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Pedeapsă pentru un Pedeapsă pentru un 
șofer care a părăsit șofer care a părăsit 

locul accidentuluilocul accidentului

Încă un miner din Hunedoara Încă un miner din Hunedoara 
se va pensiona pe Legea 197. se va pensiona pe Legea 197. 
La Gorj și Dolj e interzisLa Gorj și Dolj e interzis
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Avram Iancu înoată în Avram Iancu înoată în 

ape înghețate pentru... Avram Iancu!ape înghețate pentru... Avram Iancu!
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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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Concurs cu anonimi la Teatrul Dramatic ,,Elvira 
Godeanu”! Unul singur s-a deconspirat, Titu Eugen

Bucătăria lui 
Fabi: Mâncare 

tradițională, 
reinterpretată!
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A început asomarea porcilor la A început asomarea porcilor la 
Bălești, cu ajutorul Primăriei!Bălești, cu ajutorul Primăriei!

Sute de porci vor fi sacrificați în peri-
oada următoare la Bălești unde, spre 
deosebire de alte localități, această 
operațiune o realizează angajați ai 
autorității locale. 
Primăria are o echipă specializată în 
asomarea și sacrificarea animalelor, 
spre bucuria localnicilor care, în cele 
mai multe cazuri, sunt persoane în 
vârstă, care nu ar mai avea puterea 
să lupte cu porcii de câteva sute de 
kilograme. Oamenii care în tinerețe 

spun că tăiau și 2-3 
porci în ograda lor 
acum recunosc fap-
tul că fără ajutorul 

echipei de la pri-
mărie ar fi într-o 

mare dificultate.
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„Conducerea slabă poate dist ruge cea mai bună strategie; ex ec utarea forţată a unui plan sărac poate aduce ades ea vict oria.” - Sun Tzu„Conducerea slabă poate dist ruge cea mai bună strategie; ex ec utarea forţată a unui plan sărac poate aduce ades ea vict oria.” - Sun Tzu
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†Sf. Juan Diego †Sf. Juan Diego 
CuatlaloatzinCuatlaloatzin

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
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Mascarada Schengen!
Motto: „Tot ce e bine e greu de 

făcut. Să mori e ușor, să pierzi e 
ușor, să trișezi e ușor, să fii medi-
ocru e ușor. Evită lucrurile ușor de 
înfăptuit .” - Scott Alexander

Ziua de joi, 8 decembrie, a 
fost o zi tristă pentru în-
treaga Românie. Se știa 

de vreo trei luni că Austria își va 
folosi dreptul de veto cu privire 
la aderarea României în Spațiul 
Schengen. Și, cu toate acestea, 
politicienii români, chiar și cei de 
la cel mai înalt nivel, nu au făcut 
eforturi omenești și diplomatice 
pentru a le schimba liderilor Aus-
triei opinia. Ne-am bazat doar pe 
susținerea celorlalte 26 de state 
membre ale Uniunii Europene, pe 
datele și cifrele Comisiei Europe-
ne care contraziceau clar minciu-
na mârșavă vehiculată de Can-
celarul Austriei, Karl Nehammer, 
și ministrul de Interne austriac 
cum că ei pedepsesc România cu 
intrasigență pentru că din cei vreo 
75.000 de migranți și nu doar 
vreo 3% dintre aceștia, așa cum 
susțin sursele Comisiei Europene. 
În realitate, de 15 ori mai mulți 
imigranți ilegali vin prin Croația, 
față de câți intră prin România.

Și, cu toate acestea, joi, la 
Consiliul miniștrilor JAI, Croația 
a primit acordul Austriei de a in-
tra în Spațiul Schengen, iar Ro-
mânia nu!

AGRESIVITATEA CANCELA-
RULUI AUSTRIAC. Mârșava atitu-

dine a Austriei de ieri, la Bruxelles, 
din cadrul Reuniunii miniștrilor 
Consiliului JAI, ne lovește în moa-
lele capului ca și cum am fi luați 
pe nepregătite. În realitate, nepri-
mirea României în Spațiul Schen-
gen are la bază interese financiare 
și altele venite din Estul Europei, 
știută fiind dorința expresă a dic-
tatorului de la Kremlin de a dezbi-
na Uniunea Europeană.

DEZBINAREA UE, CADOU PEN-
TRU PUTIN!? Pe dealtă parte, în Aus-
tria rata inflației a atins cele mai ridi-
cate niveluri din martie 1975. Se mai 
știe că, în ciuda setului de sancțiuni 
– vreo nouă la număr – ale Uniunii Eu-
ropene aplicate Rusiei, Austria le în-
calcă în mod grosolan. Cancelarul Karl 
Nehammer a făcut o vizită la Moscova, 
la prietenul său Vladimir Putin, apoi 
au mai discutat preț de o oră la tele-
fon. Și, ca urmare, 80% din necesarul 
de gaze naturale al Austriei provine 
din Federația Rusă.

În ziua cea mai lungă, mă refer la 
cea de ieri, Consiliul JAI s-a propunțat 
împotriva aderării țării noastre la 
Spațiul Schengen. 

CALMUL DIPLOMATIC AL PREMI-
ERULUI. Decepționat la aflarea acestei 
vești nedorite, prim-ministrul Români-
ei, Nicolae Ciucă, a întrerupt ședința 
Guvernului, și a făcut o declarație de 
presă calmă, fără ranchiună și a pro-
mis că România va relua procesul de 
aderare la Spațiul Schengen. Spre lau-
da sa, premierul Nicolae Ciucă a avut 
o convorbire telefonică miercuri seară 
cu Cancelarul Austriei, Karl Neham-

mer, și i-a expus cifrele operite de 
Comisia Europeană, fără a fi rteușit 
să-l convingă. 

DE CE TACE PREȘ. KLAUS 
WERNER IOHANNIS? În schimb, 
Preș. Klaus Werner Iohannis, bun 
cunoscător al limbii germane și care 
s-a întâlnit la Atena și-n Albania cu 
Cancelarul Austriei nu s-a implicat 
cu nimic în rezolvarea gravei situații. 
Și tot spre lauda prim-ministrului 
României, joi dimineață a sunat-o pe 
președinta Comisiei Europene, Ursu-
la von der Leyen, cu rugămintea de a 
interveni în sprijinul României.

Austria are cel puțin nouă compa-
nii private ce fac bani buni în Româ-
nia și externalizează profitul. 

ȘI-A BĂGAT OMV PETROM COA-
DA? Cum OMV Petrom s-a prezen-
tat la Palatul Cotroceni și a bătut 
cu pumnul îm masă spre reînnoi 
contractul de exploatare a gazului 
metan în Marea Neagră, cu aceleași 
redevențe, dar fără ca România să 
mai aibă drept de premțiune pentru 
gazele ce revin Austriei, și a fost re-
fuzată, nu-i exclus ca neacceptarea 
României în Schengen să fie o răzbu-
nare!

ION PREDOȘANU

Peste 500 de colindători din 
judeţele Gorj şi Mehedinţi își dau 
întâlnire la Târgu-Jiu pentru a 
participa la „Alaiul obiceiurilor de 
iarnă”, eveniment ce va avea loc în 
Piața Prefecturii, joi, 15 decembrie 
2022, începând cu ora 10:00.

Acest eveniment, devenit deja o 
tradiţie, oferă gorjenilor ocazia de 
a asista la un spectacol al datini-
lor şi obiceiurilor populare gorje-
neşti. 

Evenimentul se va desfăşura 
în zona pietonală a municipiului 
Târgu-Jiu, fiind organizat de că-
tre Centrul Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj. Manifestarea va 
începe la ora 10.00 cu o paradă 
a formaţiilor participante, din faţa 
sediului CJCPCT Gorj până în Pia-
ţa Prefecturii, iar apoi colindătorii 
vor susţine un spectacol tradiţio-
nal de colinde.

Ca şi anul trecut, vor fi puse 
în scenă mai multe obiceiuri, pre-
cum „Umblatul cu capra”, „Ursul” 
şi „Pluguşorul”, obiceiuri care încă 
sunt păstrate şi respectate în zona 

Datini și obiceiuri de iarnă, la 
Târgu-Jiu, în Piața Prefecturii

de sub munte.
„Vă propunem anul acesta jocul 

măștilor prezentat de Ansamblul 
«Roua» din Padeș, dar și alte tradiții 
păstrate cu sfințenie de către «Co-
rul Bărbătesc al Ansamblului Cheile 
Oltețului» din Polovragi și Ansamblul 
din județul Mehedinți, mai exact din 
Baia de Aramă, «Bordeiașul»”, anunță 
organizatorii.

De asemenea, și-au anunțat 
prezența la acest eveniment dedicat 
sărbătorilor de iarnă ansambluri fol-
clorice din Polovragi, Runcu, Bolboși, 
Palatul Copiilor din municipiul Târ-
gu-Jiu, Bălcești, Crasna, Novaci, Să-
celu, Tismana, Padeș, Baia de Ara-
mă, Baia de Fier, Scoarța, Mușetești, 
Arcani, Turceni, Privighetorile Gorju-
lui, Bălești și Țânțăreni. Prezenți în 
data de 15 decembrie de la ora 10.00 
vor fi și cei de la Liceul de Arte „Con-
stantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu. 

Organizatorii încearcă prin acest 
eveniment să arate frumuseţea por-
tului popular oltenesc şi, desigur, 
obiceiurile de iarnă păstrate din 
moși-strămoși pe aceste meleaguri. 

I.I.

Vernisajul expoziției 
CADOUL a membrilor 
UAP Târgu-Jiu  

Galeriile municipale de artă din 
reședința județului Gorj au găzduit 
recent vernisajul expoziției CADOUL, 
expoziție a membrilor filialei Târgu-
Jiu a Uniunii artiștilor plastici(UAP).

Manifestarea se înscrie în spiritul 
tradiției pe care o respectă de mai 
mulți ani membrii filialei locale a UAP 
aceștia pregătind astfel iubitorilor 
de artă o expoziție specială dedica-
tă Sărbătorilor de iarnă. Pe simezele 
Galeriilor municipale de artă din str.
Traian sunt expuse lucrări ce adoptă 
forme diverse de expresie, de la pic-
tură și sculptură în piatră, la icoane 
pe sticlă, vitraliu, icoane pe metal și 
tehnici mixte cu material textil, lemn 
și metal. Curatorul expoziției este 
Florin Gheorghiu, vicepreședintele 
filialei Târgu  Jiu a Uniunii artiștilor 
plastici, iar exponatele aparțin unui 
număr de peste 20 de membri UAP.

Expoziția CADOUL va fi deschi-
să la Galeriile municipale de artă ,, 
Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  
pănă după Sărbătorile sfinte de iar-
nă, mai exact până pe data de 11 ia-
nuarie 2023.

MARIUS STOCHIȚOIU
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Titu Eugen, candidat pentru 
funcția de manager al Tea-
trului din Târgu-Jiu, a depus 

proiectul de management la primărie. 
Acesta a ajuns în fața comisiei, fiind 
vorba despre proiectul îmbunătățit 
de acum cinci ani cu care candida-

Concurs cu anonimi la Teatrul Dramatic ,,Elvira Concurs cu anonimi la Teatrul Dramatic ,,Elvira 
Godeanu”! Unul singur s-a deconspirat, Titu EugenGodeanu”! Unul singur s-a deconspirat, Titu Eugen
Primăria Târgu-Jiu a organizat pentru a doua oară concursul pentru 
ocuparea postului de manager la Teatrul Dramatic ,,Elvira Godea-
nu” din Târgu-Jiu. Și de data aceasta, la concurs s-au prezentat tot 
trei candidați, care au cerut să le fie anonimizat numele, deși vor-
bim de ocuparea unei funcții publice în care imaginea candidatului și 
calitățile sale profesionale în domeniu ar trebui să cântărească greu în 
fața juraților. Avem însă un concurs cu anonimi, singurul care susține 
că ar fi scos din cursă la proba de proiect fiind actorul Titu Eugen. 
Acesta susține că a obținut 3.60 de puncte la un proiect cu care a 
făcut furori la concursul similar de acum câțiva ani. Doi anonimi au 
rămas în cursă, pentru proba de interviu de săptămâna viitoare.

tul a obținut atunci nota opt. Acum, 
comisia de concurs a considerat că 
fiind vechi, probabil, proiectul de ma-
nagement nu se pliază pe actualele 
cerințele l. Punctajul a scăzut astfel 
până la 3.40. 

Au rămas, în schimb, în cursă doi 

anonimi. Unul a obținut 8.90 iar ce-
lălalt 7.40 pe proiectele lor de mana-
gement. 

Cei doi anonimi vor merge mai de-
parte la proba de interviu. Abia săptă-
mâna viitoare vom vedea dacă respec-
tivii anonimi sunt de profesie sau nu, 
ce experiență profesională au și ce îi 
recomandă pentru post. 

La bursa zvonurilor s-au vehicu-

lat, în ultimele ore, diverse nume fie 
ale foștilor candidați de la concursul 
trecut, fie numele unor persoane din 
afara teatrului, inclusiv din presă. 

Reprezentanții primăriei susțin că 
nu pot comunica numele anonimilor 
până la proba de interviu, când orice 
persoană poate asista în sala de con-
curs la susținerea acesteia. 

A.STOICA
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Începând cu 10 decembrie, va fi  prezent 
din nou la Târgu-Jiu, Dr. Florin Bobircă, 
medic primar chirurg, specializat pe 

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

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

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

REZULTATE LOTO 
08 Decembrie 202208 Decembrie 2022

Loto 6 din 49:   24, 29, 38, 5, 25, 35 

Loto 5 din 40:   34, 14, 16, 13, 12, 5 

Joker:    29, 31, 14, 40, 36 + 8 
Noroc Plus:    3 6 3 1 2 7 

SuperNoroc:    4 4 4 0 5 0 

Noroc:    2 5 4 4 9 6 1

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

Acesta vrea să înoa-
te în ape aproape de limita 
înghețului pentru a marca în 
stilul propriu împlinirea a 150 
de ani de la moartea eroului 
Avram Iancu. Sportivul vrea 
astfel să comemoreze trece-
rea în neființă a Crăișorului 
Munților, cel al cărui nume îl 
poartă și care l-a ajutat să de-
vină cunoscut în toată lumea. 
„Voi înota în ape înghețate! O 
milă înghețată constă în par-
curgerea înot a unei distanțe 
de 1609 m, într-o apă care nu 
trebuie să depășească 5 gra-
de Celsius pentru a putea fi 
omologată după toate regulile 
de înot în apă înghețată. Este 
testul suprem în Ice Swim. Voi 
înota la Țebea! Da, exact aco-
lo! Dumnezeu a făcut ca și în 
acest ,,Mekka” al tuturor româ-
nilor, să fie un lac, cu numele 
Balta Țebea. Lacul are 135 m 
lungime iar traseul înotului 
va fi de 100 de metri, marcat 
corespunzător cu balize plu-
titoare. Voi încerca să duc la 
bun sfârșit acest test într-o 
apă ce va fi cuprinsă, conform 
estimărilor, între 3 și 4 grade. 
Va fi o probă care va dura cel 
puțin 40-45 de minute. Este o 
probă ucigașă sau sinucigasă 
pentru un organism neantre-
nat, conducând la moarte prin 
hipotermie acută. Vezi cazul 
celor 1500 de oameni care și-
au pierdut viața la scufunda-
rea Titanicului”, spune Avram 
Iancu, care, în trecut, s-a an-
trenat inclusiv în apa rece a 
Jiului, la Târgu-Jiu. El spu-
ne că proiectul din această 
lună l-a gândit la începutul 
toamnei. „Pregătesc această 
probă din septembrie, dar nu 
va fi ușor. Știu că voi simți fri-
gul până în măduva oaselor. 
Dar sunt încrezător. Așa cum 

am îndurat, în 2019, figurile 
de la Cercul Polar, cuprinse 
între minus 30 și 40 de gra-
de Celsius, clasându-mă pe 
locul 3 la celebra cursă 6633 
Arctic Ultra Marathon (da, 
cursa aia câștigată de Tibe-
riu Useriu) tot așa cred că voi 
supraviețui acestei crâncene 
probe și că mă voi întoarce cu 
bine, împreună cu familia mea 
la reședința noastră de la 
Petroșani. Înotul va fi observat 
de către arbitri specializați în 
Ice Swim și va fi certificat de 
către International Ice Swim-
ming Association”, spune Ian-
cu. Un singur lucru nu îl știe 
acesta precis. Data la care 
va intra în apă este deocam-
dată sub semnul întrebării, 
dar va fi anunțată oricum în 
următoarele zile. „Când voi 
înota? Răspunsul la această 
întrebare este ușor nesigur 
datorită temperaturii apei care 
trebuie să scadă sub 5 grade 
C. Acum apa din Balta Țebea 
are 6, 5 grade. Estimăm că 
între 15 și 20 decembrie vom 
avea temperatura regulamen-
tară. Oricum ar fi, înotul se va 
desfășura în această iarnă 
când temperatura va permi-
te, sperăm în decembrie. (Voi 
anunța cu minim 48 de ore 
înaintea înotului). Așadar, toți 
cei care doresc să fie alături 
de mine la acest înot jubiliar 
sunt bineveniți la Țebea pen-
tru a comemora 150 de ani de 
la moartea Crăișorului și pen-
tru a înfige drapelul României 
pe malurile lacului. Mulțumesc 
lui Dumnezeu pentru toate bi-
necuvântările! Trăiască duhul 
lui Iancu, Trăiască România!”, 
mai transmite Avram Iancu 
pe conturile sale de socializa-
re.

 GELU IONESCU

Avram Iancu înoată în ape Avram Iancu înoată în ape 
înghețate pentru... Avram Iancu!înghețate pentru... Avram Iancu!
Părea să stea departe de provocări acvatice la acest fi-
nal de an, mai ales că a venit iarna, dar Avram Iancu, 
bibliotecarul din Petroșani devenit faimos în toată lu-
mea datorită performanețelor sale la înot, anunță acum 
o provocare menită să ne dea multora fiori reci. 

Sute de porci vor fi 
sacrificați în perioa-
da următoare la Bălești 
unde, spre deosebire de 
alte localități, această 
operațiune o realizează 
angajați ai autorității lo-
cale. 

Primăria are o echipă 
specializată în aso-
marea și sacrifica-

rea animalelor, spre bucuria 
localnicilor care, în cele mai 
multe cazuri, sunt persoa-
ne în vârstă, care nu ar mai 
avea puterea să lupte cu por-
cii de câteva sute de kilogra-
me. Oamenii care în tinerețe 
spun că tăiau și 2-3 porci în 
ograda lor acum recunosc 
faptul că fără ajutorul echi-
pei de la primărie ar fi într-o 
mare dificultate. „Ceea ce 
fac băieții ăștia era de nei-
maginat atunci când eram eu 
tânăr. Acum sunt la pensie 
și mi-e greu să mai fac ce fă-
ceam odată. Dumnealor vin, îl 
asomează, îl înjunghie, iar noi 
preluăm apoi animalul sacrifi-
cat și ne ocupăm de curățare 
și tranșare. E mult mai simplu 
așa. Singur n-aș  fi reușit să 
fac ce fac ei. Acum mă doboa-
ră dacă mă apuc eu de el”, 
spune Nicolae Popescu. Un 
vecin de-al său recunoaște că 
prin sat nu mai sunt tineri și, 
ca urmare, nu are de unde să 

A început asomarea porcilor la Bălești, cu A început asomarea porcilor la Bălești, cu 
ajutorul Primăriei!ajutorul Primăriei!

primească un ajutor pentru a 
sacrifica porcul în siguranță. 
„E greu de tot. Am o vârstă 
înaintată, n-ai la cine să ceri 
ajutor. Așa că inițiativa asta 
a domnului primar e nemaipo-
menit de bună. Cu cine să îl 
fi tăiat, tot cu un vecin care e 
și el în vârstă ca mine? Păi ne 
doboară porcul pe amândoi”, 
a comentat bărbatul. Săte-
nii sunt bucuroși că primesc 
acest ajutor și s-au înscris 
în număr mare pe listele în 
baza cărora s-a făcut pro-
gramarea. Asistentul veteri-
nar Ionuț Grecu este cel care 
face asomarea fiecărui porc 
și spune că zilele de sâmbătă 
vor fi cele mai aglomerate de 
acum încolo. Oamenii vor să 
își taie animalele la final de 
săptămână doar că el nu are 
timp suficient pentru a fi în 
curtea celor care doresc să își 
sacrifice porcii doar sâmbăta. 
„Sâmbăta începem de la 4.00 
și ceva sacrificarea pentru că 
sunt multe cereri, iar mai mult 
de ora 9.00 nu pot să stau 

pentru că la ora 9.00 trebuie 
să fiu prezent la analizele tri-
chineloscopice. Sunt oameni 
care s-au mai supărat că nu 
am putut să îi trecem pe toți 
sâmbăta pe tabel, dar avem 
și 60 de programări pentru 
o zi de sâmbătă, în condițiile 
în care în restul săptămânii 
avem 40 – 50”, a menționat 
acesta. Primarul Mădălin Un-
gureanu afirmă că sunt cel 
puțin 500 de solicitări din 
partea celor care vor să aib 
porcii asomați și sacrificați de 
angajații primăriei. „Știm că e 
greu să găsești pe cineva azi 
să vină să sacrifice un porc și 
de aceea am gândit să venim 
cu această echipă în spriji-
nul oamenilor. Numai pentru 
asomarea și sacrificare avem 
în jur de 500 de solicitări, iar 
pentru analizele gratuite sunt 
800 de solicitări. Totul e gratu-
it, e un efort financiar din par-
tea primăriei, dar nu unul atât 
de mare încât să nu îl putem 
susține”, afirmă edilul!

 GELU IONESCU
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Pedeapsă pentru un șofer care a părăsit Pedeapsă pentru un șofer care a părăsit 
locul accidentuluilocul accidentului

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.

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

Un șofer din Gorj a fost condamnat cu sus-
pendare după ce a părăsit locul unui eve-
niment rutier produs în toamna anului 

trecut. Accidentul a avut loc pe DE 79, în localita-
tea Iaşi, comuna Drăguțești. 

Bărbatul a dus marfă la un magazin din zonă, 
iar la efectuarea manevrei de mers înapoi, a acroşat 
cu dubița o femeie care se afla în refugiul destinat 
transportului în comun. 

Șoferul a oprit autoutilitara abia după ce un lo-
calnic a strigat la el și i-a spus că a lovit o persoană. 
„Inculpatul a coborât din autoutilitară şi a mers la 
persoana vătămată cu care a purtat unele discuţii, 
după care s-a urcat la volanul autoutilitarei sale şi a 
plecat de la locul accidentului, fără a anunţa organe-
le de poliţie”, potrivit anchetatorilor.

Femeia nu a putut ajunge singură acasă, fiind 
cărată în spate de un vecin, pe o distanță de cir-
ca 200 de metri. Ulterior, a ajuns la spital, unde a 
primit îngrijiri medicale de specialitate. Victima a 
suferit leziuni corporale care au necesitat 40-45 zile 
de îngrijiri medicale. 

Pentru că a recunoscut și regretat fapta, dar și 
pentru că nu are antecedente penale, bărbatul de 
45 de ani s-a ales cu o condamnare ușoară. Pe-
deapsa de 1 an și patru luni de închisoare a fost 
suspendată pe un termen de supraveghere de doi 
ani.

„Instanța apreciază că aplicarea unei pedepse 
cu închisoarea cu suspendarea sub supraveghere a 
executării pedepsei va fi un avertisment suficient de 
puternic pentru îndreptarea comportamentului social 
al inculpatului, care poate fi reintegrat social și ree-
ducat și fără izolare în regim de detenție”, a motivat 
Judecătoria Târgu-Jiu.

Pe durata termenului de supraveghere, agentul 
de vânzări va trebui să frecventeze un program de 
reintegrare socială și să presteze o muncă neremu-
nerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 
de zile, în cadrul Liceului Teologic sau a Colegiului 
Auto Târgu-Jiu. 

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu 
apel. 

I.I.
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Edilul reamintește că este 
vorba despre un proiect de 
modernizare a transportului 
public, accesat prin Progra-
mul Operațional Regional. 
Autobuzele au o autonomie 
de 200 km, urmând a fi con-
struite, conform proiectului, 
un depou și o cale de access 
spre acesta. 

De menționat este că per-

Autobuze electrice, la RovinariAutobuze electrice, la Rovinari

Primarul orașului Rovinari, Robert Filip, a anunțat că 
transportul public se îmbunătățește vizibil, două auto-
buze electrice ajungând în localitate, zilele acestea. 

soanele cu dizabilități vor 
avea posibilitatea să se depla-
seze în mod decent, existând 
spații pentru fotoliile rulante 
pe care le folosesc persoanele 
cu probleme locomotorii.

,,Ne îndreptăm cu pași re-
pezi spre îndeplinirea unui 
nou obiectiv. Transport public 
nepoluant între Rovinari și 
Drăguțești.

Astfel, două din cele trei au-
tobuze electrice achiziționate 
în cadrul proiectului ,,Dez-
voltarea mobilității urba-
ne din UAT Rovinari și UAT 
Drăguțești prin modernizarea 
sistemului public de transport 
local, Axa prioritară – Spriji-
nirea tranziției către o econo-
mie cu emisii scăzute de car-
bon, din cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-
2020” au ajuns la Rovinari.

Valoarea totală a contrac-
tului este de 8.853.600 lei și 
include 3 autobuze electrice, 

3 stații de încărcare lentă, 2 
stații de încărcare rapidă, si-
semul de taxare e-tiketing, 
precum și costurile de livrare 
și instalare.

Autobuzele electrice SOR 
EBN 8 dispun de câte 16 lo-
curi pe scaune, spații dedi-
cate fotoliilor rulante folosite 
la transportul persoanelor cu 
dizabilități, dar și locuri ,,în 
picioare” până la capacitatea 
totală de 50 + 1 locuri.

Autobuzele sunt dotate cu 
motoare electrice de 129 kW, 
acumulatori de 172 kWh, au-

tonomia oferită fiind de 200 
de km.

În tot acest timp se lucrea-
ză intens la construirea de-
poului și a căii de acces spre 
acesta, iar în curând se va 
trece la modernizarea celor 17 
stații de călători dispuse pe 
traseul Rovinari-Drăguțești. 
Pentru aceste lucrări a fost 
alocată suma de 3.000.000 
de lei, 98% fonduri europene 
și 2% bani de la bugetul local”, 
a transmis primarul Filip.

M.C.H.

Prinși în trafi c, cu 100 kg de cupruPrinși în trafi c, cu 100 kg de cupru
O mașină în care se aflau trei bărbați a fost oprită, mier-
curi, la un control al Poliției. În autoturismul verificat 
au fost găsite 100 de kilograme de cupru.

IPJ Gorj: La data de 7 decembrie a.c., polițiștii din cadrul 
Poliției Orașului Turceni în timp ce efectuau activități de su-
praveghere și control a traficului rutier pe DJ 674 Turceni, au 
oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 56 
de ani, din comuna Țânțăreni.

În autoturism se mai aflau doi bărbați de 40, respectiv 47 
de ani.

Astfel, la verificări, polițiștii au identificat 6 bucăți conduc-
tor de cupru, pentru care aceștia nu au putut prezenta docu-
mente legale de proveniență, precizând că acesta provine de la 
o locomotivă electrică dezafectată.

Polițiștii au ridicat cantitatea de 100 kg cupru, pe care au 
restituit-o unității beneficiare.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

M.C.H.

Un  bărbat  urmă-
rit   național, pentru 
infracțiuni rutiere, și un 
altul, condamnat la 5 
ani de închisoare, pen-
tru infracțiuni comise cu 
violență, au fost ridicați 
miercuri de polițiști, și 
încarcerați la Penitencia-
rul Târgu Jiu.

IPJ Gorj: La data de 7 
decembrie a.c., polițiști 
din cadrul Serviciului 

de Investigații Criminale au 
depistat un bărbat de 42 ani, 
din comuna Jupânești, per-
soană urmărită național și 
au pus în aplicare un man-
dat de executare a pedepsei 
cu închisoarea, emis de Ju-
decătoria Novaci pe nume-
le său, pentru săvârșirea de 
infracțiuni la regimul rutier, 
pentru o perioadă de 2 ani și 
11 luni închisoare.

La aceeași dată, polițiști 
din cadrul Serviciului de 
Investigații Criminale și Biro-

Un bărbat din Jupânești dat în urmărire 
națională, găsit și dus la închisoare

ului de Investigații Criminale 
au depistat un bărbat de 43 
ani, din municipiul Târgu-Jiu 
și au pus în aplicare un man-
dat de executare a pedepsei 
cu închisoarea, emis de Ju-
decătoria Motru pe nume-

le său, pentru săvârșirea de 
infracțiuni comise cu violență, 
pentru o perioadă de 5 ani în-
chisoare. Cei doi bărbați au 
fost încarcerați în Penitencia-
rul Târgu-Jiu.

M.C.H.
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Mobilier din sponsorizări pentru Mobilier din sponsorizări pentru 
secția ORL a Spitalului Județeansecția ORL a Spitalului Județean
Secția ORL a Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu a fost dotată cu mobilier grație 
unei sponsorizări primite de la societatea 

comercială ARTEGO.
Astfel, sala de tratament a Secției ORL a fost do-

tată cu o canapea, două birouri, șase scaune, două 
corpuri de mobilier suspendat și șase bibliorafturi 
pentru a organiza mult mai bine spațiul de arhi-
vare al foilor de observație ale pacienților. De ase-
menea, două grupuri sanitare au fost modernizate 
prin achiziționarea a două cabine de duș și baterii 
sanitare pentru acestea. 

„Mulțumim domnului director Viorel David și 
societății SC ARTEGO SA, care au răspuns prompt 

la solicitarea noastră de a ne ajuta în achiziționarea 
mobilierului necesar pentru modernizarea sălii de 
tratament și a spațiului de arhivare, dar și a obiec-
telor sanitare pentru cele două grupuri sanitare. Or-
ganizarea mai bună a spațiului de lucru din secție, 
mulțumită acestor achiziții, va însemna și o creștere 
a calității serviciilor medicale și a celor hoteliere din 
secție. 

Vă mulțumim, domnule Viorel David și vă dorim 
mult succes în activitățile viitoare!”, a declarat medi-
cul Violeta Dina, șeful Secției ORL din cadrul Spi-
talului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

I.I.

Festival-concurs pentru formațiile corale din GorjFestival-concurs pentru formațiile corale din Gorj
O nouă ediție a Festivalului-con-

curs „Corala Gorjeană” Stelian Flores-
cu, manifestare destinată formațiilor 
corale de adulți și copii, are loc pe 
data de 16 decembrie 2022, la Casa 
Armatei din municipiul Târgu-Jiu.

Scopul evenimentului este revitali-
zarea mișcării corale de amatori atât 
la nivelul școlilor generale, cât și al 
liceelor și așezămintelor de cultură, 
spun organizatorii.

Concursul se desfășoară pe pa-
tru secțiuni: coruri mixte mari și de 
cameră, coruri pe voci egale, grupuri 
corale mixte și grupuri pe voci egale și 
grupuri vocale, iar repertoriul trebuie 
să cuprindă două piese la alegere, o 
piesă din repertoriul național, o piesă 

din repertoriul internațional, o piesă 
din repertoriul sărbătorilor de iarnă și 
colinde.

Câștigătorii sunt desemnați de un 
juriu alcătuit din personalități ale cul-
turii gorjene, iar jurizarea se va face 
ținând seama de repertoriu, valoarea 
interpretării și ținuta scenică. 

Se vor acorda premii pentru fiecare 
secțiune, evenimentul fiind organizat 
de Consiliul Județean Gorj, Centrul 
Județean pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiționale Gorj, 
Inspectoratul Școlar Județean Gorj și 
Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” 
din Târgu-Jiu.

I.I.

Centre de evaluare pentru copiii cu Centre de evaluare pentru copiii cu 
viroze respiratoriiviroze respiratorii

Ministerul Sănătății a anunțat că 
au fost înființate centre de evaluare 
care asigură asistență pediatrică în 
cazul virozelor respiratorii, în 59 de 
spitale din țară.

„Copiii care au simptome de viro-
ză respiratorie vor fi evaluați clinic de 
către medicul de familie și, după caz, 
clinic, imagistic și biologic de medicii 
specialiști din centrele de evaluare. 
Acestea au spații special destinate, cu 
circuite funcționale corespunzătoare”, 
a anunțat Ministerul Sănătății.

Copiii a căror simptomatologie 

persistă mai mult de 3-5 zile sau cei 
la care se agravează sub tratamentul 
deja administrat vor fi îndrumați de 
medicul de familie către centrele de 
evaluare pediatrică.

De asemenea, copiii cu simpto-
matologie severă sau cei cu factori de 
risc vor fi direcționați de medicul de 
familie sau din centrele de evaluare 
către spital (UPU/CPU).

Centrele funcționează în cadrul 
spitalelor din Gorj. 

I.I.
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

MiercuriMarțiMarțiDuminică LuniLuniVineri Sâmbătă Joi
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Pasul 1Pasul 1

Lista de cumpărături pentru 4 porții:
* 800 g sos de roșii;
* 250 g ceapă;
* 20 g zahăr brun;
* 100 ml vin alb;
* 20 ml ulei de măsline;
* 3 ardei roșii;

Mâncare tradițională, rei

Pasul 2Pasul 2

* 3 frunze de dafin;
* 3 căței de usturoi;
* 3 boabe de ienupăr;

* 1 ramurã de Rozmarin;
* Sare;
* Piper.

Pentru mămăligă:
*  1000 ml apă;
*  250 g făină de porumb;
*  1 lingurițã de sare;
*  Nucșoarã dupã gus;
* 1 linguriță de oregano;
 * 30 ml ulei vegetal pentru prăjirea găluștelor 

din mămăligă.

Pasul 3Pasul 3

Mod de preparare:
Săptămâna aceasta vă prezint un preparat tradițional 

românesc dar reinterpretat în stilul meu. 

Pasul 4Pasul 4

Când eram copil, bunica mea pregătea mămăligă de cel 
puțin trei ori pe săptămână. 

Cel mai mult îmi plăcea când duminica ne așezam toți 

Pasul 5Pasul 5

la masa de prânz și serveam mămăligă cu tocăniță de 
roșii, era un ritual această rețetă în familia mea, amintiri 
frumoase. 

Pasul 6Pasul 6

Pasul 7Pasul 7

Deci, vă scriu modul de prepare iar meniul este:
Tocăniță de legume cu găluște din mămăligă, prăjite. 
Recomandarea mea este ca această tocăniță să se gă-

tească la foc încet.
Curățăm ceapa și usturoiul. Tocăm ceapa și ardeii roșii 
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Te Te ABONEZIABONEZI la ,,Gorjeanul” şi  la ,,Gorjeanul” şi CÂŞTIGI!CÂŞTIGI!
Abonându-te la ,,Gorjeanul” economisești bani și, în plus,                                              poţi câștiga și un PREMIU ! Abonându-te la ,,Gorjeanul” economisești bani și, în plus,                                              poţi câștiga și un PREMIU ! 

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

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
DE CRĂCIUN

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

Premiul I: 1 x Telefon mobil Samsung  

Premiul II: 2 x Aspirator praf

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

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

Într-o tigaie, adăugăm ulei și prăjim ceapa până devine 
translucidă. 

Adăugăm usturoiul și mai prăjim pentru câteva mi-

Pasul 8Pasul 8

nute, apoi adăugăm ardeiul și prăjim mai departe, cu 
aproximație 5 minute. 

Stingem totul cu vin alb și reducem vinul, alcoolul se 

Pasul 9Pasul 9

evaporă, deci rămâne aroma. După ce vinul s-a redus 
adăugăm sosul de roșii. 

Ca o mențiune, eu am folosit roșii decojite în suc pro-
priu . 

Amestecăm totul bine, adăugăm condimentele după 
cum urmează: sare, piper, zahăr brun, boabele de ienu-
păr  (le-am spart puțin între degete, prin acest mod dau 
o aromă deosebită), foile de dafin, apoi amestecăm totul 

Pasul 10Pasul 10

bine. 
După ce am amestecat, putem să adăugăm 

crenguța verde de rozmarin, amestecăm și, pentru 
minimum o oră, gătim totul la foc încet, ameste-
când din când în când!

Până când este gata tocănița noastră de legume, 
ne apucăm de mămăligă. 

Adăugăm apă și sare într-o oală, ceaun sau 
cratiță, depinde ce aveți la îndemână.

Adăugăm oregano și apoi lăsăm totul să fiarbă 
pentru câteva minute. 

Treptat, adăugăm făina de mălai iar cu un făcăleț 
amestecăm într-una, lăsăm mămăliga să fiarbă la 
foc mic, amestecând des și, după plac și gust, pu-

Pasul 11Pasul 11

tem să radem puțină nucșoară, merge foarte bine la 
mămăligă - aveți grijă pentru ca are un gust foarte 
intensiv, se folosește în cantitate mică! 

După ce mămăliga a fiert, o dăm deoparte și o 
lăsăm să se răcească. Când mămăliga s-a răcit, cu 
o lingură, scobim, scoatem mămăliga afară și for-
măm găluștele. 

Într-o tigaie cu puțin ulei prăjim găluștele de cu-

loarea aurie. Servim găluștele cu tocănița de legu-
me pe care o ornamentăm cu busuioc verde.

Poftă bună !!!
Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe 

Cooking Adventures in The Nature:
https://www.youtube.com/

watch?v=na6Dgywj6jQ

Pasul 12Pasul 12
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Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

Dumnezeu ne aminteşte că este aproape Crăciunul, şi vine permanent Dumnezeu ne aminteşte că este aproape Crăciunul, şi vine permanent 
în ipostaza Celui ce organizează cina pe care o reprezintă Împărtășirea în ipostaza Celui ce organizează cina pe care o reprezintă Împărtășirea 
de prezența reală a Lui Hristos! de prezența reală a Lui Hristos! 
În Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi 

după trup ai Domnului); Sf. Strămoşi: Colo-
seni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor 

poftiţi la cină); glas 1, voscr.4, când sunt pomeniţi şi 
Sf. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou, în cadrul Sfin-
tei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă Română, la 
Sfânta Evanghelie se va citi minunata pildă despre o 
masă îmbelşugată la vreme de Postire, cu toate că tre-
buie să avem în vedere şi versetul semnificativ legat 
de îndemnul la smerenie pe care Domnul Hristos îl 
dă ascultătorilor Săi (Luca 14, 7-15). Mai întâi, însă, 
făcând referire la Sf. Strămoşi după trup ai Domnu-
lui, putem aminti că după Avraam un alt strămoș 
este Isaac, cel care a primit de voie să fie jertfit, cum 
i-a spus Dumnezeu tatălui lui, de aceea a și fost bi-
necuvântat, iar, același lucru l-a primit și Hristos, să 
Se jertfească din ascultare față de Tatăl ceresc. Un 
alt strămoș este Iacov, care înseamnă Israel, minte 
văzătoare de Dumnezeu, omul care are ochii vultu-
rului duhovnicesc, Îl simte pe Dumnezeu, înțelege și 
contemplă tainele dumnezeirii, mai ales că Domnul 
Iisus Hristos, El Însuși S-a pogorât de la Tatăl Lui și 
ne-a spus Cine este Tatăl Ceresc. Prin urmare, ca și 
Isaac și Avraam, la fel și Iacov au fost o preînchipuiri 
ale Lui Hristos! Astfel, a fost numit Israel, ca să în-
chipuie prin viața lui că înlăuntrul său lucra Hristos 
Însuși. Iosif, fiul lui Iacov, în ciuda faptului că a fost 
vândut ca rob în Egipt, mai ales că în final chiar l-a 
salvat pe Israel. Același lucru a făcut și Hristos, a 
lăsat cerurile, S-a înstrăinat pe pământ, a venit prin 
Naştere la noi, păcătoșii, ca să ne dăruiască cerul, 
iar, Iosif, așadar, a devenit mântuitor și a prorocit 
despre Hristos că va fi drept. E minunat cum lu-
crează Dumnezeu! Ştim din Vechiul Testament, cum 
evreii au devenit robi egiptenilor și sufereau, însă, 
Moise i-a mântuit scoțându-i din Egipt. Deci, Iosif 
i-a pus în Egipt şi Moise i-a scos din Egipt, iar, cei 
doi și-au dat viața lor ca să fie în ei Hristos. De ase-
menea, Moise era legiuitor al Vechiului Testament, 
în timp ce Hristos Domnul este al Noului Testament. 
Pe Moise l-a urmat Iisus, fiul lui Navi, care înseamnă 
mântuitor, dar, Mântuitor prin excelență este Hris-
tos! Un alt strămoș care a îndurat multe este Iov, cel 
care a preînchipuit Pătimirile lui Hristos! În conti-
nuare, au fost: Roboam, Abia, Manase, Solomon și 
mulți alți regi și împărătese care au devenit strămoși 
ai lui Hristos, deși erau păcătoși. Ajunseseră până la 
tartarul osândei, făcând păcate înfricoșătoare și în-
chinări la idoli, dar, Dumnezeu, totuși, i-a chemat și 
pe aceștia și i-a primit ca să slujească taina mântui-
rii și a Bisericii. Astfel au lucrat împreună și au con-
tribuit și aceștia la dumnezeiasca iconomie, pentru 
că Iisus Hristos, mai înainte de a Se naște, a lucrat 
pretutindeni, peste păcat, în dreptate, pe pământ, în 
cer. În încheiere, să trecem la David, cel mai bun și 
mai drag chip al lui Hristos, fiindcă prorocul David 
a spus cele mai multe și mai inteligibile profeții des-
pre Hristos, iar, dacă vom citi viața prorocilor, vom 
vedea că Dumnezeu a spus unuia, lui Osea, să se 
însoare cu o desfrânată[1], altuia, lui Isaia, că îl vor 
tăia cu fierăstrăul iudeii, lui Ieremia că îl vor ucide, 
mai ales că în robie, babilonienii l-au aruncat pe Da-
niel în groapa cu lei, pe cei trei tineri în cuptorul cu 
foc, Iona a căzut în mare, prorocul Ilie a urcat la cer 
şi toți erau preînchipuiri ale Lui Hristos, Care este și 
va fi pretutindeni, Cel Care Se naște și acum pentru 
noi, din strămoși, până la Ioachim și Ana, până la Io-
sif și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Fecioara 
Maria, iar,  în acest fel, Dumnezeu ne aminteşte că 
este aproape Crăciunul, şi vine permanent în ipos-
taza Celui ce organizează cina pe care o reprezintă 
Împărtășirea de prezența reală a Lui Hristos! 

Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat 
pe mulți; și a trimis la ceasul cinei pe slujitorul 
său ca să spună celor chemați: Veniți, că, iată, 
toate sunt gata!

Aşadar, în Duminica a 28-a după Rusalii, prin 
această frumoasă pericopă evanghelică de la Sf. 
Ev. Luca 14, 16-24, ne vom îndrepta atenţia asu-
pra Bisericii, pentru faptul că în zilele noastre atât 
de zbuciumate, întâlnim oameni care se numesc 
creștini, dar nu sunt în niciun fel interesați de ceea 
ce înseamnă Biserica dreptmăritoare în profunzimea 

înțelesurilor ei, mai ales că aceasta se datorează, 
pentru cei mai mulți, interpretării simpliste a părții 
administrative și juridice a Bisericii, care este cel 
mai ușor perceptibilă şi mai uşor de comentat. Dar, 
Biserica este o comuniune între persoane care măr-
turisesc aceeași credință și care se împărtășesc din 
aceleași Sfinte Taine, pregătindu-ne pentru o sărbă-
toare și o bucurie născute din întâlnirea cu Hristos. 
Constatăm că pericopa evanghelică ne prilejuieşte 
fericita posibilitate de a vedea cum Dumnezeu invită 
întreaga umanitate la petrecere, iar, în acest scop, 
El a ales câțiva oameni care să ducă invitațiile tu-
turor. Din păcate, invitații refuză pentru că au alte 
lucruri de rezolvat, mai importante, cum cred ei, 
fiindcă, noi, toţi, suntem foarte pricepuți în a găsi 
preocupări mult mai urgente decât a asculta chema-
rea Domnului Dumnezeu, iar, pilda ne arată foarte 
clar faptul că Domnul invită alți oameni: șchiopi, 
cerșetori, desculți, care nu au de lucru şi cu aceștia 
va umple sala pregătită de cină. Deci, Domnul se 
prezintă pe Sine în ipostaza celui care, dorind să-Şi 
arate prețuirea față de prietenii Săi, organizează o 
cină mare, iar, evenimentul social al mesei e unul 
cu semnificații complexe deosebite, în cazul de faţă, 
Domnul Iisus Hristos arătând că cina e o ipostază 
a Împărăției şi Stăpânul Însuși se aseamănă cu cel 
care a făcut cină mare și a chemat pe mulți, cu toate 
că fiecare dintre ei se scuză. Totuşi, problema nu 
rezidă neapărat în refuzul participării, ci, pare a fi 
legată mai degrabă de scuzele penibile pe care și le 
găsesc cei invitați, ceea ce lasă să se întrevadă de la 
o poștă refuzul ostentativ. E adevărat, că nici gaz-
da nu respectă întrutotul protocolul unei invitaţii, 
pentru că o cină festivă se anunță dinainte vreme 
şi astfel, cei chemați au timp să se pregătească, au 
răgazul de a se înveșmânta aşa cum se cuvine și 
eventual, aduc și un oarecare dar, dacă sunt oameni 
cu stare materială, dar, chiar și când acest lucru 
nu se întâmplă, de obicei nu refuzi un prieten drag! 
Se vede destul de clar că intenția invitaţilor cu sta-
re este de a găsi prima scuză care le vine în minte, 
cu scopul de a scăpa de o solicitare pe care nu vor 
să o onoreze! Iar, faptul de a fi cumpărat o țarină 
nu aduce cu sine, cu nici un chip imposibilitatea 
participării la masă, aşa cum nici achiziția de bovi-
ne, pentru că, în fond, nu murea lumea, dacă omul 
amâna pentru ziua următoare, iar, situaţia cu tână-
rul însurățel...pare neverosimilă, pentru că Dumne-
zeu ne aminteşte că este aproape Crăciunul, şi vine 
permanent în ipostaza Celui ce organizează cina pe 
care o reprezintă Împărtășirea de prezența reală a 
Lui Hristos! 

Auzind acestea, unul dintre cei ce ședeau cu El 
la masă I-a zis: Fericit este cel ce va prânzi în 
Împărăția lui Dumnezeu!” (Luca 14, 15), 

Deci, Pilda aceasta, despre ospățul unei cine îm-
părăteşti este așezată în contextul în care Domnul 
îi vede pe cei sosiţi cum își alegeau la masă locurile 
cele dintâi, agitația aceea marcată de ideea că trebu-
ie să fii mai în faţă ca să rămâi în ochii cuiva, pen-
tru ca El să știe de tine, însă, Domnul îi temperează, 
la început, chiar educându-i prin așezarea la masă 
ordonaţi şi cu deplină smerenie pentru a ne aduce 
aminte că omul nu poate ajunge atât de uşor la cele 
înalte, fără să înțeleagă pe cele ce nu par importante 
şi avantajoase! În acest fel, Hristos Domnul ne învață 
că omul duhovnicesc nu poate fi înfrăzneţ fără mă-
sură, chiar nesimțit şi arogant, mândru şi plin de 
sine, pentru că o asemenea atitudine nu face parte 
din exercițiul apropierii de Dumnezeu! Se recoman-
dă apropierea de oameni, cu bun simț și cu multă 
iubire. De altfel, aceasta este și concluzia efortului 
său pedagogic şi educaţional prin care omul se apro-
pie de învățătura despre chemarea săracilor la masă. 
Vedem că pe săraci, pe neputincioși, pe șchiopi şi pe 
orbi, oameni dificil de suportat la masă pentru unii, 
sunt greu de hrănit tocmai datorită dizabilităților lor, 
ca să nu mai vorbim despre atâţia oameni încercaţi 
din zilele noastre, a căror neputință este ușurată de 
tot soiul de programe ori proiecte de susținere care 
mai de care mai mediatizate şi mai parfumate cu 
publicitate excesivă! Şi, nu doar de masă vorbește 
Domnul Hristos în această parabolă, ci, chiar de mo-
dul cum primeşti şi ajuți omul poftit la masă, iar, 

cel care a hrănit un bolnav la pat știe acest lucru! În 
fine, Domnul ne dezvăluie faptul că răsplata pentru 
o astfel de masă este chiar cel hrănit, pentru a fi mai 
pe înţeles faptul că: „Auzind acestea, unul dintre cei 
ce ședeau cu El la masă I-a zis: Fericit este cel ce va 
prânzi în Împărăția lui Dumnezeu!” (Luca 14, 15), 
pentru că întărind această învățătură, putem înţe-
lege multe! Să rezumăm așadar: ospățul este viața 
creștină, Împăratul este Dumnezeu; Fiul Său este 
Iisus Hristos, primii invitați, care și-au găsit scuze 
pentru a refuza chemarea, sunt cei care, înainte de 
Hristos, nu au vrut să îi asculte pe strămoșii Săi, 
care au anunțat venirea Sa, iar după venirea Lui 
Hristos au devenit creștini pasivi, iar, ultimii invitați 
sunt, în primul rând, strămoșii lui Hristos, cei care 
au crezut neîncetat în venirea lui Mesia, la fel cum 
trebuie să fim și noi, cei care credem în Hristos și în 
faptul că El S-a întrupat la «plinirea vremii» şi chiar 
dacă trebuie să amintim de niște personaje aparent 
lipsite de importanță, dar care se vor dovedi a fi exact 
contrariul: «slugile stăpânului», care sunt mesagerii, 
iar, primii dintre aceștia au fost strămoșii, a căror 
pomenire o săvârșim la Sfânta Evanghelie şi pe care 
Dumnezeu i-a trimis ca să călăuzească poporul spre 
sărbătoarea lui Hristos, spre peștera din Bethle-
em, iar, următorii au fost apostolii, care, imediat 
ce Învățătorul lor s-a ridicat la Cer, s-au îndreptat 
spre toate colțurile pământului spre a vesti venirea 
Mântuitorului lumii. Desigur, cei din urmă sunt toți 
oamenii care, răspunzând chemării lor interioare, 
pleacă spre a vesti Evanghelia celor care ignoră încă 
Nașterea lui Hristos și apropierea sărbătorii împără-
teşti. Așadar, strămoșii, apostolii și toți cei care se 
angajează la mărturisire sunt misionari, iar, când 
spunem misionari, nu trebuie să avem în minte nu-
mai imaginea vetustă a vremilor, căci această catego-
rie de misionari a dispărut în epoca noastră. Vorbim 
acum, despre o altă categorie, care se referă la cei 
care, la casele lor, în țara lor, prin felul lor de viață 
Îl mărturisesc pe Hristos: preoți, mireni, bărbați și 
femei, care nu diferă cu nimic de oamenii obișnuiți, 
dar care încearcă să atragă atenția mărturisind veni-
rea Mântuitorului. Astfel, fiecare dintre noi poate și 
trebuie să fie un misionar, să pregătim venirea Celui 
care deja a venit pentru noi și pentru lumea întrea-
gă. De aceea, fraţi creştini, Crăciunul este aproape, 
luminițele care împodobesc satele, orașele și casele 
anunță sărbătoarea, dar și inimile noastre trebu-
ie să fie pregătite şi mai avem puțin timp pentru a 
face aceasta. Să ne pregătim, așa cum se cuvine, 
curățindu-ne haina cea curată pentru a fi vrednici 
oaspeți la masa Împăratului Hristos, acolo unde ne 
vom putea împărtăși din Cina cea de Taină la care 
suntem cu toții chemați, iar, Dumnezeu ne aminteş-
te că este aproape Crăciunul, şi vine permanent în 
ipostaza Celui ce organizează cina pe care o reprezin-
tă Împărtășirea de prezența reală a Lui Hristos!

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Între Scylla şi CaribdaÎntre Scylla şi CaribdaMulte și… mărunte
Când s-a terminat benzina

La iubit femei, odat’
Era cel dintâi în sat.
Terminând cu ele, moșul
Azi, își laudă cocoșul.

Femeie ușoară 

Nu-i pasă că-i păcătoasă
Și că vorba i s-a dus,
Ca și capra cea râioasă,
Care-și ține coada-n sus!

Insomnia vârstei

Când n-ai somn la tinerețe,
Te apuci să procreezi.
Dacă ești la bătrânețe,
Scoți stiloul și creezi…

Alternativă 

De ce să-nveți atâta carte,
 Ce câștigi? Vedere-ngustă!
Mai bine-i faci șefului parte
De puțin parfum de fustă!

Pericol iminent

Nu gripa-i marele pericol
Ce azi pândește România,
Ci, altul greu și chiar ridicol, 
Ne cotropește,-ncet, prostia!

Vremuri și vremuri… 

Rangu’-odată-n societate
Ținea de ce-adunai în cap…
Acum regu’le-s schimbate,
Contează ce-ai pus la ciorap!

Tânăr universitar

Tot în ceartă cu nevasta
Și sătul destul de ea,
Își tratează starea asta 
C-o studentă și-o cafea!

Proba timpului 

Când un cuplu se formează,
Dragoste pe viață jură.
Vorbe-n vânt, că doar contează
Cuplul om și băutură.

Continuitate

A băut mereu, din plin,
Bere, vin, multă tărie;
Mâini, picioare nu-l mai țin,
Dar se ține…de beție!

Justificare 

În pat cu doamna când l-a prins,
L-a înjurat de Dumnezeu.
-Boierule, mata mi-ai zis
Să te ajut unde ți-e greu…

Doctor CORNEL MUNTEANU 

Doamne, la Sfânta Varvara ne chemi

Doamne, în spaţiul acesta din cer
E timpul preaplin de a Ta vremuire, 
Iar, oamenii cântă mereu lerui-ler
Şi- ascult un ecou spre înaltă cinstire!

 E plină biserica azi, de lumină, 
Icoanele parcă vorbesc în tăcere,
În inimă numai tăcerea se-nchină
Şi clipa se face un fel de părere!

Doamne, din cerul cel sfânt şi curat  
Cad stropi de cuvinte pe casele reci, 
Veşmintele Sfintei, un alb nepătat
Îmbracă tăceri şi atâtea poteci!

Doamne, la Sfânta Varvara ne chemi,
Prinoase de suflet să-avem în cuvinte,
Dar, dincolo, Doamne, de tristele vremi,
Rămâne doar lacrima noastră fierbinte!

VASILE GOGONEA

Actorul poet sau poetul actor, adică şi una 
şi alta, George Drăghescu, cel care editea-
ză de mulţi ani minilunarul cultural, lite-

rar, artistic „Ceaşca de cafea” ajuns recent la nr. 
221, scrie şi poezie. Cu titlul Înger cronicar publică 
în 2020 la editura Eikon un volum care cuprinde 
deopotrivă poezie, dar şi haiku-uri, precum şi re-
flecţii.

Poeziile sunt scurte licăriri pline de miez, în bună 
parte de-a dreptul memorabile. Poetul nu risipeşte 
cuvintele, ci le foloseşte cu parcimonie, aşa încât 
minipoemele sale sunt nişte sclipiri de moment.

Bun la suflet, altruist, poetul are mare încredere 
în oameni şi în dramul de umanitate care există 
în fiecare dintre noi. La el, Dumnezeu şi diavolul 
stau faţă în faţă, urmând ca fiecare dintre noi să 
se decidă unde vrea să se afle: “Două umbre/ s-au 
răstignit de arlechini,/ de-o parte a arlechinului/ 
e umbra diavolului,/ de cealaltă parte/ e umbra 
lui Dumnezeu..../ Între cele două umbre/ sunt EU” 
(“Teatrală I”) sau: “Umbra mea s-a întâlnit/ cu um-
bra lui Dumnezeu./ Eu n-am fost eu,/ ci umbra 
umbrei lui Dumnezeu” („Umbra mea“).

În altă parte aflăm cum a luat naştere noaptea: 
,A ars o pădure -/ Din tăciunii rămaşi/ DUMNE-
ZEU a făcut noaptea” („Noaptea”). Ciclul „Cine-mi 
luminează visul?” însumează 14 haiku-uri, pre-
cum: „Fulgerul vara -/ Hokusai cu penelul/  se joa-
că pe cer”

De asemenea, sunt incluse şi 36 de reflecţii, din 
care dăm două mostre: “Dragostea de a juca un 

personaj naşte alt personaj” şi “Dacă ai ceva sfânt 
în tine, nu arăta acest lucru în biserică,ci în afara 
bisericii/’ Obsedat de gânduri şi idei, poetul Geor-
ge Drăghescu oscilează între Scylla şi Caribda, deci 
între dragostea pentru teatru şi credinţa în Dum-
nezeu, încercând şi reuşind chiar, cu abilitate, să le 
împace pe amândouă.

MIRCEA M. POP (Germania)
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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 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005

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

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

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

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

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

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

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

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

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

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

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

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

 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.

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn serios, fără 

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

Telefon: 0766608042.

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

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 0731984506.

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

DiverseDiverse
Execut și repar urmă-

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

Vând porc cu greutate 

de peste 220 kg, stare de să-

nătate bună, crescut la ȚARĂ. 

Tel. 0760314248..

CLIN
IC LIFE                      

CLIN
IC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

 S.C. B&P CAPITAL 
INVEST S.R.L. angajează 
muncitori necalificați, oferim 
salarii atractive și tichete de 
masă. Acceptăm și persoane 
străine. Tel.: 0771746010.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru 

S C. DACIA ENERGY GREEN S.R.L

S.C. DACIA ENERGY GREEN S.R.L. anunţă publicul in-
teresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTO-
VOLTAICĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDARE LA CEZ, propus 
a fi amplasat în comuna Jupânești, sat Vierşani, jud Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj, în zilele 
de luni - vineri, între orele 08-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Gorj.

OBȘTEA CEATA BÂRLEȘTI, cu sediul în orașul Bumbești-
Jiu, str. Bumbești, nr. 84, jud. Gorj, anunță elaborarea pri-
mei versiuni a Amenajamentului fondului forestier situat în 
UP I Ceata Bârlești, din Bumbești-Jiu și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza 
la APM Gorj, str. Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, zilnic între ore-
le 09.00-15.00, în termen de 15 zile de la data prezentului 
anunț.

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină 
probleme în ceea ce 
privește  distribuirea 
cotidianului Gorjeanul 

sunt rugați să apeleze nr. 
de telefon:  

0253-218 552  Ofi ciul 
Județean de Poștă Gorj 
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*,,Magistrați și funcționari obedienți”

În timp ce salariații CE Oltenia nu se pot pen-
siona pe Legea 197, blocată de politicieni, mi-
nerii și energeticienii din țară primesc câștig 
de cauză, în sălile de judecată. 

După ce câteva zeci de angajați din Hune-
doara au primit decizii favorabile din par-
tea magistraților, pe Legea 197, iată că 

Încă un miner din Hunedoara se va pensiona pe Legea 197. La Gorj și Dolj e interzis
și un salariat de la Paroșeni va 
putea ieși la pensie în baza aces-
tei legi. Anunțul a fost făcut de 
Vasile Tivig, salariat al CEO care 
protestează alături de Manu To-
mescu, de aproape doi ani pen-
tru recunoașterea drepturilor 
angajaților din companie.

,,Curtea de Apel Alba Iulia și 
Tribunalul Hunedoara, mai spul-
beră un ,,mit"! Acela că: ,,Legea 
197/2021, se aplică doar pentru 
cei de la Termocentrala Mintia"! 
Termocentrală deja închisă de 
,,mult iubiții conducători" ai aces-
tei țări, Românica!

Iată și primul angajat de la 
Termocentrala Paroșeni, căruia i 
se recunoaște, ,,DEFINITIV", pen-

sionarea pe Legea 197/2021! De care beneficiază 
deja, ca urmare a Hotărârii EXECUTORII, a Tribuna-
lului Hunedoara!!!

Să mai amintim și faptul că, Termocentrala 
Paroșeni se va închide în urma celor din Oltenia, con-
form celebrei Legi a decarbonizării!

Ce a stat la baza acestor decizii?
Trei lucruri:
1. Adeverință conform Legii 197/2021, emisă de 

către Angajator (C.E.HUNEDOARA);
2. Judecători VERTICALI, nu OBEDIENȚI ca cei 

din Oltenia;
3. Angajați ai CNPP Hunedoara cu frică de Lege 

și de Dumnezeu!
Concluzia este una singură:
În Oltenia, Legea 197/2021 este BLOCATĂ de 

către politicienii locali!
Prin OBEDIENȚII de la CNPP, din Justiție și din 

conducerea C.E.OLTENIA! Mulți dintre ei asumați 
politic!!!

Cât va mai dura acest blocaj?
Vom vedea...”, a scris acesta pe pagina sa de so-

cializare.
Liderul Pieței, Manu Tomescu, a anunțat că pro-

testele pentru aplicarea Legii 197/2021 vor fi relu-
ate după sărbători.

M.C.H.

Voluntarii de la ,,Bunicii 
comunității” din Peștișani i-au 
bucurat, în urmă cu două zile, 

Bunicii Comunității Peștișani - Târg caritabil! Bunicii Comunității Peștișani - Târg caritabil! 
* Cei care vor face donații vor primi, la rândul lor, 

câte o decorațiune

pe vârstnicii comunei, împo-
dobind bradul de Crăciun, la 
Căminul Cultural din Brădi-

ceni. Cu această ocazie s-a 
organizat și un târg caritabil, 
de unde cei care vor vor face 
donații, vor pleca cu câte o 
amintire, decorațiuni realizate 
manual. ,,O nouă zi specială 
pentru bunicii noștri azi. Am 

împodobit bradul. Ne-am bu-
curat împreună de câteva clipe 
magice în așteptarea sărbători-
lor de Crăciun. Apoi, lângă un 
ceai cald, bunicuțele au mai 
confecționat câteva decorațiuni. 
Vă așteptăm la târgul nostru ca-

ritabil. Va fi deschis toată luna 
decembrie, facem rezervări și 
pe Facebook, dar vă așteptăm 
și la sediul nostru de la Cămi-
nul Cultural Brădiceni”, a fost 
mesajul organizatorilor. 

M.C.H.
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Echipa de handbal 
a Clubului Sportiv 
Municipal a ofe-

rit un nou meci dramatic și 
antrenant în Sala Sporturi-
lor. Trupa gorjeană a arătat, 
încă o dată, că la Târgu-Jiu 
se câștigă foarte greu, iar 
echipele care vin aici, indife-
rent de nume, au viață grea. 
Din păcate, a fost un nou joc 
pierdut pentru handbalistele 
lui Liviu Andrieș, dar de data 
această împotriva unui opo-
nent cu pretenții mari, SCM 
Râmnicu Vâlcea. Vizitatoare-
le din județul învecinat s-au 
impus cu noroc, scor 23-24, 
după ce au marcat cu 15 
secunde rămase din timpul 
regulamentar. În rest, nou-
promovata din Liga Florilor a 
dictat permanent ritmul și a 
fost aproape de o mare sur-
priză. Gorjencele au condus 
la pauză cu 11-10, dar au 
avut și avans de patru goluri 
împotriva unei trupe care ne 
reprezintă în Europa. Oana 
Bucă a terminat meciul cu 
șase reușite, iar Sabine Kli-
mek cu cinci. La alb-albastre 
au debutat și noile achiziții 
Andreea Chiricuţă și Mirabela 
Coteţ. Cea dintâi a catalogat 
rezultatul injust, dar a admis 
că orice eroare este penalizată 
la acest nivel. Aproape 1.000 
de fani gorjeni au asistat la 
meciul cu Vâlcea, iar atmo-
sfera a fost una incendiară.

,,Este un rezultat mincinos, 
pentru că am ținut în șah una 
dintre cele mai bune echipe din 
campionat, o echipă care joacă 
în cupele europene. Din păca-
te am făcut niște mici greșeli, 
care la acest nivel sunt taxate, 
în general, de astfel de echi-
pe. Aș spune că meritam vic-
toria pentru că am dat ritmul 
în acest meci și, sincer, e mare 
lucru pentru o echipă nou-pro-
movată să țină în șah Vâlcea. 
Meritam mai mult, sper să 
nu mai repetăm greșelile din 
acest meci, pentru că eu spun 
că avem șanse mari să evităm 
și barajul și am mare încrede-
re că vom reuși acest lucru. At-
mosfera a fost frumoasă, am 
simțit susținerea fanilor. Spe-
răm că i-am convins să vină în 
număr și mai mare alături de 

CSM, eșec în ultimele secunde: 
Un rezultat mincinos!

noi prin această evoluție. Mă 
așteptam să joc mult minute, 
pentru că l-am văzut pe domn 
profesor cum a pregătit echipa. 
La un moment dat, am avut o 
tentativă să ies, pentru că mă 
durea genunchiul foarte tare, 
dar am vrut să fiu alături de 
fete”, a declarat Chiricuță.

Antrenorul Liviu Andrieș 
a spus că este mândru de 
evoluția handbalistelor sale, 
care trebuie să fie însă con-
centrate pe parcursul între-
gului meci dacă vor să obțină 
mai multe succese. Principa-
lul gorjean a apreciat că jocul 
echipei este în creștere, iar 
noile achiziții s-au descurcat 
bine. Katarina Pavlovic s-a 
întors accidentată de la Cam-
pionatul European și nu a 
evoluat în această confrunta-
re. ,,Am dat dovadă că ne ridi-
căm la nivelul oricărei echipe 
din Liga Florilor. Diferența au 
făcut-o micile ‘vrăjeli’ ale echi-
pei din Vâlcea. Au avut șansă 
astăzi, dar nu mai contează, 
punctele sunt la ele. Știam că 
este o echipă care speculează 
orice greșeală a adversarului și 
putem spune că este un rezul-
tat nedrept. Fetele s-au bătut, 
și-au dorit victoria, au muncit. 
Cred că suporterii noștri sunt 
mândri de ceea ce au văzut. 
Trebuie să ne dregem rănile și 
să strângem rândurile, pentru 
că jucăm duminică la Craiova 
un meci destul de important și 
va trebui să trecem peste acest 
moment. Apărătoarea noastră 
nu a fost atentă și am primit 
un gol pe pasiv, din extremă, 
cu 15 secunde rămase de joc. 
Dacă reușeam să nu primim 
gol la acea fază, probabil am fi 
scos un rezultat de egalitate.

Chiar din vară am vrut să 
le luăm pe Chiricuță și Coteț. 
Amândouă au calitate, au 
adus un plus echipei și ne bu-
curăm că fac parte din lotul 
nostru. Sper ca la următoarele 
jocuri să ne bucurăm de rea-
lizările lor și de puncte aduse 
în clasament. Am lucrat foar-
te mult și încep să apară și 
relațiile de joc. Poarta și-a fă-
cut treaba, iar scorul reflectă 
acest lucru. Ne-a lipsit interul 
dreapta, Katarina, dar una 
peste alta, fetele trebuie feli-

citate pentru că s-au bătut și 
s-au dorit. Am arătat bine fi-
zic, am etalat un joc diversifi-
cat cu repuneri și urcări rapi-
de”, a declarat Andrieș.

Bent Dahl: Am fost norocoși

Antrenorul formației din 
Vâlcea, Bent Dahl, a recunos-
cut că oaspetele au avut și 
noroc. Principalul norvegian 
a fost dezamăgit de prima re-
priză, dar fericit că fetele sale 
au revenit în joc.

,,A fost un meci extrem de 
dificil, echipa din Tâgu-Jiu 
a jucat excelent, ne-au pre-
sat încă din primul minut. 
Dacă vor să supraviețuiască 

în prima ligă, trebuie să joa-
ce cum au făcut-o astăzi. Cu 
siguranță, dacă vor continua 
așa, vor veni și punctele. Am 
fost dezamăgit de cum am în-
ceput meciul, fetele n-au res-
pectat indicațiile, dar am fost 
și mândru de cum au revenit 
în joc și, până la urmă, sunt 
importante punctele. Am fost 
norocoși, rezultatul de egalita-
te era mai nimerit. Nu am venit 
aici crezând că e ușor, pentru 
noi niciun meci nu este ușor și 
știam că echipa voastră a avut 
mereu meciuri echilibrate aici. 
Este handbal, nu ne putem 
aștepta să intrăm doar cu nu-
mele pe teren și să câștigăm”, 
a declarat antrenorul. 

Un discurs asemănător 
a avut și portărița Daciana 
Hosu. ,,A fost un meci foarte 
dificil și ne așteptam la lucrul 
acesta. E foarte greu să câștigi 
la Târgu-Jiu și din cauza su-
porterilor care împing echipa 
de la spate, însă, astăzi, chiar 
dacă se părea că nu mai avem 
șanse să întoarcem scorul, 
cred că determinarea noastră 
și faptul că nu am cedat ne-
au ajutat să câștigăm. Ele au 
jucat bine, cu atacuri rapide 
și o apărare agresivă. Poarta 
a adus un aport bun astăzi”, 
a precizat internaționala 
României.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina 
Dzhukeva, Elena Marica Ber-
cu – Oana Bucă 6g, Alexan-
dra Gavrilă 4g, Angela Puşcaş 
3g, Valentina Toader Trică, 
Mirabela Coteţ, Ira Zinatulli-
na 1g, Andreea Chiricuţă 2g, 
Adriana Ţăcălie, Pal Cean-
dani, Florenţa Ilie 1g, Iulia 
Andrei, Ana Ciolan 1g, Cris-
tina Boian, Sabine Klimek 5g. 
Antrenor principal: Liviu 
Andrieş. Antrenor secund: 
Andrei Enache. Antrenor cu 
portarii: Gore Albici.

Etapa viitoare, CSM Târgu 
Jiu va evolua în deplasare, pe 
terenul echipei SCM U Craio-
va. Partida este programată 
pentru duminică, 11 decem-
brie, de la ora 18.00.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Universitatea nu ține de antrenori. Din-
tr-un motiv sau altul, nisipurile rămân 
mișcătoare în Bănie, unde nici Mirel Ră-

doi n-a rezistat. Principalul Craiovei a deminisio-
nat după partida din Cupa României cu FC Argeș, 
pierdută cu 2-1. Eliminarea din competiție l-ă făcut 
pe fostul selecționer să-și anunțe demisia imediat 
după joc, acesta invocând și relația ,,șubredă” cu 
Sorin Cârțu, președintele clubului.

„Între mine și jucători nu s-a întâmplat nimic. 
Cred că nea Sorin a înțeles greșit mesajul. I-am zis 
că îi sunt mereu recunoscător că m-a debutat ca fot-
balist. Dar să ne spună nouă ce să facem la meciuri, 
la antrenamente... nu am acceptat și nu voi accepta 
asta niciodată! Nu am ceva cu el, zic doar ce m-a 
deranjat. Eu le spun în față. Cred că indiferent cine 
face propunerile, tot patronul Mihai Rotaru a fost cel 
care m-a adus.  Decât să fie o situație implozivă, mai 
bine plec eu! Apoi lucrurile se vor lămuri. Nu făceam 
decât să ne păcălim singuri dacă mai rămâneam. 
Îmi pare rău doar că nu am reușit să ne calificăm 
în Cupă, dar nu am putut face mai mult. Au apărut 
aceste lucruri interne care au dinamitat situația”, a 
spus Rădoi după eșecul din Trivale. 

Deși Rădoi a fost debutat de Sorin Cârțu, ac-
tualul antrenor a spus că-i dă legitimația oficialu-
lui clubului dacă vrea să conducă echipa. Evident, 
acest lucru l-a mâniat pe fostul atacant, care a avut 
o reacție dură.

„Un atac cu talpa din partea unuia la care am 
ținut fantastic de mult. Și îmi pare rău că am investit 
multe sentimente pentru Rădoi. Sunt total surprins! 
E ultima dată când vorbesc despre el! Să încerci să 
muți atenția de la nereușitele tale într-o parte la care 
n-ai niciun fel de... argumentele lui sunt total neade-
vărate. Când am analizat jocul lui Rădoi vreodată? 
Sunt surprins de atitudinea lui. Sunt Sorin Cârțu, mi-
am câștigat dreptul să vorbesc despre fotbal. Nu vii 
tu să-mi spui că mă uit la alt joc! Bă, băiatule, eu știu 
să fac analiza. Când mă uit la un joc, înțeleg foarte 
multe. El n-are antrenamente făcute câte meciuri am 
eu antrenate în Liga 1. Vorbești în felul ăsta, lipsă 
de respect? A zis că-mi dă ‘badge-ul’, să antrenez. 
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Nu mă interesează să antrenez! Din 2016 am spus. 
Puteam să antrenez, dar starea mea emoțională nu 
mi-a mai permis. De la președinție trec să antrenez 
iar? Cum? Niciodată nu m-am implicat! N-am fost la 
patru antrenamente ale lui Rădoi. Antrenamentele 
la care am fost erau deja începute. La fel m-am com-
portat cu toți antrenorii. N-am vrut ca prezența mea 
acolo să le creeze vreun stres. De asta nu m-am dus 
la antrenamente, să nu creez o problemă. Față de ce 
ai făcut în această seară, mi-e rușine de prestația 
ta la televizor, Mirel! Te-am iubit atât de mult! Sunt 
într-o stare de dezamăgire”, a spus Sorin Cârțu, la 
Digi Sport. Patronul Mihai Rotaru a recunoscut că 
Rădoi nu a fost omul potrivit ca să conducă echipa. 
Finanțatorul a anunțat și transferuri, deși nu mai 
are antrenor.

,,În ultimele meciuri, după fiecare meci avem 
acest discurs al lui Mister, că nu stă, că pleacă. Asta 

m-a deranjat. Nu pot să accept să ne spălăm rufele 
în public. Trebuie să discutăm lucrurile față în față!

În momentul acesta, din punctul de vedere al 
imaginii, domnul Rădoi a fost nociv pentru Univer-
sitatea Craiova. Adică lasă în spate o echipă care 
are o grămadă de animozități în relația cu suporte-
rii, în relația cu mass-media, în relația dintre staff 
și conducere. Trebuie să o luăm de la zero. Tot ce 
am încercat să construim cu domnul Rădoi s-a în-
tors împotriva noastră în acest moment. Vrem patru 
jucători, doi din Liga 1, doi din străinătate. Unul a 
participat acum la Campionatul Mondial. Am făcut 
oferte pentru un jucător de la Voluntari și unul de la 
Petrolul. Suntem la jumătate. Adică noi am cerut o 
sumă, ei vor altă sumă”, a precizat Rotaru.

La meciurile cu CS Mioveni şi Chindia Târgoviş-
te, Universitatea va fi condusă de Dragoş Bon. 
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