă darul Tău la tot omul, care mă va pomeni 
pe mine și pătimirile mele. Să nu se apropie de unul 
ca acela boală năpraznică și moarte neașteptată să 
nu-l răpească pe el; pentru că știi, Doamne, că trup 
și sânge suntem și lucrul Preacuratelor Tale mâini”, 
iar, așa rugându-se sfânta, s-a auzit glas din cer, 
chemând-o pe ea Mirele ceresc!

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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„Iată, fraților, văd un nou soare „Iată, fraților, văd un nou soare 
răsărind marginilor pământului, răsărind marginilor pământului, 
arătându-se către cei întristați arătându-se către cei întristați 
ca o milostivă mângâiere”!ca o milostivă mângâiere”!

S.C. TRASIACOM EX UTIL S.R.L, comuna Runcu, sat Bîlta, nr. 156A, 
camera l, Jud. Gorj, titular al activității: ”Exploatarea nisipului și pietrișului 
in perimetrul temporar de exploatare Runcu Amonte, Jud.Gorj” conform cod 
CAEN 0812 - extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și a caoli-
nului, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a 
autorizației de mediu pentru punctul de lucru amplasat în sat Răchiti, co-
muna Runcu, județul Gorj.

Informații privind documentația depusă  pot fi obținute la sediul APM 
Gorj,strada ”Unirii”, nr. 75, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj, pe durata 
derulării procedurii de autorizare.

Nr. 397920/ 05.12.2022                                                                                                                                    

Anunţ referitor la deschiderea procedurii de transparenţă decizională 
a procesului de elaborare a unui proiect de hotarâre

Astăzi, 05.12.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă des-
chiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare 
a Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea art. 23 
alin. 1 din Secțiunea 4.1 – Abonamente parcare, cuprinsă în Anexa 1 
la H.C.L nr. 627 din 09.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului pri-
vind administrarea și exploatarea parcărilor publice cu plată și a par-
cărilor de reședință din Municipiul Târgu Jiu, modificată și completată 
prin H.C.L. nr. 116/28.02.2022, H.C.L nr. 311/30.05.2022 și H.C.L. nr. 
613/11.11.2022.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: 
•  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul 

Municipiului Târgu Jiu; 
Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la Secțiunea Con-

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

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

hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până 
la data de 16.12.2022:

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

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

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

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiec-
tul de hotărâre privind modificarea și completarea art. 23 alin. 1 din 
Secțiunea 4.1 – Abonamente parcare, cuprinsă în Anexa 1 la H.C.L 
nr. 627 din 09.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind ad-
ministrarea și exploatarea parcărilor publice cu plată și a parcărilor 
de reședință din Municipiul Târgu Jiu, modificată și completată prin 
H.C.L. nr. 116/28.02.2022, H.C.L nr. 311/30.05.2022 și H.C.L. nr. 
613/11.11.2022”.

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

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

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.01.2023. 

Data finalizare termen anunț: 19.01.2023. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

Slavă și închinăciune, făcătorului de minuni!

Sărbătorim, astăzi, 6 decem-
brie, pe făcătorul cel mare de 
minuni, ajutătorul cel grabnic 

și mijlocitorul cel prea ales către Dum-
nezeu, pe arhiereul lui Hristos, Nico-
lae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, care 
se tâlcuiește „biruitor de popor”; și cu 
adevărat s-a arătat biruitor al răutății, 
așa binevoind Dumnezeu spre folosul 
de obște al lumii. După nașterea sa, 
măicuţa Nona a rămas stearpă, până la 
dezlegarea din legăturile cele trupești, 
mărturisind singură firea că nu este cu 
putință a se mai naște alt fiu ca acela, 
ca numai pe acesta să-l aibă și întâi și 
pe urmă, care din pântecele maicii sale 
s-a sfințit cu darul cel de Dumnezeu 
insuflat. Căci n-a început a viețui de-
cât cinstind pe Dumnezeu cu bună cu-
cernicie, nici n-a început a suge la sân, 
făcând minuni din pruncie, nici nu s-a 
deprins mai întâi a mânca, ci a posti, 
acel obicei de a posti, deprinzându-l 
din scutece și l-a păzit în toată viața sa, 
până la fericitul său sfârșit, petrecând 
miercurea și vinerea în post. Deci cres-
când pruncul cu anii, creștea împreună 
și cu înțelegerea și cu obiceiurile cele 
bune, pe care le învăța de la părinții 
săi cei buni şi sosind vremea de școală, 
a fost dat la învățătura dumnezeieștii 
Scripturi, iar el cu agerimea cea fireas-
că a minții și cu povățuirea Sfântului 
Duh, în puțin timp, a ajuns la multă 
înțelepciune. Tânărul cel îmbunătățit 
și curat, având în sine Duhul lui Dum-
nezeu, se arăta cu totul duhovnicesc, 
arzând cu duhul și slujind Domnului 
cu frică, încât nu se vedea la dânsul 
nici un fel de nărav tineresc, ci numai 
obiceiurile omului bătrân pentru care 
tuturor s-a făcut minunat și slăvit. Ni-
colae avea un unchi episcop cu același 
nume ca și dânsul şi văzând pe nepot 
sporind în viață cu fapte bune și cu to-
tul înstrăinându-se de lume, a sfătuit 
pe părinții lui să-l dea să slujească lui 
Dumnezeu. Iar ei nu s-au lepădat a 
dărui pe fiul lor Domnului, pe care ei 
l-au primit ca pe un dar de la dânsul. 
Primind episcopul pe tânărul bătrân, 
care avea înțelepciunea ca o căruntețe 
și viața cea mai curată, l-a suit pe trep-
tele cele sfințite ale preoției, iar când 
s-a hirotonisit, episcopul întorcându-
se către poporul care era în biserică și 
umplându-se de Duhul Sfânt, a proo-
rocit zicând: „Iată, fraților, văd un nou 
soare răsărind marginilor pământu-
lui, arătându-se către cei întristați ca 
o milostivă mângâiere. O! fericită este 
turma care se va învrednici a avea pe 
acest păstor! Căci acesta va paște bine 
sufletele celor rătăciți și la pășunea 
buneicredințe îi va aduce pe dânșii; 

apoi se va arăta și ajutător fierbinte ce-
lor ce sunt în nevoi”, iar, această pro-
orocire s-a împlinit! Sfântul Nicolae, 
a tămăduit pe mulți bolnavi. Izgonind 
diavolii din oameni și pe mulți necăjiți 
mângâind, a pornit pe cale spre Pales-
tina și ajungând la Sfânta Cetate a Ie-
rusalimului, s-a suit la Golgota, unde 
Hristos Dumnezeu a lucrat mântuirea 
neamului omenesc, întinzându-Și pe 
Cruce prea curatele Sale mâini. Acolo a 
înălțat fierbinți rugăciuni din inimă sa, 
care ardea de dragoste, dând mulțumire 
Mântuitorului nostru. Apoi, a înconju-
rat toate sfintele locuri, făcând multe 
închinăciuni pretudindeni, iar, când 
era să intre noaptea în sfânta biserică 
la rugăciune și ușile erau închise, s-au 
deschis singure, dând intrare acelu-
ia, căruia, chiar porțile cerești îi erau 
deschise. Sfântul Nicolae, îndemnat de 
Duh, a ajuns mai înainte decât toți la 
biserică, pentru că avea obiceiul de a 
se scula în miezul nopții la rugăciune 
și venea la începutul cântării Utreni-
ei, mai întâi decât toți la biserică. În-
tr-o noapte, Sfântul Nicolae  a văzut pe 
Mântuitorul nostru întru slavă, stând 
aproape de dânsul și dându-i Sfân-
ta Evanghelie, care era împodobită cu 
aur și cu mărgăritare; iar de partea 
cealaltă a văzut pe Sfânta Născătoare 
de Dumnezeu, punând pe umerii lui 
omofor arhieresc şi după vedenia ace-
ea, făcând multe lucruri cu îndrăznea-
lă și nu era nimeni care să-l oprească; 
căci cuvântul lui era cu stăpânire și lu-
crul său cu putere dumnezeiască, fiind 
mare înaintea lui Dumnezeu! Se ştie că 
multe, mari și preaslăvite minuni a fă-
cut Sfântul Nicolae, acest mare plăcut 
al lui Dumnezeu, pe uscat și pe mare, 
ajutând celor ce erau în primejdii, izbă-
vind de înecare și scoțându-i din adân-
cul mării la uscat; răpindu-i din robie 
și aducându-i la casele lor; izbăvind din 
legături și din temnițe, apărând de tă-
ierea de sabie și scăpând de la moarte, 
apoi multora le-a dat tămăduiri: orbi-
lor, vedere; șchiopilor, umblare; surzi-
lor, auz; muților, grai. Pe mulți, din cei 
ce pătimeau în sărăcia cea mai mare, 
i-a îmbogățit, iar celor flămânzi le-a 
dat hrană. Și la toată nevoia, s-a ară-
tat gata ajutător, apărător cald, grabnic 
folositor și sprijinitor; iar acum, dease-
menea, ajută pe cei ce-l cheamă și din 
primejdii îi izbăvește. Ale cărui minuni 
precum este cu neputință a le numă-
ra, tot așa cu anevoie este a le descrie, 
iar. Noi, astăzi, pe acest mare făcător 
de minuni să înţelegem că îl știe Răsă-
ritul și Apusul, și toți creștinii cunosc 
nenumăratele lui minuni. Deci, să se 
slăvească printr-însul Dumnezeu Cel 
Unul în Treime lăudat: Tatăl, Fiul și 
Duhul Sfânt, Căruia se cuvine laudă în 
veci. Amin!

RADU FĂINIŞI, drd. în 
Sociologie, master în Teologie
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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 

8 lei/litru și țuică, preț 12 

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 ne-
gociabil. 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 fos-
tului 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.

 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 apartament, zona 
ultracentrală, Victoriei – cen-
tru, 3 camere, 70 m2. Relații 
la tel.: 0737260514. 

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

ComemorăriComemorări

r  Astăzi, 6 decembrie 
- se împlinesc doi ani de 
când a urcat la ceruri bu-
nul nostru frate, respec-
tiv unchi, prof. pensionar 
CONSTANTIN VOICU, din 
Satu Mare.

Noi îndreptăm toate 
gândurile noastre bune 
către sufletul lui din 
Împărăția cerurilor. Dorul 
pe care l-a lăsat în urma 
lui este de nestins... Săt-
mărenii simt lipsa unui 
om adevărat, generos și 
plin de umor,  manager și 
inspector dedicat profesi-
ei . Pentru toți cei care îi 
cereau sfatul, bunul nos-
tru Constantin Voicu avea  
cuvinte calde sau soluții 
de cele mai multe ori.

Dumnezeu să îl odih-
nească!

Cu adâncă suferință, 
fratele prof. pensionar 
Teodor Voicu și nepoții 
Ștefania și Marian

r  Astăzi, ne amintim 
cu infinit dor și drag de 
Prof. Univ. Dr. NICOLAE 
MISCHIE, scumpul nostru 
soț și tată, care ar fi cele-
brat ziua numelui cu ne-
masurată dragoste pentru 
cei din jur. Pentru cei care 
l-au cunoscut ca profesor, 
a rămas vie pasiunea lui 
infinită pentru istorie, 
pentru cei care l-au cunos-
cut ca prieten, au rămas 
surse de inspirație caris-
ma și generozitatea fără 
margini, pentru cei care 
l-au cunoscut ca lider poli-
tic, îi sunt încă respectate 
competența și forța vizio-
nară. NICOLAE MISCHIE 
a contribuit exponențial 
la dezvoltarea regională 
timp de patru mandate în 
care a fost ales să repre-
zinte interesele gorjenilor 
pe plan local și național, 
îndeplinindu-și cu succes 
misiunea. A contribuit la 
progresul județului Gorj 
prin multele realizări po-
litice, economice, cultura-
le și academice, între care 
se numără înființarea 
Universității „Constantin 
Brâncuşi”, lansarea ce-
lui mai tânăr teatru de 
stat din România, “Elvira 
Godeanu”, finanțarea și 
menținerea patrimoniu-
lui cultural “Doina Gor-
jului”. Sub coordonarea 
lui s-au făcut lucrări de 
introducere a apei curen-
te, a gazelor naturale şi 
lucrări de reabilitare a 
drumurilor în peste 40 de 
localităţi din Gorj, s-au 
modernizat zeci de școli, 
cămine și spitale și s-au 
construit 526 de aparta-
mente pentru tineri, ast-
fel încât județul a ajuns 
de pe ultimele locuri din 
țară, în primele 5 județe 
la finalul mandatelor po-
litice. Deși a trecut prin 
cumplite încercări în ul-
timii ani de viață, și-a 
menținut iubirea pentru 
Gorj și pentru gorjeni 
până în ultimele clipe de 
viață.  Le mulțumim ce-
lor care i-au rămas alături 
până la finalul vieții și ce-
lor care continuă să îi păs-
treze memoria. Te iubim 
infinit, om minunat! 

Familia Mischie

r  Pe  data  de  

06.12.2022, comemorăm 

20 ani de la decesul prema-

tur al soțului și tatălui nos-

tru VALERIAN POPESCU 
MOTOMANCEA. 

Nu te vom uita nicioda-

tă!

Soția Domnica, fetele 

Maria Florența, Elena 

Aurelia

r  Pios omagiu pen-

tru memoria soțului 

meu, MOTOMANCEA 
CONSTANTIN la 14 ani de 

la deces.

Soția

CitațieCitație
 Numitul Vădvanu Alin 

Lucian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Tg-Jiu, str. Hi-
drocentralei, bl. 9, sc. 6, ap. 
14, județ Gorj este citat la 
Judecătoria Tg-Jiu cu sediul 
în Tg-Jiu, str. Tudor Vladi-
mirescu, nr. 34, la camera 
Sala 5, Complet C26, la data 
de 15.12.2022, ora 9:15, în 
calitate de pârât, în dosarul 
nr. 15506/318/2020, într-un 
proces de partaj cu reclaman-
ta Brînzan Aurelia Luminița.

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn serios, fără 

obligații, fizic plăcut, 64 ani 
caut doamnă pentru relație 
serioasă până în 62 ani, fără 
obligații, aspect plăcut. Tel.: 
0766608042.

PierderiPierderi
S.C. VEVESTAR TOUR 

S.R.L., CUI  RO29925110, 
J18/140/2012 cu sediul în 
localitatea Novaci , strada Va-
lea Gilortului, numarul 319,  
județul Gorj, declară pierdută 
cartea de intervenții  de la casa 
de marcat  seria ZEX0044293, 
codul 7000021195.

 Vând vin roșu Ana-
nas, producție 2022, țuică de 
prune și de fructe 400, super 
calitate, preț negociabul. Tel.: 
0764770614. 

DiverseDiverse
Execut și repar urmă-

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

MUZEUL GRIGORE PUPĂZĂ DIN ARCANI LA 55 DE ANI (II) 
Cum am organizat şi îndrumat activitatea elevilor 
în cadrul cercului muzeistic Metode şi procedee 
folosite
Material prezentat la Simpozionul Național 
organizat la Arcani 

  -17 mai 1969-
   Prof. GRIGORE PUPĂZĂ

Între obiectivele de seamă ale revoluţiei culturale 
în plină desfăşurare azi în patria noastră, un prim 
loc îl ocupă cercetarea şi punerea în lumină a tot 
ceea ce marele anonim – poporul – a creat în veacu-
rile multe asudând pe ogorul ce nu era al lui, sub 
loviturile sfârcului de bici al vătafului boieresc, în 
bordeiul sărăciei, ori în codrul frate, pe potecă de 
haiduc, sau lângă focul vreascurilor de răzmeriţă 
aprinse pentru dreptate, ca şi tot ce creează azi în 
ritmul muncii pline de avânt, slobod pe pământul 
ce cu toate-i al său. Este îndeobşte cunoscut faptul 
că valorificarea moştenirii culturale, a elementelor 
progresiste din tezaurul de multiseculară vârstă este 
una din coordonatele axiale ale politicii culturale, 
vrând să dovedească din plin energia creatoare a po-
porului care a luptat în trecut cu încrederea că va 
răzbi şi că încă de atunci pregătea vremurile de azi 
şi viitorul. Întregul popor a vibrat de adâncă emoţie 
şi mândrie patriotică atunci când conducătorii s-au 
înclinat cu reculegerea lângă lespedea voievodului 
ce-şi doarme somnul la Putna, pe locurile Călugăre-
nilor lui Mihai Vodă, la Padeş unde răzvrătitul gor-
jean strigase testamentar, pentru toate veacurile, că 
„Patria este norodul, iar nu tagma jefuitorilor”, ori 
dincolo de munţi în cetatea în care pieriseră zdrobiţi 
pe roată Horia şi Cloşca, cu vreri de cremene, ca 
să croiască drum spre libertate şi dreptate. Urmând 
pilduitoarele gesturi şi îndemnuri, şcoala româneas-
că, caută să canalizeze activitatea elevilor pe această 
direcţie a cunoaşterii, a strângerii, conservării şi va-
lorificării cu grijă a vestigiilor istorice şi culturale. Şi 
aceasta, pentru motivul că instituţia şcolii este che-
mată să fundamenteze premizele necesare respec-
tării primei îndatoriri, aceea de a ne iubi patria.  De 
altfel, cum observa Al. Odobescu, „E o lucrare plină 
de farmec pentru omul cu iubire de ţară de a cerceta 
faptele şi împrejurările vieţii acelor oameni care au 
purtat odată cu onoare sarcina destinelor naţionale. 
În fiecare colţ de pământ e plăcut lucru pentru dân-
sul a se împresura cu priveliştea monumentelor şi 
obiectelor ce au fost martora la faptele, la luptele şi 
simţirile lor”.1) 

Folosind o imagine crescută din specificul muncii 
cu tineretul: ,,Uriaşul stol al cravatelor roşii” este 
chemat azi nu numai să se plece cu reculegere – după 
spusa lui Pârvan – spre ţărâna în care dorm oamenii 
vechi, din pulberea cărora au crescut ei, oameni noi, 
ca florile noi din pulberea florilor vechi, ci mai ales 
să adune comorile care în pragul mileniului al III-lea 
evocă pe cei care au purtat şi poartă pe umerii lor 
ctitoria celorlalte două milenii, patria noastră, ceva 
din frumuseţea şi strălucirea ei din totdeauna”. 2)

Socotim astfel că acţiunea „Căutătorii de comori” 
va îndeplini cu certitudine una dintre cele mai de 
seamă funcţii educative cu aspect polivalent şi de 
maximă eficienţă, în special pe latura patriotismu-
lui. Fiindcă la Şcoala Arcani s-a întreprins până în 
momentul de faţă o asemenea acţiune, vom încerca 
mai jos să schiţăm metodologia acesteia înjghebată 
în dinamica procesului muncii cu şcolarii noştri. Şi 
tot de la început aş vrea să fac mărturisirea trăirii 
intense a emoţiei de a putea prezenta începuturile 
unei asemenea acţiuni la şcoala la care lucrez, în-
scrisă în programul activităţilor cu elevii ca acţiune 
menită a se generaliza pe întreg cuprinsul patriei, 
de a putea prezenta metodologia acestei acţiuni în-
jghebată în dinamica procesului muncii cu şcolarii 
noştri, concretizat în asigurarea integrală a condiţii-
lor materiale, în îndemnul şi sfatul tenace şi perma-
nent, în ajutorul calificat. 

Considerăm că prezentând iniţial rezultatele mo-
deste la care am ajuns, calea retrospectivului va fi 
luminată mai din plin. Sumar, aspectul ,,tezaurului” 
de comori adunate de mânuţele celor mici, dintr-o 
zonă destul de restrânsă a Văii Jaleşului, cuprinde: 

O colecţie muzeistică în faza de organizare şi va-
lorificare cu exponate din sectoarele: documentar 
– cu documente scrise, din care… în cirilică şi un 
sector numismatic; un sector al ocupaţiilor locale: 
agricultură, pomicultură, viticultură, albinărit, creş-
terea animalelor şi ca o preocupare deosebită recon-

stituirea unei ocupaţii, în felul ei unică pe cuprinsul 
ţării – dimieria – . 

Am reuşit să închegăm unele elemente de conţi-
nut specifice ale interiorului vechii locuinţe bicelu-
lare: casa cu foc, cu vatră, camiţa şi “soba”, camera 
propriu-zisă de locuit; cu uneltele şi mijloacele fo-
losite în industria casnică a cânepii, inului, lânei şi 
borangicului. Am adunat de asemenea unele izvoa-
de semnificative pentru arta ţesăturilor, cusăturilor, 
broderiilor, modele ale acelor altiţe în al căror câmp 
înflorit fetele şi-au cântat parcă dragostea şi şi-au 
plâns dorul în anii ce s-au scurs mulţi şi repezi ca 
valurile pe Jaleş şi Sohodol. Căutam să acordăm loc 
larg acelor elemente ale arhitectonicii construcţii-
lor ţărăneşti de odinioară şi în special acelor stâlpi, 
pridvoare, porţi, acoperişuri, încrustări în lemn, ca 
şi portului local, elemente care dovedesc că în casa 
aceasta unde plângeau doinele şi râdea hora, prin 
încercările de a crea un univers al frumosului, se 
manifesta, cu toată apăsarea şi obida, acel optimism 
românesc acea nemărginită încredere, că: 

,,Va răsări odată vremii 
Norocul nostru-al tuturora”  cum cânta Goga. 
Concepând activitatea muzeistică nu limitată 

doar la ceea ce a fost odată, ci şi ca acţiune de înre-
gistrare, de consemnare, sau – în termeni muzeistici 
– de conservare a ceea ce prezentul oferă ca elemen-
te de lăsat viitorimii, încadrându-se în permanen-
tele material-spirituale ale creaţiei noastre, lucrăm 
la constituirea unor documentare fotografice, la în-
semnarea într-o cronică a evenimentelor de seamă 
petrecute local. 

În dinamica dezvoltării sale, în procesul de în-
chegare a acestei unităţi noi în viaţa şcolii noastre, 
devenind azi o prezenţă vie în însăşi viaţa satelor 
comunei, deşi anii pe care-i numără sunt puţini, se 
disting trei perioade impuse de aspectul concret al 
acestei munci, de esenţa ei: 

- Etapa de colectare a pieselor, 
- Etapa organizării propriu-zise şi
- Valorificarea materialului colecţionat şi organi-

zat 
Desigur, cele trei etape constituie o unitate dia-

lectică perpetuă, distincţia făcându-se doar pe baza 
faptului că, într-o anumită etapă domină acţiunea 
de colecţionare, de la care, pe baza de acumulări 
cantitative se trece la saltul calificativ al organizării 
şi, de aici, la valorificare. Aspectele specifice fiecă-
rei etape coexistă pe tot parcursul în unitatea lor 
inseparabilă. Aşa cum este ştiut, pedagogia acti-
vităţii şcolare şi pioniereşti nu ne poate pune încă 
la îndemână elementele unei metodologii închegate 
precis şi pentru activitatea muzeistică. Normele pe-
dagogice generale sunt valabile desigur şi aci. Dar 
munca specifică îşi are metode şi procedee similare. 
Activitatea cu copiii trebuie nu numai să găsească 
aspecte particulare ale metodologiei pedagogice uni-
versal-valabile, ci mai ales să caute pe acelea cerute 
de specificul şi esenţa acestei activităţi, acesta fiind 
şi câmpul pe care se poate manifesta din plin iniţia-
tiva creatoare a educatorului comandant de unitate 
sau detaşament şi în acest fel trebuie să se închege o 
metodologie a acţiunii căutătorilor de comori lansată 
ca un sunet tineresc de goarnă. 

Ceea ce interesează în mod deosebit în desfăşu-
rarea acestei munci este, fără îndoială, aspectul me-
todologic. Fiind “pionieri” în această muncă, iar pe-
dagogia activităţii şcolare pe această latură, în faza 
de închegare, n-am putut avea ca elemente de în-
drumare şi orientare decât indicaţiile cu caracter de 
generalitate, aşa că metodologia pe care o prezentăm 
s-a închegat în procesul muncii noastre şi retros-
pectiv privind-o alegem din câmpul acesta modest 
al experienţelor procedee şi metode care se vor în-
cadra, poate, în generalitatea metodologică a acestei 
forme de activitate pentru care ca un sunet tineresc 
de goarnă s-a lansat chemarea spre acţiunea cău-
tătorilor de comori. În legătură cu aspectul metodo-
logic al acestei munci cred că e necesar să fac de la 
început observarea că pedagogia şi practica muncii 
cu pionierii se încadrează în metodologia pedagogiei 
generale universal valabile. Ceea ce trebuie sublini-
at însă, este faptul că activitatea educativă cu elevii 
trebuie să găsească nu numai aspecte particulare 
ale metodelor şi procedeelor pedagogice generale ci 
să păşească la conturarea unor metode şi procedee 
specifice, impuse de esenţa acestei activităţi. Aici 
este de altfel şi câmpul  în care se poate manifesta 
din plin iniţiativa şi efortul cu adevărat creator al 
educatorului. 

În cele ce urmează aceasta este poziţia de pe care 
voi încerca să conturez unele aspecte metodologice 

culese din munca muzeistică întreprinsă aci. Aşa 
cum e şi firesc, problema care trebuie să se pună în 
prezentarea desfăşurării oricărei acţiuni, este aceea 
a începutului, căruia de altfel proverbul înţelepciu-
nii noastre populare îi acordă rol aproape hotărâtor 
în desfăşurare. 

Procesul genetic nu-şi are obârşia într-o măsu-
ră studiată şi dezbătută anticipativ de colectivul de 
elevi şi educatori şi apoi să se treacă la realizarea 
practică, deşi e un procedeu, care, în momentul de 
faţă poate fi, după părerea noastră, utilizat cu suc-
ces. 

Începuturile activităţii muzeistice de la noi au iz-
vorât din lărgirea activităţii cercului literar-folcloric. 

Aceasta a dus la câştigarea afectivă a pionierilor 
şi şcolarilor pentru activitatea muzeistică şi experi-
enţa ne arată că poate fi ridicată la rangul de me-
todă valabilă din plin mai ales la începutul acestei 
activităţi. 

Până în 1966 cercul folcloristic reuşise să fie în 
posesia unor piese folclorice locale, de reală valoare 
constituind pentru ei, acea mândrie locală, care e o 
realitate psihică ce se trăieşte intens la vârsta şco-
larităţii. La o şedinţă a cercului s-a dezbătut tema: 
,,Aspecte din viaţa din trecut a oamenilor satelor de 
pe Jaleş cunoscute din creaţia locală”. Deşi referatul 
era destul de bogat, cu ilustraţii suficiente, discuţiile 
participanţilor se îndreaptă însă spre o latură me-
nită să arate că numai creaţia orală dă foarte puţin 
din sufletul, din priceperea, din arta, din strădania 
şi lupta oamenilor acestor sate; că sunt şi alte fru-
museţi create de oamenii aceştia, de egală sau chiar 
sporită măreţie. Mi-am dat seama că era o dorinţă 
nemărturisită de ei, dar o cerinţă de a le face cunos-
cută integral noţiunea de folclor. În şedinţa urmă-
toare, renunţând la tema ce o aveam planificată, am 
dezbătut această problemă, folosind mai mult expu-
nerea şi discuţiile cu membrii cercului. Am avut gri-
jă să le arăt că avem „Mioriţa”, „Legenda meşterului 
Manole” şi alte creaţii considerate – după expresia lui 
V. Alecsandri „Bulgări de aur poetic” lângă frumuse-
ţea cărora stau şi creaţiile noastre locale. Alături de 
acestea însă sunt şi alţi „bulgări de aur” modelaţi de 
geniul creator al poporului nostru pe care-i întâlnim 
la orice pas. Şi le-am exemplificat cu altiţa care e un 
poem al dragostei în jocul culorilor vii, sau noaptea 
de taină în negrul masiv. Femeile noastre au pictat 
în cusăturile şi ţesăturile lor câmpul înflorit, amur-
gurile înceţoşate, iar în maramele de borangic au ţe-
sut păienjenişul de aur al zorilor şi atâtea izvoade 
sunt stropite parcă cu sângeriul aceluiaşi amurg, 
cu rumeneala zorilor şi de multe ori cu frânturi din 
albastrul imaculat al cerului pătat cu aurul stelar 
al nopţilor senine. Migala încrustării de pe bâte sau 
furci e o măiastră ţesătură de linii; pe stâlpii prid-
voarelor, pe care ard muşcatele, ca şi pe grinzile tin-
zilor bătrâne, găsim acele minunate încrustări, care 
atestă preocuparea de frumos ca element de genera-
litate în construcţiile vechi ţărăneşti. Le-am arătat 
că valoarea acestor frumuseţi e atestată de aprecie-
rea marilor creatori, în primul rând folosindu-le ca 
motive în cele mai renumite creaţii ale lor, aşa cum a 
făcut Brâncuşi care, aruncând lumina geniului său 
peste măsuţa rotundă din umila casă bătrânească 
de la Hobiţa a dat lumii „Masa tăcerii”, „Masa fami-
liei” şi cum culegând frumuseţea ciopliturilor de pe 
stâlpii pridvoarelor noastre a ridicat în lumina eter-
nităţii şi-n admiraţia întregii lumi „Coloana recunoş-
tinţei fără sfârşit”, cum din basmul plaiului gorjean 
a conturat imaginea „Păsării măiastre”. 

(Va urma)
NOTE
1)Al.I.Odobescu, Citat din Educaţia pionierească 

nr.12/1968 
2) Mircea Sântimbreanu, „O mare lecţie de istorie a 

patriei”   
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CSM Târgu Jiu încă se chi-
nuie să obțină primul succes 
în Liga Națională de Baschet 
Masculin. Gorjenii au ajuns 
la șapte eșecuri în șapte eta-
pe, după înfrângerea din Bă-
nie, scor 89-75. A Fost o nouă 
partidă în care lipsa de încre-
dere, cauzată de rezultate sla-
be din startul sezonului, s-a 

Troupe: Trebuie să învățăm cum să câștigăm
văzut din plin. Gazdele au ju-
cat curajos, chiar bine în mul-
te momente are confruntării, 
dar SCM Craiova s-a impus 
gație prestației din ultimul 
sfert, încheiat 32-13. Până 
atunci, echipa condusă de 
Alionescu și Troupe câștigase 
două din trei perioade: 14-18, 
23-19, 20-25. Grecul Tho-

mas Kottas a fost cel mai bun 
marcator al vizitatorilor, cu 
20 de puncte înscrise. Pivotul 
a mai strâns 7 recuperări şi o 
pasă decisivă. Dylan Frye, a 
terminat meciul cu 16 punc-
te, iar Xavier Cannefax cu 
12. De la Craiova s-a remar-
cat Dimitrije Nikolic, care, cu 
33 de puncte, a fost declarat 

MVP-ul disputei. ,,Felicitări 
Craiovei pentru un meci gro-
zav. În ceea ce ne privește pe 
noi, am jucat 3 sferturi bune, 
dar trebuie să învățăm și să 
terminăm jocul. Pot spune că 
am văzut și părți bune la acest 
meci, și asta pentru că jucăto-
rii mei au înregistrat o oareca-
re creștere în joc, iar acum tre-

buie doar să facem următorul 
pas, care este să învățăm cum 
să câștigăm”, a declarat Por-
ter Troupe după joc. Urmează 
două meciuri acasă pentru 
formația din Gorj, cu CSU Si-
biu și CSM Ploiești. Primul va 
avea loc joi, 8 decembrie, de 
la ora 18.00.

CĂTĂLIN PASĂRE

S-au pus în vânzare biletele pentru jocul cu 
Vâlcea! Spectatorii pot s-o ajute pe micuța Amina

Liga Florilor se întoarce în Sala Sporturilor din Târgu-Jiu. 
După o pauză însemnată, gorjencele au un meci tare pe teren 
propriu. Trupa lui Liviu Andrieș dă piept cu una dintre forțele 
campionatului, SCM Râmnicu Vâlcea. Echipa din județul în-
vecinat a avut meci european în weekend, astfel că partida cu 
nou-promovata din Gorj va avea loc miercuri, 7 decembrie, 
de la ora 18.00. Biletele pentru acest joc au fost deja puse în 
vânzare la sediul CSM Târgu Jiu (B-dul Constantin Brâncuși, 
nr 6), după următorul program:

– marți, între orele 08.00 -17.00
– miercuri, între orele 08.00 -16.00
De asemenea, tichetele pot fi cumpărate de la Sala Spor-

turilor, miercuri, începând cu ora 16.30. Preţul de acces este 
de 15 RON. Copiii cu vârsta de până la 18 ani intră gratuit, 
în limita locurilor disponibile, în baza certificatului de naștere 
(copie), a carnetului de elev sau a cărții de identitate. 

Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu s-a implicat și într-o 
campanie de ajutorare a micuței Amina. La doar trei anișori, 
ea a fost diagnosticată cu o formă rară de NANISM și DISCON-
DROPLAZIE OSOASĂ. Fetița trebuie să treacă printr-o serie 
de intervenții chirurgicale, pentru a putea merge, plus un tra-
tament  în străinătate pentru creștere. Spectatorii prezenți la 
partida de miercuri, care vor s-o ajute pe Amina să aibă o 
viață normală și sănătosă, au prilejul să doneze orice sumă. 
Ei pot achiziționa și decorații de Crăciun hand-made, făcute 
de mama micuței.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 4, Etapa 13
CS Unirea Țînțăreni și CSO Turceni au stat

AS Minerul II Mătăsari 1 – 4 CS Vulturii Fărcășești 
CS Internațional Bălești 2 – 1 CS Jiul Rovinari 2016 

AS Jupânești 0 – 3 AS Petrolul Stoina
AS Viitorul Negomir 0 – 6 FC Petrolul Țicleni 

CS Minerul Motru 2008 3 – 2 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 

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  11 8 2  1  43 11 26p
3. CS Vulturii Fărcășești  11 7 2  2  33 10 23p
4. CS Minerul Motru 2008  11 6 1  4  25 16 19p
5. CS Unirea Țînțăreni  11 5 3  3  17 17 18p
6. CS Internațional Bălești  11 5 2  4  19 14 17p
7. AS Petrolul Stoina  11 5 2  4  21 20 17p
8. FC Petrolul Ticleni  11 4 3  4  27 17 15p
9. AS Minerul II Mătăsari  11 4 1  6  12 24 13p
10. CS Gilortul 2 Tg Cărbunești 11 2 1  8  15 32   7p
11.AS Jupânești   11 0 2  9    3 55   2p
12. AS Viitorul Negomir  11 0 1 10    7 47   1p

Ultima etapă a Li-
gii a patra din Gorj 
a fost una foarte 

bună pentru CSO Turceni. 
Deși liderul campionatului 
nu a jucat, echipa lui Viorel 
Cojocaru a rămas la trei 

CSO Turceni rămâne singura CSO Turceni rămâne singura 
echipă neînvinsă în L4echipă neînvinsă în L4

puncte distanță de principa-
la urmăritoare, Jiul Rovinari. 
Elevii lui Ion Lițoiu au cedat 
la Bălești, gazdele impunân-
du-se la limită în jocul din 
runda cu numărul 13. Şi Vul-
turii Fărcășești au obținut un 

succes concludent și iernea-
ză pe podium. Scorul etapei 
a fost consemnat la Negomir, 
unde Petrolul le-a adminis-
trat un ,,set alb” amfitrionilor 
de la Viitorul.

CĂTĂLIN PASĂRE
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CLASAMENT LIGA 2

Loc Echipa     M  V E  I Gol     +/-     Pct
1. Clubul Sportiv al Armatei Steaua  16 10 3  3 30-16     14      33
2. ACSM Politehnica Iaşi   16   9 4  3 20-11       9      31
3. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi  16   9 4  3 19-11       8      31
4. AFC Unirea 04 Slobozia   16   8 5  3 25-10     15      29
5. FC Unirea Dej    16   7 6  3 26-22       4      27
6. Gloria Buzău    16   7 5  4 22-18       4      26
7. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc  16   7 4  5 22-13       9      25
8. SC Dinamo 1948 SA   16   7 3  6 18-16       2      24
9. CS Concordia Chiajna   16   7 2  7 18-14       4      23
10. Fotbal Club Braşov   16   6 5  5 18-15       3      23
11. CSM Slatina    16   5 7  4 16-10       6       22
12. CSC 1599 Şelimbăr   16   5 6  5 14-16      -2      21
13. ACS Viitorul Târgu Jiu   16   7 0  9 20-26      -6      21
14. CSC Dumbrăviţa    16   6 1  9 20-32    -12      19
15. SC Fotbal Club Ripensia Timișoara 16   4 4  8 14-17      -3      16
16. FC Metaloglobus Bucureşti  16   5 1 10 15-20      -5      16
17. CS Minaur Baia Mare   16   3 6  7 17-24      -7      15
18. AFC Progresul 1944 Spartac  16   3 6  7 14-23      -9      15
19. Politehnica Timișoara   16   2 6  8 10-22    -12      12
20. AFC Unirea Constanţa   16   4 0 12 13-35    -22      12

Viitorul Târgu Jiu a terminat anul cu șapte 
victorii și nouă înfrângeri, un bilanț ne-
satisfăcător în opinia antrenorului Florin 

Stîngă. Principalul gorjenilor ,,plânge” și acum 
după meciurile pierdute prea ușor, dar vrea o altă 
abordare în 2023. 

Echipa a obținut două succese consecutive în ul-
timele două confruntări, dar tehnicianul brașovean 
nu a exclus transferurile. 

Cât despre viitorul său, Stîngă a declarat că vrea 
să ducă acest campionat la bun sfârșit, pe banca 
formației din Târgu-Jiu. 

Antrenorul își dorește și o poziție superioară ce-
lei pe care Viitorul a terminat sezonul precedent.

 ,,Sincer, din punctul meu de vedere, este un 

Stîngă a tras concluziile Stîngă a tras concluziile 
după prima parte a după prima parte a 
sezonului: Un bilanț negativsezonului: Un bilanț negativ

bilanț negativ. Trebuie să acceptăm situația, trebu-
ie să acceptăm unele greșeli și pentru asta suferim. 
Dacă am fi învins Dumbrăvița și Constanța, eram în 
play-off, dar sper să venim din vacanță liniștiți și să 
începem anul mult mai bine. Îmi doresc să formăm 
un grup unit, un grup frumos, în care toată lumea să 
joace pentru echipă și să pună echipa mai presus 
de toate. 

Atunci, sunt convins că vom avea și rezultate 
mult mai bune. Sunt câțiva jucători care își doresc să 
plece, sper să-și rezolve situația. Dacă rămân, sper 
să rămână cu sufletul alături de această echipă. 
Personal, vreau să rămân, să-mi duc munca la bun 
sfârșit, să aducem niște jucători care vor să mun-
cească, să se afirme și sper să terminăm măcar cu 
două locuri mai în față decât a terminat anul trecut 
echipa. Asta înseamnă progres, în fiecare an să fii 
mai bun”, a afirmat tehnicianul.

Viitorul se va reuni în prima jumătate a lunii 
ianuarie.
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