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Orașul Rovinari, 41 de ani de laOrașul Rovinari, 41 de ani de la

înfi ințare! - Primarul Robert Filip: ”Povestea merge mai departe!”înfi ințare! - Primarul Robert Filip: ”Povestea merge mai departe!”

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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El este gorjeanul El este gorjeanul 
arestat pentru omor, arestat pentru omor, 
după ce a fost implicat după ce a fost implicat 
într-un accident în într-un accident în 
urma căruia au murit urma căruia au murit 
patru spanioli!

3 tigăi work 

de fontăde fontă

3 tigăi work3 tigăi work3 tigăi wo3 tigăi work3 tigăi work 

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

te premiază te premiază 

de crăciun!de crăciun!

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

Pârtie și telescaun Pârtie și telescaun 
nou la Rânca!nou la Rânca!

Câteva sute de turiști au urcat la sfârșitul 
săptămânii trecute la munte pentru a se 
bucura de zăpada căzută în special în 
cursul zilei de vineri, când temperaturile 
au mai crescut și ninsorile s-au oprit. 

SOCIETATE/ PAG. 7SOCIETATE/ PAG. 7

Hărţi de risc pentru cinci Hărţi de risc pentru cinci 
comune din Gorjcomune din Gorj

Cinci localități din Gorj beneficiază de 
hărți de risc natural la alunecări de 
teren. 
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„Cine spune minciuni es te ca și cel care fură.” - Proverb românes c„Cine spune minciuni es te ca și cel care fură.” - Proverb românes c
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

†Ss. Fc. Maria de †Ss. Fc. Maria de 
la Guadalupe*, la Guadalupe*, 
Epimah și Epimah și 
Alexandru, m Alexandru, m 

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 

parter, vis-a-vis parter, vis-a-vis 

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9211  +0,0019
Dolarul SUA                    4,6615  -0,0237
Gramul de aur                        268,9159  +0,4004 
Francul elveţian                         4,9963  +0,0226  
100 Yeni japonezi                     3,4271  +0,0062
Lira sterlină       5,7073  +0,0111 
Leva bulgărească      2,5161  +0,0010 
Leul moldovenesc                     0,2412  +0,0001     
100 Forinţi maghiari     1,1839  -0,0015

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 Spiridon †) Sfântul Spiridon 
al trimitundeial trimitundei
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Deocamdată, adio Schengen!
Motto: „Viitorul are multe 

nume: pentru cei slabi intangibilm 
pentru fricoși necunoscut, pentru 
crajoși șansă”.

Victor Hugo

Refuzul intrării României 
în Schengen: austriecii 
cu profiturilr, românii 

cu pierderile, am putea rezuma 
veto-ul Austriei la doleanța me-
ritată a țării noastre de a intra 
în selectul Spațiu Schengen, așa 
cum apreciau nu odată instituțiile 
de la Bruxelles. 

NE-AM FĂCUT-O ȘI NOI, CU 
MÂNA NOASTRĂ! Veto-ul aus-
triecilor, din 8 decembrie 2022, 
împotriva intrării României în 
Schengen, nu numai că a mâh-
nit și contrariat dar a pus în-
tr-o oglindă efectele respectivu-
lui vot negativ pentru români și 
austrieci, afirmă Mihai Ionescu, 
președintele Executiv al Asociației 
Exportatorilor și Importatorilor 
ANEIR.

Dacă în cazul Austriei, aceasta 
a beneficiat și beneficiază anual 
din România în folosul - direct sau 
indirect – al austriecilor acționari 
sau cetățeni de rând, în cazul Ro-
mâniei efectul este contrar.

Pe de o parte, cetățeanul ro-
mân este văduvit de partea din 
avuția națională care se transfe-
ră în Austria, iar pe de altă parte, 
efectul se măsoară prin deficitul 
balanței comerciale pe care țara le 
acumulează an de an(anul aces-
ta de peste 33 miliarde de euro) 
datorită și dificultăților pe care 
le întâmpină firmele românești 
în derularea operațiunilor de ex-
port-import. Pentru barierele fizi-
ce și mentale pe care le generează 
neintrarea în spațiul Schengen se 
comensurează și în banii pierduți. 
Iar dacă luăm în calcul numai de-
ficitul balanței comerciale ajun-
gem la 1.500 euro/cetățean/an, 
datorie pe care fiecare român o 
lasă moștenire generațiilor viitoa-
re.

Orice minut, orice oră sau zi 

de întârziere a camioa-
nelor în vămi, ca și a 
persoanelor(turiști sau 
oameni de afaceri) mă-
resc costurile produse-
lor și serviciilor pe care 
România le-ar putea ofe-
ri străinătății. Și cum în 
afaceri orice ban/cent 
contează, costurile su-
plimentare rezultate din 
neapartenența l a Spațiul 
Schengen conduc la scă-
derea competitivității 
economice a României 
în relațiile internaționale.

Deloc întâmplător, toate celelalte 
țări care au pornit odată cu noi pe ca-
lea economiei de piață în 1989 - și care 
sunt de ani buni în Spațiul Schengen 
– au balanțe pozitive(numesc aici Po-
lonia, Cehia, Ungaria), în timp ce la 
noi deficitele se accentuează an de 
an. 

Desigur, nu apartenența la spațiul 
Schengen rezolvă singur și de la sine 
povara datoriei externe a Români-
ei. Dar o contribuție nu lipsită de 
importanță are orice zi de amânare a 
intrării meritate a României în aceas-
tă zonă merit demonstrat concret de 
parametrii măsurabili consfințiți de 
autoritățile europene.

ABSURDUL VETO AL AUSTRIEI! 
Altfel spus, în urma veto-ului absurd 
din 8 decembrie, austriecii au rămas 
cu profiturile, iar românii cu paguba. 
O nemeritată abatere de la principiile 
care guvernează marea familie a Uni-
unii Europene, principii în care româ-
nii și-au pus mari speranțe că nu vor 
mai fi tratați drept cetățeni de mâna a 
doua”, spunea acesta.

IOHANNIS ABSENT, MANFRED 
WERNER ACTIV. În vreme ce Preș. 
Klaus Werner Iohannis s-a dat la fund 
și nimeni nu știe pe ce coclauri umblă 
și pare că nu-l interesează eșecul in-
trării Românei în Spațiul Schengen, 
iată că se zbat alții pentru noi.

Manfred Weber, președintele PPE, 
transmitev un mesaj de susținere 
pentru aderarea României la Spațiul 
Schenge:

„România aparține spațiului 

Schengen!
În calitate de președinte al Gru-

pului PPE, din Parlamentul Euro-
pean, și al Partidului este de dato-
ria mea să lucrez pentru obiectivul 
nostru: aderarea la Schengen a Ro-
mâniei și Bulgariei. La fel cum mulți 
dintre noi, sunt extrem de dezamă-
git de referatul negativ al ședinței 
Consiliului(JAI, n.m.) de săptămâ-
na trecută. Nu este corect, nu este 
drept și nu sunt profund de acord cu 
asta, Am declarat acest lucru public 
de mai multe ori nîn ultimele zile.(...) 
Nu voi renunța la misiunea noastră. 
România își merită locul în Schen-
gen. Pentru a realiza acest lucru, voi 
continua să implic în mod activ par-
tenerii noștri din Austria pentru a ne 
apropia obiectivul”, a scris Manfred 
Weber pe Facebook duminică, 11 de-
cembrie.

ION PREDOȘANU

P.S. IOHANNIS SEFACE CĂ 
PLOUĂ. CĂCI, ORICUM, NU PLOUĂ 
DE LA EL! Primul ministru al Româ-
niei, Nicolae Ciucă, își menține op-
timismul și nu se dă bătut. Numai 
Preș. Klaus Werner Iohannis, care 
s-a întâlnit de două ori cu cancela-
rul Ausrtei, Karl Nehammer, numai 
în ultimerle două săptămâni, bașca 
faptul că a primit la Palatul Cotro-
ceni o delegație a OMV Petrom, care 
sug din țițeiul României și, mai mult, 
vor toate gazele naturale din zona 
continentală a Mării Negre se face că 
plouă! Nimic nu-i întâmplător, Coa-
ne Iohannis. (Ion Predoșanu)

Şi, iată, mai trecut-a o UNIRE,
Având parade cu piper şi sare,
Şi făr-aranjament sau uneltire,
Avut-a, nu-i aşa,  şi  dezbinare.

O vreme bună, fără fum şi foc,
Cu defilare-n multe municipii,
Cu săbiile scoase sau în toc,
Cu staffuri  bune, pline de principii.

Cu arme de manevră şi maşini,
Elicoptere şi rachete iuţi,
Cu tehnică primită din vecini,
Că, la manevre, suntem ne-ntrecuţi.

A trecut 1 Decembrie
Şi Imnul ţării noastre s-a cântat,
S-au slobozit şi salvele de tun,
Şi preoţii au fost la tămâiat,
Şi s-a băut vin fier şi cu tutun.

S-au auzit aplauze-n eter,
Şi lătrături de câini fără de lesă,
Iar de la unii, cică plini de fler,
Şi hoiete, trimise cu adresă.

S-au aruncat ocheade cu-nţeles,
Deci, una peste alta, a fost bine,
Căci totul e pe-aici cu interes,
Şi-aşa e pe la noi, când e…UNIRE !!

GEO FILIŞ
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Curtea de Apel Alba Iulia ar urma să decidă azi printr-o 
sentință definitivă dacă gorjeanul acuzat de uciderea a 4 per-
soane într-un accident rutier produs săptămâna trecută la 
Sibiu își va petrece sau nu sărbătorile de iarnă în spatele 
gratiilor. 

Tribunalul Sibiu a admis încă de joi solicitarea procurori-
lor de a emite un mandat de arestare preventivă pe numele 
acestuia, mandat pe care anchetatorii l-au solicitat ca ur-
mare a numărului mare de victime rezultate din accidentul 
generat de gorjean. 

„Dispune arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, 
începând cu data de 08.12.2022, până la 06.01.2023, inclu-
siv a inculpatului S. I., ..., fără antecedente penale, cercetat 
pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, prev. şi ped. 
de art. 189 al. 1 lit. f din C.p.. În baza art. 230 C. proc. pen. 
dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe nu-
mele inculpatului SPORICI ION. În temeiul art. 275 alin. 6 Cpp 
onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru asistarea 
inculpatului, în cuantum de câte 340 lei, rămâne în sarcina 
statului. În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile ju-
diciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia”, a decis 
Tribunalul Sibiu.

G.I.

Șoferul din județul Gorj, în vârstă de 63 de ani, care a 
provocat accidentul din județul Sibiu, în urma căruia au 
murit patru persoane, a fost arestat preventiv pentru 
30 de zile, sub acuzația de omor calificat. Ion Sporici 
este din Motru, locuiește în Italia și se afla în vacanță 
în România. Bărbatul se deplasa dinspre Sibiu înspre 
Brașov, cu un autoturism BMW 560L, iar în localitatea 
Hula Bradului a încercat să depășească pe linie conti-
nuă o autoutilitară și s-a izbit de o Dacia Logan care 
circula din sens opus. Impactul a fost devastator, iar în 
urma coliziunii, patru persoane de origine spaniolă au 
decedat.  

El este gorjeanul arestat pentru omor, 
după ce a fost implicat într-un accident 
în urma căruia au murit patru spanioli!

Tribunalul Sibiu a ad-
mis, la finele săptă-
mânii trecute, cere-

rea procurorilor de arestare 
preventivă pentru 30 de zile a 
lui Ion Sporici, cercetat pen-

tru comiterea infracțiunii de 
omor calificat.

Bărbatul este autorul acci-
dentului din data de 4 decem-
brie a.c., de la Hula Bradului, 
județul Sibiu, în urma căruia 
patru oameni și-au pierdut 
viața. Este vorba despre un 
bărbat de 67 de ani, soția lui 
de 55 de ani și fiicele lor, în 
vârstă de 21 de ani, respectiv 
15 ani, cu toții din Insulele 
Canare, aflați în vacanță în 
România. 

Potrivit organelor judici-
are, Sporici, aflat la volanul 
unui BMW 560L, duminica 
trecută, în jurul orelor 20,20, 
a depășit o autoutilitară pe li-

nie continuă și s-a izbit fron-
tal cu Dacia Logan, care cir-
cula din sens opus, în care se 
aflau cei patru spanioli. Băr-
batul și soția sa au murit pe 
loc, fiica cea mare a acestora, 
în ambulanță, iar mezina fa-
miliei câteva zile mai târziu.

Gorjeanul care a produs 
tragedia a fost rănit în urma 
impactului și a fost transpor-
tat la Spitalul Clinic Județean 
de Urgență din Sibiu, având 
multiple contuzii și trauma-
tisme, dar conștient și stabil.

Câteva zile mai târziu, 
după ce a fost externat, Spo-
rici a fost reținut pentru 24 de 
ore, iar în urma cercetărilor, 

procurorii au propus ares-
tarea preventivă pe o durată 
de 30 de zile. Magistrații au 
admis solicitarea Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Sibiu 
și au dipus arestarea, numai 
că decizia a fost contestată, 
iar Curtea de Apel Alba Iulia 
va hotărî, luni, 12 decembrie, 
dacă gorjeanul va râmâne în 
arest. Ion Sporici este origi-
nar din Motru, iar în prezent 
locuia în Bolzano, Italia și se 
afla în vacanță în România. 
Potrivit unor informații aces-
ta este kinetoterapeut, expert 
maseur, maestru Reiki și pro-
fesor de reflexologie în Italia.

CLAUDIU MATEI

Sursă foto: oradesibiu.roSursă foto: oradesibiu.ro
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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 
11 Decembrie 202211 Decembrie 2022

Loto 6/49:   45, 8, 12, 41, 35, 30 

Noroc:    9 6 4 9 5 2 4 
Joker:    28, 27, 13, 19, 2 + 19 
Noroc Plus:    3 7 4 2 8 6 

Loto 5/40:    9, 16, 14, 39, 5, 27 

Super Noroc:   6 1 6 0 7 4

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

* Primarul Robert Filip: ,,Povestea merge mai de-
parte!”

Primarul orașului Rovi-
nari, Robert Filip, a avut 
un mesaj pentru toți 
locuitorii localității, 
menționând că, la 4 de-
cenii de la înființare, 
Rovinari a devenit cu-
noscut și pentru fabri-
cile care s-au deschis 
aici.

Iată mesajul lui Robert 
Filip, pentru rovinăreni:

,,Dragi rovinăreni,
Sărbătorim astăzi, 9 de-

cembrie 2022, nu doar 41 
de ani de când Rovinariul 
a devenit oraș. Sărbătorim 
oamenii ale căror fapte au 
dus la clădirea unui oraș ca cel în care trăim astăzi. Îi sărbă-
torim pe toți cei care, prin lucrurile mici sau mari pe care le-au 
realizat, au lăsat ceva aici.

La început, orașul Rovinari a fost cunoscut datorită bazinu-
lui carbonifer și energiei electrice dată întregii țări.

Astăzi, după 41 de ani, orașul Rovinari mai este cunoscut 
și prin fabricile construite aici în ultimii ani. Autoliv și Moveos 
produc sisteme de siguranță pentru industria auto din întrea-
ga lume, sisteme care salvează mii de vieți în fiecare zi, iar 
asta ne dă un sentiment de mândrie.

Povestea Rovinariului merge mai departe și, cu fiecare an 
care va trece, vom avea și mai multe motive de mândrie.

La mulți ani, Rovinari! La mulți ani, rovinăreni! #Fiimân-
dru, rovinărene!

Cu sinceră prietenie și aleasă prețuire,
Robert Dorin Filip”

M.C.H.

Orașul Rovinari, 41 de Orașul Rovinari, 41 de 
ani de la înfi ințare! ani de la înfi ințare! 

Imediat după blocarea 
României de a intra în 
Schengen de către Aus-
tria, liderul filialei Cartel 
Alfa Gorj, a cerut din nou 
demisia Lăcrămioarei Dia-
conu Pințea din Directora-
tul CEO. 

Este vorba despre Alin 
Munteanu, liderul 
care a mai cerut de-

miterea acesteia din fruntea 
CE Oltenia după ce aceasta 
nu a mai fost văzută la servi-
ciu de aproape un an de zile. 

Activitatea Lăcrămioarei 
Pințea, în conducerea CEO se 

Confl ict de interese la CEO! Omul OMW-ului în Complexul Confl ict de interese la CEO! Omul OMW-ului în Complexul 
Energetic Oltenia ,,trebuie să plece!” Energetic Oltenia ,,trebuie să plece!” 

desfășoară de la București, 
deși administrația CE Oltenia 
i-a pus la dispoziție o locuință 
de serviciu la Târgu-Jiu.

,,CEO cu terenurile, OMW stă 
la încasare”

Acesta a precizat că OMW 
Petrom și implicit Lăcrămioa-
ra Pințea trebuie să-și facă 

bagajele și să plece din com-
panie. 

,,M-am documentat și am 
văzut că din  1998  a fost în 
Directoratul OMW-ului și, mai 
mult, soțu dumneaei este în 
boardul OMW. 

Se poate verifica în 
declarația de avere. este un 
conflict de interese, eu am 
spus acest lucru chiar de la 
venirea acesteia în CEO. Și 
Lăcrămioara Pințea și OMW 
Petrom să-și facă bagajele și 
să plece, Să vină în Gorj cu 
viză Schengen!

Noi am cerut de fiecare dată 
ca CEO să facă investoiția în 
fotovoltaice, dar s-a spus la 
acel moment că societatea este 
pe pierdere și nu poate primi 
bani din PNRR. Așa că noi le 
punem terenuri la dispoziție și 
cei de la OMW sunt, practice 
doar la încasare”, a declarat 
acesta.

OMW Petrom este parte-
nerul selectat de CE Oltenia, 
condusă de liberalul Daniel 
Burlan, cu care va construi 
patru parcuri fotovoltaice 
umbrella unei societăți mixte 
înființate deja.

M.C.H. 
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Șofer amendat penal cu 30.000 de leiȘofer amendat penal cu 30.000 de lei

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 bărbat de 42 de ani din Târgu-Jiu, inginer 
la o firmă din Iași, a fost condamnat la pedeap-
sa de 30.000 de lei amendă penală, după ce a 
condus cu permisul anulat și a fost implicat 
într-un eveniment rutier. Bărbatul avea deja o 
condamnare definitivă de 9 luni de închisoare 
cu suspendare pentru infracțiuni rutiere. 

Gorjeanul a fost condamnat pentru o faptă 
ce a avut loc în urmă cu doi ani. „Inculpa-
tul (...), cunoscut cu antecedente penale, a 

condus în data de 11.08.2020 în jurul orei 13:00, pe 
DC6, pe raza loc. Boişoara, sat Bumbueşti, județul 
Vâlcea, autoturismul marca Peugeot, fiind implicat 
într-un accident de circulaţie soldat cu pagube ma-
teriale, deși ca urmare a condamnării penale pentru 
săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier se dis-
pusese anularea permisului de conducere”, potrivit 
rechizitoriului. 

În anul 2018, bărbatul fusese condamnat în 
mod repetat pentru săvârşirea unor infracţiuni ru-
tiere. El s-a ales cu o condamnare definitivă de 9 
luni de închisoare, cu suspendarea executării pe-
depsei sub supraveghere, instanța dispunând anu-
larea permisului de conducere.

„În condiţiile amintite, deşi cunoştea că avea per-
misul de conducere anulat, nemaiavând astfel drep-
tul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, 
în data de 11.08.2020, în jurul orei 13.00, inculpatul 
a condus pe DC6, pe raza loc. Boişoara, sat Bumbu-
eşti, autoturismul marca Peugeot, în zona km.2+500 
m fiind implicat într-un eveniment rutier, pierzând 
controlul asupra volanului, autoturismul răsturnân-
du-se în afara părţii carosabile, pe partea dreaptă, 
având în vedere sensul de mers Boişoara – Bum-
bueşti. Inculpatul a suferit leziuni corporale minore, 
plecând imediat de la locul accidentului”, susțin an-
chetatorii.

Ulterior, după circa o jumătate de oră, bărba-
tul a sunat la poliție și a spus că el a fost cel care 
a condus autovehiculul. A fost testat cu aparatul 
Drager, neaflându-se sub influenţa băuturilor al-
coolice. Întrucât autovehiculul condus de inculpat 
nu avea asigurare RCA, au fost ridicate plăcuţele de 
înmatriculare.

„A persistat în comportamentul infracţional”

Gorjeanul a recunoscut şi regretat săvârşirea 
faptei, alegându-se cu pedeapsa de 300 de zile-
amendă. „Deşi faţă de inculpat au fost pronunţate 
mai multe soluţii de condamnare, acestea nu şi-au 
îndeplinit scopul sancţionator şi preventiv, inculpatul 
persistând în comportamentul infracţional. (...)con-
stată că pedeapsa amenzii penale, dozată corespun-
zător, este una proporțională și suficientă raportat la 
persoana inculpatului și la fapta reținută în sarcina 
acestuia, fiind de natură a asigura atingerea scopu-
lui pentru care a fost instituită răspunderea penală, 
reprezentând un mijloc de constrângere, dar și un 
mijloc de reeducare și de prevenție adecvat. Instanţa 
apreciază că aplicarea a 300 de zile-amendă este 
suficientă pentru a-i atrage inculpatului atenţia asu-
pra gravităţii faptei sale şi pentru a duce la preve-
nirea săvârşirii de noi infracţiuni, având în vedere 
contextul în care a fost comisă fapta şi consecinţele 
acesteia”, a motivat instanța.

Astfel, bărbatul s-a ales cu 
pedeapsa de 30.000 de lei amen-
dă penală, respectiv 300 de zile 
amendă x 100 lei valoarea unei 
zile amendă. Bărbatul are posibi-
litatea să solicite eşalonarea plăţii 
amenzii. 

„Neexecutarea cu rea-credinţă 
a pedepsei amenzii atrage înlocui-
rea zilelor-amendă neexecutate cu 
un număr corespunzător de zile de 
închisoare, iar neexecutarea pedep-
sei amenzii, în tot sau în parte, din 
motive neimputabile inculpatului, 
duce la înlocuirea obligaţiei de pla-
tă a amenzii cu obligaţia de a pre-
sta o muncă neremunerată în folo-
sul comunităţii”, potrivit sentinței 
pronunțate la sfârșitul lunii no-
iembrie de o instanță din Vâlcea. 

Sentința nu este definitivă, gor-
jeanul având posibilitatea să o ata-
ce cu apel.

I.I.
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Consiliul Concurenţei a autorizat operațiunea 
prin care Complexul Energetic Oltenia SA și 
Tinmar Energy SA creează împreună o com-
panie pentru a realiza o centrală electrică cu 
ciclu combinat (Combined Cycle Gas Turbine 
– CCGT), a anunțat Focus Energetic.

Tinmar comercializează produse petroliere, 
este furnizor de energie electrică, de gaze 
naturale și producător de energie electrică 

din resurse regenerabile.
În urma analizei, Consiliul Concurenţei a con-

statat că această operaţiune nu ridică obstacole 
semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa 
românească sau pe o parte substanţială a acesteia 
și că nu există îndoieli serioase privind compatibili-
tatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorită-
ţii naționale de concurenţă, după eliminarea 
informațiilor cu caracter confidențial.

Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai 
mari producători de energie din ţară, a anunțat 
luna trecută că decide reluarea negocierilor pentru 
asocierea cu Tinmar Energy, pentru construirea a 
patru parcuri fotovoltaice cu o putere totală insta-
lată de aproximativ 280 MW.

Pe 12 octombrie 2022, acţionarii CE Oltenia au 
adoptat o hotărâre prin care au respins documente-
le tranzacţiei negociate cu Tinmar Energy, în urma 
avizului negativ dat de Consiliul de Supraveghere 
al CEO.

Consiliul Concurenței a autorizat 
parteneriatul CEO cu Tinmar Energy

Prin această decizie a AGEA, demersul de aso-
ciere cu Tinmar Energy rămâne deschis şi poate 
continua cu noi negocieri pentru rediscutarea unor 
termeni şi condiţii. Societăţile pe acţiuni rezultate 
din asocierea CE Oltenia – Tinmar Energy vor avea 

ca obiect implementarea a patru parcuri fotovoltai-
ce cu o  putere totală instalată de circa 280 MW şi a 
unui grup pe gaze naturale de 475 MW la Turceni, 
mai arată publicația menționată.

M.C.H.

,,Jandarmii montani gor-
jeni vor utiliza aceste ATV-uri 
în zonele montane arondate, 
în timpul acțiunilor de patru-
lare sau la solicitările SNUAU 
112 de căutare şi salvare a 
persoanelor care se rătăcesc în 

ATV-uri noi pentru jandarmii gorjeniATV-uri noi pentru jandarmii gorjeni
Posturile de jandarmi montane Rânca, Runcu și Tisma-
na cu 3 ATV-uri pentru a fi utilizate pe traseele monta-
ne din responsabilitatea județului Gorj, a anunțat IJJ 
Gorj, într-un comunicat de presă.

munţi şi care se află în situaţii 
limită. În decursul timpului jan-
darmii montani gorjeni au fost 
solicitați în repetate rânduri să 
ajute persoanele blocate cu di-
ferite autovehicule în zone mon-
tane greu accesibile. Posturile 

de jandarmi montane Runcu și 
Tismana sunt dotate cu auto-
turisme de teren Dacia Duster 
4×4, iar cel din Rânca are în uz 
Dacia Duster 4×4, Dacia Duster 
cu șenile și un snowmobil iar 
aceste ATV-uri vor contribui la 
creșterea mobilității structuri-

lor montane de jandarmi pen-
tru a se interveni în sprijinul 
turiștilor. ATV-urile Segway 4×4 
sunt dotate cu troliu electric, 
sisteme acustice și luminoase, 
precum și căști pentru protecția 
efectivelor și se pot deplasa pe 
toate drumurile inclusiv pe tra-

seele greu accesibile din zonele 
montane. Aceste noi dotări ale 
structurilor montane de jan-
darmi din județul Gorj vor fi uti-
lizate pentru creșterea gradului 
de siguranță al cetățenilor”, mai 
transmit jandarmii.

M.C.H.
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Hărţi de risc pentru cinci comune din GorjHărţi de risc pentru cinci comune din Gorj

Investiție de 1 milion Investiție de 1 milion 
de euro la Târgu-Jiude euro la Târgu-Jiu

Cinci localități din Gorj bene-
ficiază de hărți de risc na-
tural la alunecări de teren. 

Consilierii județeni sunt chemați luni, 
12 decembrie, în ședință extraordi-
nară, pentru aprobarea proiectului 
privind „Elaborarea hărţilor de risc 
natural la alunecări de teren pentru 
un număr de 5 unităţi administrativ 
- teritoriale ale județului Gorj - comu-
nele Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, 
Mușetești, Stejari, Turcinești și de-
clararea arealelor de risc la alunecări 
de teren”.

Interpretarea acestor hărţi de risc 
permite adoptarea unor categorii de 
măsuri pentru prevenirea produce-
rii alunecărilor de teren şi atenuarea 
efectelor acestora, precum și estima-
rea pierderilor materiale şi umane ce 
se vor înregistra în cazul declanşării 
acestor alunecări.

Documentațiile au fost elaborate 

în anul 2021, în urma unei 
licitații publice. 

„Aceste hărţi de risc natu-
ral la alunecări de teren con-
stituie parte componentă a 
documentaţiilor de amenajare 
a teritoriului şi se detaliază în 
PUG şi RLU aferente, în vede-
rea instituirii măsurilor specifi-
ce privind atenuarea riscurilor, 
realizarea construcţiilor şi utili-
zarea terenurilor. 

În baza acestor hărţi de risc 
la alunecări de teren Consiliile 
judeţene pot declara anumite 
areale ca zone de risc la alune-
cări de teren”, arată Consiliul 
Județean Gorj.

În plus, autorităţile locale 
vor stabili condiţii concrete de 
autorizare sau nu a unor con-
strucţii în zonele cu pericol.

I.I.

Primăria Municipiului Târgu-Jiu a 
obținut 5 milioane de lei de la Fondul 
de Mediu pentru programul de mo-
dernizare a iluminatului public din 
municipiu. 

„Este vorba despre un proiect care 
prevede eficientizarea energetică a 
sistemului de iluminat, prevăzut cu 
lămpi cu led, și gestionarea inteligen-
tă a acestuia în cele mai mari cartiere 
din Târgu-Jiu.  Vor fi înlocuite 1.600 
de corpuri de iluminat și console și 
vom elabora un sistem de telegestiu-
ne a rețelei care va permite controlul 
intensității luminii, a consumului de 
energie și obținerea de informații des-

pre starea în care se află acest sistem 
în orice moment”, a anunțat primarul 
Marcel Romanescu.

Municipiul Târgu-Jiu beneficiază, 
astfel, de trei surse de finanțare pen-
tru modernizarea iluminatului public: 
fonduri europene în valoare de 5 mili-
oane de euro, proiect prin care a fost 
modernizat iluminatul pe principalele 
bulevarde ale orașului, 5 milioane de 
lei din fondul de mediu pentru prin-
cipalele cartiere ale municipiului și 
bugetul local, de unde vor fi alocate 
sumele necesare pentru a acoperi re-
stul zonelor.

I.I.

CE Oltenia vrea CE Oltenia vrea 
să desfi ințeze circa să desfi ințeze circa 
4 km de cale ferată4 km de cale ferată

Complexul Energetic Oltenia lici-
tează, din nou, desființarea câtorva 
linii ferate pentru transportul cărbu-
nelui care nu mai sunt utilizate de 
mai bine de zece ani.

Firma câștigătoare a licitației 
va trebui să elaboreze proiectul și 
documentația tehnică  necesare avi-
zelor și autorizațiilor de desființare 
a șase linii. Lungimea însumată a 
acestora este de 3,6 kilometri. Avi-
zele vor fi obținute de la CFR SA, 
AFER, Ministerul Transporturilor și 
Statul Major General.

Potrivit CE Oltenia, liniile de cale 
ferată nu mai sunt folosite din 2010 
din cauza restrângerii activității su-
cursalei Turceni și implicit a trans-
portului de cărbune între stația CFR 
Turceni și punctele de descărcare. 

Valoarea estimativă a licitației 
este de 45.000 lei. Procedura aleasă 
este achiziție directă cu o etapă de 
negociere. Criteriul de atribuire este 
prețul cel mai scăzut oferit.

Ofertele au putut fi depuse până 
pe data de 6 decembrie.

I.I.
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Comunicat de presă

Data: 12.12.2022

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la 
nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189

În luna decembrie 2022, Județul Gorj a încheiat procesul de implementare a proiectului „Consolidarea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189, fi nanțat 
în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specifi c 9.1 - Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Proiectul a fost derulat de autoritatea  publică județeană în baza Contractului de fi nanțare nr. 356 din 
15.09.2020, semnat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de Benefi ciar.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
la nivelul județului Gorj.

Rezultatele așteptate/fi nale în urma implementării proiectului au constat în dotarea cu echipamente și apa-
ratură medicală a Secțiilor de Anestezie și Terapie Intensiva și a Unității de Primiri Urgențe, din cadrul Spita-
lului Județean de Urgență Târgu-Jiu pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov -2, respectiv:
 -   Paturi terapie intensivă electrice cu saltea antiescară pasivă – 25 bucăți; 
 -   Saltea antiescară activă – 13 bucăți;
 -   Monitor funcții vitale cu suport de prindere - 41 bucăți;
 -   Monitor funcții vitale cu trepied - 4 bucăți;
 -   Ventilator mecanic - 26 bucăți;
 -   Laringoscop cu fi bră optică - 20 bucăți;
 -   Aspirator chirurgical - 25 bucăți;
 -   Injectomat - 74 bucăți;
 -   Infuzomat - 17 bucăți;
 -   Ecograf cu 3 sonde - 2 bucăți;
 -   Aparat radiologie mobil - 3 bucăți;
 -  Videolaringoscop - 8 bucăți;
 -  EKG cu 12 canale - 8 bucăți;
 -  Cort modular - 1 bucată;
 -  Cort pentru decontaminare - 1 bucată;
 -  Stație centrală monitorizare - 2 bucăți.

Valoarea totală a proiectului a fost de 14.497.934,70 lei cu TVA, din care: 
- 14.494.934,70 lei cu TVA, fi nanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare   Regională și Bugetul 
Național;
- 3.000,00 lei cu TVA, cheltuieli neeligibile.

Perioada de implementare a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19 la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189 a fost de la data semnării contractului de fi nanțare, respec-
tiv din data de 15.09.2020 până la data de 31.12.2022.

„Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020”.

Date de contact: Consiliul Județean Gorj, Str. Victoriei, nr. 4, Mun. Târgu-Jiu, tel. 0253 214 006, fax. 0253 
212 023, web: www.cjgorj.ro, e-mail: consjud@cjgorj.ro.
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Câteva sute de turiști au urcat 
la sfârșitul săptămânii trecu-
te la munte pentru a se bucu-
ra de zăpada căzută în special 
în cursul zilei de vineri, când 
temperaturile au mai crescut 
și ninsorile s-au oprit. Dar stra-
tul de omăt a ajuns pe pârtie și 
la 30 de centimetri, fiind ceva 
extrem de rar pentru această 
perioadă la nivelul stațiunilor 
montane din țară. 

În vecinătate doar Straja mai 
are peisaj alb, care să îi bu-
cure pe turiști. Cei care aleg 

însă Rânca în această iarnă vor 
avea parte de o surpriză realizată 
de administratorii domeniului schi-
abil din stațiune. O pârtie nouă și 
o instalație de telescaun va fi pusă 
în funcțiune în câteva zile, astfel că 
turiștii care vor veni de sărbători 
aici vor avea un motiv în plus de 
distracție. Noua pârtie este ampla-
sată chiar la intrarea în stațiune 
dinspre Novaci și are o lungime 
apreciabilă, după cum a menționat 
Nicu Mitroiu, administratorul do-
meniului schiabil și investitorul 
care a realizat acest proiect. „Este o 
investiție de circa o jumătate de mili-
on de euro care acum este în stadiul 
de finalizare. Va fi pusă în funcțiune 
în câteva zile, încă mai e un pic de 
lucru la instalație, dar până atunci 
totul va fi gata. Este un telescaun 

PârtiePârtie
nou lanou la

Filiala Gorj ai Partidului Alterna-
tiva Dreaptă constată cu indignare 
refuzul nejustificat din punct de 
vedere legislativ al acceptării țării 
noastre în spațiul Schengen. Acest 
fapt va conduce la imposibilitatea 
de a fructifica anumite avantaje 
economice meritate și de altfel im-
portante pentru România și pentru 
economia zonei noastre, în special 
pentru transportatori, implicit pen-
tru cei din Oltenia.  

Astfel:
- îngreunarea transporturilor 

europene datorită formalităților bi-
rocratice transfrontaliere, 

- scăderea interesului pentru 
investitorii străini în zonele din Ro-
mânia, etc ... 

 sunt numai câteva din efectele 
negative ale acestui refuz inaccep-
tabil și „irațional” din partea unei 
singure țări europene.

Pentru această ipotetică „accep-
tare”, pe o perioadă de mai mult de 
un deceniu  au fost aplicate mai 
multe măsuri și strategii în detri-
mentul intereselor cetățenilor și 
economiei zonale sau naționale, 

Nu acceptăm șantajulNu acceptăm șantajul
compensații pentru transcompensații pentru tran
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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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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

tie și telescaun e și telescaun 
u la Rânca!a Rânca!

fix, care are 3 locuri, lungimea instalației fiind de 1,2 kilo-
metri. Pârtia are și ea circa 1300 de metri și este amplasată 
chiar lângă Transalpina și lângă parcarea amenajată la 
intrarea în stațiune. Obiectivul cel mai important al acestui 
proiect a fost acela de a lega pârtia aceasta de pârtia nu-
mărul 1 din stațiune. Astfel, mașinile pot fi lăsate în parca-
rea de la intrare și evităm aglomerația de pe Transalpina. 
Noi, din fericire, avem un strat de zăpadă de circa 30 cm pe 
pârtia numărul 1, unde am pus și tunurile de zăpadă artifi-
cială în funcțiune”, a explicat administratorul domeniului 
schiabil. Turiștii au văzut că se lucrează de zor la noua 
investiție, iar unii dintre ei au declarat că de abia așteaptă 
să schieze aici. „Din București am venit pentru că știam că 
este zăpadă. Nu știam că se mai face o pârtie cu instalație 
cu tot ce presupune treaba asta, dar mă bucur. E păcat că 
nu e gata acum pentru că aș fi încercat-o, dar o să mai revin 
în februarie când mai am câteva zile de concediu și atunci 
sigur va fi și zăpada și mai mare”, a spus un turist. Un 
altul a recunoscut că a venit în stațiune mai mult să se 
plimbe și să vadă munții pentru că de schiat nu știe și nici 
nu va învăța. „De la Craiova am venit împreună cu soția, 
dar doar ca să ne dăm cu sania dacă e zăpadă. Cu schiul 
nu le avem și nici nu cred că vom învăța vreodată. E bine că 
s-a făcut o pârtie nouă pentru că or să plece schiorii acolo 
și rămânem noi cu săniuțele aici în zona centrală”, a spus 
bărbatul. Rânca are alte trei pârtii funcționale, cu lungimi 
cuprinse între 800 și 1500 de metri, șeful asociației ca-
banierilor din stațiune, Constantin Pănescu, menționând 
că orice investiție de acest gen este una binevenită pentru 
dezvoltarea turismului. „E clar că orice investiție de acest 
gen aduce mai mulți turiști. O pârtie nouă presupune turiști 
mai mulți, mai ales că noi suntem printre puținele locuri din 
țară unde deja e zăpadă și se poate schia. Orice astfel de 
investiție este de bun augur pentru zona Rânca”, spune 
Pănescu, el pledând de ani de zile pentru dezvoltarea unor 
astfel de pârtii și instalații de telescaun până la unirea 
zonei Vidra cu Rânca și Parâng – Straja, proiect care ne-
cesită însă finanțări uriașe, pe care nimeni nu și le asumă 
deocamdată.

GELU IONESCU

jul politic!  - Susținem acordarea de l politic!  - Susținem acordarea de 
ansportatori!nsportatori!

multiple concesii politice și 
economice nejustificate ce 
au adus prejudicii inclusiv 
suveranității țării...:

- Excluderea companii-
lor românești de la exploa-
tarea unor resurse locale, 

- „concurența neloială” 
datorată măsurilor favori-
zante pentru anumite com-
panii străine, 

- legile justiției privitoa-
re la „deciziile Curții Constituționale a României” etc ...

În pofida acestor eforturi și favoruri, acceptarea statu-
tului de țară membră Schengen a fost oprită de către in-
teresele individuale sau de grup atât ale reprezentanților 
țărilor care au votat împotrivă (a se vedea reprezentanții 
Austriei și presupus cei ai Olandei) ... 

Dar și de interesele personale a mai multor grupări po-
litice și decizionale românești ce au întreprins astfel de 
măsuri discreționare în defavoarea cetățenilor și a econo-
miei locale, zonale și naționale!

În concluzie cerem cu fermitate:
- Excluderea tratamentelor ce favorizează nejustifi-

cat anumite companii, concesii care afectează grav libera 
concurență și implicit evoluția și  bunăstarea regională 
sau națională;

- Asumarea eșecului politic al guvernanților, foști și 
actuali, care în urma strategiilor discriminatorii la adresa 
concurenților de pe piața liberă, au condus în mod im-
plicit și prin astfel de măsuri, la situația actuală de criză 
și sărăcie a societății românești și desigur și a județului 
nostru;

- Încurajarea legislativă și economică a afirmării 
concurenților regionali și naționali prin măsuri echivalen-
te de stimulare a investițiilor și de asigurare a condițiilor 
propice dezvoltării acestora. 

-Acordarea de compensații transportatorilor transfron-
talieri pentru condițiile grele, necorespunzătoare în care 
aceștia sunt nevoiți să își desfășoare activitatea.

Cu respect îndreptăm România!
Biroul de Presă al Partidului Alternativa Dreaptă 

- Filiala Gorj.    
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Ortodoxia salvează RomâniaOrtodoxia salvează România

,,Biserica Ortodoxă nu este o Biserică între altele, ci ,,Biserica Ortodoxă nu este o Biserică între altele, ci 
este, pur şi simplu, fi rea în care Dumnezeu l-a creat pe este, pur şi simplu, fi rea în care Dumnezeu l-a creat pe 
om. Esenţa Ortodoxiei este fi rea omului”! (Rafail Noica)om. Esenţa Ortodoxiei este fi rea omului”! (Rafail Noica)
Biserica Ortodoxă este Calea omului spre 

îndumnezeire, iar, atunci când ne refe-
rim la cultul creștin ortodox, pornim de la 

premisa întemeiată că Ortodoxia se caracterizează 
prin frumusețea deosebită a cultului, prin bogăția 
negrăită a textului biblic și prin profunzimea lui, 
precum și prin valoarea catehetică a ritualului, 
acesta constituind un tezaur de mare preț al Bi-
sericii noastre dreptmăritoare, cel care deține un 
rol important în viața religioasă a credincioșilor din 
întreaga lume. De aceea, creștinismul ortodox, am 
putea spune că se definește prin trăirea și practi-
carea formelor de cult asociate cu mucenicia, adă-
ugate la faptele pilduitoare care au fost și rămân 
izvorul de căpetenie al evlaviei și al credinţei or-
todoxe. În mare măsură, esența Ortodoxiei se ma-
nifestă de fiecare dată și se trăiește prin partici-
parea la formele, tradițiile, datinile și instituțiile ei 
de cult: botezul copiilor, cununia tinerilor, Spove-
direa și Împărtășirea, cultul morților, marile sărbă-
tori creștine: Paștile, Crăciunul, Boboteaza, Rusa-
liile, astfel încât Ortodoxia se caracterizează și se 
definește prin cultul care reprezintă însăși Tradiția 

vie a Bisericii, fiind, prin spiritualitatea şi viața ei 
religioasă într-o necontenită trăire și mișcare, sub 
călăuzirea și inspiraţia harului Sfântului Duh. Bi-
serica îşi împlineşte misiunea în cadrul societăţii 
româneşti, prin sfintele slujbe în cadrul cărora cei 
care participă sunt în comuniune cu Mântuitorul 
Iisus Hristos, cu Maica Domnului şi cu Sfinţii, prin 
răspândirea învăţăturii dumnezeieşti şi prin diferi-
tele acţiuni de filantropie şi de caritate, deoarece, 
trăim azi într-o societate în care omul acestui în-
ceput de mileniu creştin este nu doar o fiinţă mo-
dernă, ci şi una însingurată, izolată şi egoistă, de 
multe ori lipsită de cele mai nobile sentimente care 
înfrumuseţează şi îmbogăţesc sufletul omului. De 
la o zi la alta, vedem că o astfel de fiinţă, nici măcar 
nu mai are capacitatea de a conştientiza faptul că 
trăieşte doar pentru bani, prin absenţa şi negarea 
Lui Dumnezeu, astfel încât creştinul, parcă nici nu 
se mai poate defini şi cunoaşte pe sine însuşi ca 
fiind chip al Dumnezeului Creator al său! Acest lu-
cru se întâmplă, tocmai datorită faptului că omul 
însingurat şi pe alocuri alienat, parcă s-a îndepăr-
tat de Creatorul său, pentru că a părăsit «corabia» 

care ne duce pe toţi la Athosul mântuirii, adică, 
sfânta Biserică! Pentru aceşti oameni pe care i-am 
putea numi un fel de «turmă rătăcită», Biserica Or-
todoxă trebuie să depună un efort deosebit pentru 
a-i readuce în ieslea de unde au plecat, deoarece, 
lăsându-i să umble pe alte căi lăturalnice, cu si-
guranţă că aceşti oameni vor ajunge mai devreme 
sau mai târziu nişte făpturi marginalizate ale ale 
societăţii, pentru că rolul Bisericii în societate este 
unul deosebit, revinindu-i misiunea de a-i aduna 
pe «fiii risipitori» şi de a le arăta adevărata cale pe 
care aceştia trebuie să o afle clipă de clipă şi zi de 
zi, pentru a-L urma pe Dumnezeu!

Despre rolul Maicii Domnului în Ortodoxie

Cu siguranţă, rolul Fecioarei Maria, Maica Dom-
nului, putem spune că este unul foarte important 
în religia ortodoxă, deoarece, Preasfânta Născătoare 
de Dumnezeu a fost plasată în iconomie în centrul 
lucrării mântuitoare a Lui Iisus Hristos şi ea este 
pusă, de asemenea, în legătură și cu alte adevăruri 
legate de credința ortodocșilor. Pe bună dreptate, 
Maica Domnului este prezentată în lucrarea sfântă 
ca fiind martorul principal al Întrupării Cuvântu-
lui, ca o Icoană a Bisericii, ca un semn unic şi in-
confundabil al Împărăției lui Dumnezeu și Maică a 
celor vii! De aceea, cultul ei s-a dezvoltat după Si-
nodul al III-lea Ecumenic de la Efes, din anul 431, 
atunci când s-a condamnat erezia lui Nestorie și 
s-a formulat esența doctrinei mariologice ortodoxe, 
recunoscându-se rolul Preasfintei Fecioare în împli-
nirea iconomiei mântuirii, prin întruparea 
Fiului lui Dumnezeu. Trebuie să ştim că 
în timp ce se pregătea să Îl nască pe Fiul 
său, Duhul Sfânt a desemnat-o pe Maica 
Domnului, cel mai ales chivot sfințit al lui 
Dumnezeu, de aceea, mulți credincioși se 
roagă la Maica Domnului pentru a avea o 
viață liniștită, cu mult noroc și cu sănă-
tate, cu mult spor în toate! În evlavia lor, 
credincioșii merg la biserică sau la mă-
năstiri pentru a se închina la icoanele în 
care este reprezentată Maica Domnului şi 
din punct de vedere teologic, Icoana Maicii 
Domnului o întruchipează pe prima ființă 
umană care a realizat minunea Întrupării: 
îndumnezeirea omului. Prin această icoa-
nă în care apare alături de Iisus Hristos 
este reprezentant fundamentul tuturor ico-
nografiilor în care Dumnezeu este înome-
nit, de aceea, iconografii au încercat să o 
zugrăvească pe Maica Domnului în așa fel 
încât să aibă o înfățișare blândă, mângâ-
ietoare şi iertătoare, demnă și slăvită, dar 
să mai adăugăm faptul că sunt și icoane 
în care Născătoarea de Dumnezeu a fost 
pictată mâhnită și uneori înlăcrimată, dar 

plină de spiritualitate și de adâncă înțelepciune. 
Dacă privim cu mare atenţie, Maica Domnului este 
prezentată în icoane cu capul plin de nimb şi aco-
perit cu o năframă, capul fiind ușor căzut într-o 
parte, iar, năframa de pe cap este de culoare roșie 
pentru a simboliza suferința și sfințenia Preacura-
tei. În schimb, hainele sunt albastre, ceea ce o îno-
meneşte pe Maica Domnului şi o face plăcută su-
fletului credinciosului, dar, tototodată, sunt pictate 
și trei stele, una pe frunte și alte două pe fiecare 
umăr al Maicii Domnului, iar, aceste stele simboli-
zează fecioria, adică, momentul în care Sfânta Ma-
ria era Fecioară în timpul sarcinii și după Nașterea 
Domnului, ca să mai adăugăm şi faptul că cele trei 
stele mai simbolizează și Sfânta Treime. În Sfântul 
Munte Athos ca şi în Grecia există și cele mai multe 
icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, la 
Mănăstirea Vatoped: «Vimatarissa» sau «Altarița», 
«Paramythia» sau «Mângâietoarea», «Pantanassa» 
sau «Vindecătoarea de cancer», «Elaiovrytissa» sau 
«Izvorâtoarea de untdelemn», «Antifonitria» sau 
«Împotriva glăsuitoarea», «Esfagmeni» sau «Cea În-
junghiată» și «Pyrovolitheisa» sau «Cea Împușcată», 
aceasta din urmă aflată deasupra porții de intrare 
în mănăstire. 

„Nu te milostivi, Maica Mea, de acești păcătoși. 
Lasă-i să fi e pedepsiți prin năvălirea piraților, 
după cum merită”!

Aşadar, una dintre cele mai apreciate icoane fă-
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Anunţ public privind dezbaterea publică pentru activitatea Cod CAEN 

0520-EXTRACŢIA CĂRBUNELUI INFERIOR desfăşurată pe teritoriul 

comunelor Mătăsari, Slivileşti, Ciuperceni şi oraşul Motru, judeţul Gorj

Titular S.C.E.O.-U.M.C. Motru-Sector Roşiuţa

S.C.E.O.-U.M.C.Motru-Sector Roşiuţa anunţă publicul interesat asupra 

depunerii rapoartelor la bilanţul de mediu nivel I+II, pentru activitatea Cod 

CAEN 0520 - EXTRACŢIA CĂRBUNELUI INFERIOR, desfăşurată pe teri-

toriul comunelor Mătăsari, Slivileşti, Ciuperceni şi oraşul Motru, jude-

ţul Gorj.

Rapoartele şi studiile, după caz, pot fi consultate la sediul autorităţii com-

petente pentru protecţia mediului din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, 

nr.76, judeţul Gorj şi la sediul S.C.E.O.-U.M.C.Motru-Sector Roşiuţa, din 

Motru, sat Rosiuta, judeţul Gorj, în zilele de luni-joi, între orele 8,30-15,30 

şi vineri între orele 8,30-13,30

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de in-

ternet http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/documentatii-procedura-auto-

rizare-autorizatie-de- mediu.

Dezbaterea publică a rapoartelor la bilanţul de mediu nivel I+II, va avea 

loc la sediul Primăriei Motru în data de 16.01.2023, începând cu orele 

11:00 şi la sediul Primăriei Mătăsari în data de 16.01.2023 începând cu 

orele 14:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii 

privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru pro-

tecţia mediului din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr.76, judeţul Gorj, 

până la data de 16.01.2023. 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

Dănescu Stroe Dragos I.I., cu sediul în comuna Crasna, sat Cărpiniş, 

jud Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul „Construire spaţiu pentru producţie 

peleţi” propus a fi amplasat în: comuna Crasna, satul Cărpiniş, judeţul 

Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj 

din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, judeţul Gorj şi la Dănescu Stroe 

Dragos I.I. în comuna comuna Crasna, satul Cărpiniş, judeţul Gorj în zilele 

de luni - vineri între orele 9 -14.

cătoare de minuni este «Pantanassa», 
cea reccunoscută pentru că vindecă 
boala necruţătoare a cancerului, o 
boală diagnosticată în cazul multor 
persoane aflate pe ultimele suflări ale 
vieţii pământeşti! În România există 
câteva icoane ale Maicii Domnului 
«Pantanassa», vindecătoare de cancer 
şi ele pot fi găsite pentru închinare la 
Biserica Rusă din București, la Mă-
năstirea Oașa din județul Alba și la 
Mănăstirea Șinca Nouă din județul 
Brașov. La Mănăstirea «Vatoped», 
icoana Maicii Domnului «Pantanas-
sa» este sărbătorită pe 15 octombrie, 
pentru că orice icoană a Maicii Dom-
nului este foarte apreciată în rândul 
credincioșilor şi se poate opta pentru 
cadouri minunate ca un dar pentru 
o casă nouă, aşa cum ar fi Icoana 
Maicii Domnului de la Betleem, Icoa-
na Maicii Domnului de la Kazan sau 
Icoana Maicii Domnului de la Ierusa-
lim. Pentru a întări afirmaţia despre 
puterea negrăită a Ortodoxiei, în în-
cheiere, să amintim şi despre Icoana 
Maicii Domnului «Vimatarissa» sau 
«Ktitorissa», care este considerată cea 
mai renumită icoană găzduită de Mă-
năstirea Vatoped, preţuită ca ocro-
titoarea așezământului şi care este 
așezată în katholikonul Mănăstirii, pe 
scaunul arhieresc din Sfântul Altar. 
Potrivit relatărilor Sfinţilor Părinţi, 
naufragiind corabia în care se afla Ar-
cadie, fiul împăratului Theodosie cel 
Mare, acesta a fost izbăvit prin ajuto-
rul minunat al Maicii Domnului, care 
l-a adus pe uscat, fiind aflat într-un 
tufiș, în locul în care mai târziu avea 
să fie construită Mănăstirea Vatoped 
și unde acesta a găsit Icoana Născă-
toarei de Dumnezeu, mai ales că de 
această icoană este legată o minune 
petrecută în secolul al X-lea, când, la 
un atac al piraților arabi asupra mă-
năstirii, ierodiaconul Sava apucase 
să ascundă icoana Maicii Domnului, 
aruncând-o în fântâna Sfântului Al-
tar, împreună cu Crucea lui Constan-
tin cel Mare și cu o făclie aprinsă ce 
ardea întotdeauna înaintea icoanei 
Născătoarei de Dumnezeu. 

Cu toate că ierodiaconul Sava nu 
reuși să scape el însuși de urgia pă-
gânilor, care l-au prins și l-au vândut 
rob în Creta, după șaptezeci de ani, 
în vremea împăratului Nichifor Focas, 
Creta fiind scăpată de piraţi, și-a re-
căpătat libertatea, iar, Cuviosul Sava 
care, fiind acum la adânci bătrâneți, 
s-a întors în Mănăstirea sa de metanie 
unde i-a arătat egumenului Nicolae lo-
cul în care trebuia săpat pentru a des-
coperi vechea fântână a Altarului în 
care au găsit icoana și Crucea plutind 
drepte deasupra apei, iar lumânarea 
încă aprinsă, așa cum fusese lăsată 
cu șaptezeci de ani în urmă! Cu alte 
cuvinte, se petrecuse o îndoită minu-
ne, deoarece sfintele odoare aruncate 
în apă nu suferiseră stricăciune, prin 
minunea și purtarea de grijă a Mai-
cii Domnului, iar lumânarea ardea de 
șaptezeci de ani, fără a se stinge! Se 
spune că exista în trecut obiceiul ca 
părinții Mănăstirii, ieșind din katholi-
kon, să sărute această icoană a Mai-
cii Domnului, după care Egumenul 
încredința cheile mănăstirii călugăru-
lui ce îndeplinea ascultarea de portar 
al sfântului lăcaș. La un moment dat, 
tot ca printr-o minune, pe vremea 
Bizanțului, într-una din zile, când 
egumenul înmâna cheile portarului, a 
auzit un glas venind dinspre icoană: 
„Nu deschideți astăzi porțile mănăs-
tirii, ci urcați pe ziduri și izgoniți-i pe 
pirați”, iar, aceleași glas a răsunat și 
a doua oară. Şi îndreptându-și pri-

virea spre icoană, egumenul a văzut 
cum Pruncul din brațele Născătoarei 
de Dumnezeu Își întinde mâna, aco-
perind buzele Maicii Sale și spunând: 
„Nu te milostivi, Maica Mea, de acești 
păcătoși. Lasă-i să fie pedepsiți prin 
năvălirea piraților, după cum merită”, 
dar, Maica Domnului, luând mâna 
Pruncului Hristos și întorcând ușor 
capul, repetă aceleași cuvinte. Atunci, 
monahii au alergat îndată spre ziduri, 
de unde era lesne de văzut cum pirații 
încercuiseră mănăstirea și așteptau 
momentul deschiderii porții, pentru 
a năvăli înăuntru și a o prăda Însă, 
prin intervenția minunată a Maicii 
Domnului, mănăstirea a fost izbăvi-
tă de urgia piraților, iar, de atunci, în 
icoană au rămas întipărite aceste ul-
time mișcări ale feței Dumnezeiescu-
lui Prunc și ale Maicii Sale. În tradiția 
Mănăstirii Vatoped se spune că un ie-
rodiacon, eclesiarhul katholikonului, 
date fiind îndatoririle ascultării sale, 
ajungea cu întârziere în trapeză în re-
petate rânduri şi la un moment dat, 
din pricina unei asemenea întârzieri, 
trapezarul a refuzat să îi mai dea ecle-
siarhului porția de mâncare. Atunci, 
cu sufletul plin de revoltă pentru cele 
petrecute, ierodiaconul s-a întors în 
biserică și, oprindu-se în fața icoa-
nei Maicii Domnului, i-a grăit: „Până 
când o să te tot slujesc și o să mă os-
tenesc pentru tine, iar tu nici măcar 
de hrana mea nu te îngrijești?”, şi în 
netrebnicia lui, a luat un cuțit, a lo-
vit chipul Maicii Domnului din care, 
de parcă ar fi fost viu, a început să 
curgă sânge. Ierodiaconul a orbit pe 
loc și a căzut la pământ, ca ieșit din 
minți şi în această stare a rămas în 
fața icoanei timp de trei ani, plângând 
și rugând-o pe Maica Domnului să fie 
iertat. 

Deci, după trecerea celor trei ani, 
Maica Domnului i s-a arătat egume-
nului, înștiințându-l de tămăduirea 
ierodiaconului ce îndrăznise să îi lo-
vească icoana, dar spunându-i, tot-
odată, că mâna ce lucrase această 
nelegiuire, va fi pedepsită. Şi după 
adormirea ierodiaconului, odată cu 
mutarea rămășițelor sale, spre deose-
bire de restul trupului care se dezle-
gase în cele din care fusese alcătuit, 
mâna sa dreaptă a rămas neputrezită 
și astfel se păstrează până astăzi. În-
tr-o zi, un preot, pelerin în Mănăstire, 
îndoindu-se de această minune, și-a 
pus degetul în locul vechii lovituri de 
cuțit, de unde a țâșnit îndată sânge, 
dar, cutremurat de minune, preotul 
nu apucă să iasă din katholikon, că-
zând jos mort. 

Pentru întărirea celor afirmate, că 
Ortodoxia salvează România şi credin-
ţa noastră dreptmăritoare, să înche-
iem printr-o relatare care ne spune 
că într-o vreme în care în mănăstire 
se împuținase uleiul, Cuviosul Ghe-
nadie, chelarul mănăstirii, începuse 
să-l economisească, rânduindu-l doar 
pentru întrebuințarea sa la candelele 
bisericii. Dar, bucătarul s-a plâns de 
acest lucru egumenului, care i-a po-
runcit chelarului să împartă cu gene-
rozitate uleiul pentru folosul întregii 
obști, avându-și nădejdea în purtarea 
de grijă a Stăpânei Născătoarei de 
Dumnezeu. Când, într-una din zile, 
a intrat în chelărie, Cuviosul Ghena-
die a văzut uleiul prelingându-se din 
vasul mai înainte golit, încât acesta 
ajunsese să curgă până la ușă, iar, de 
atunci, icoana răspândește o sfântă 
mireasmă! 

VA URMA) 
LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

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

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

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

Telefon: 0761645595. 

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

Telefon 0721.242667.

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

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

 Vând vin roze, preț 

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.

 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!

DeceseDecese

r A plecat la ceruri o pri-

etenă bună, dragă, blândă 

MARILENA SÂRBU.

Dumnezeu să o odih-

nească!

Antonica, Georgiana și 

Angelica

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 

ANUNŢ PUBLIC

Titularul Primăria Comunei Crușeț anunţă publicul in-

teresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 

de mediu pentru proiectul: ”Extindere rețea de canaliza-
re menajeră în comuna Crușeț, județul Gorj” propus a fi 

amplasat în comuna Crușeț, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate 

la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii,  nr. 

76, judeţul Gorj și la adresa titularului Primăria Comunei 
Crușeț din comuna Crușeț, str. Principală, nr. 214,  în zilele 

de luni–vineri între orele   9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 

Gorj.

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 

birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 

0253/213409.0253/213409.

Școală Meserii autorizate 
Gorj desfășoară cursuri ori-
ce meserie, minim 450 lei, 
rate, diplome recunoscute, 
sprijin angajare. Căutăm co-
laboratori, 2000 lei /clasa. 
Telefon:   0751855929; se-
cretariatsnm@yahoo.com
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Direcție a CJ Gorj, premiată la Gala 
InfomediuEuropa

În cadrul Galei Premiilor 
InfomediuEuorpa, ediția a 
XV-a, Direcția de Manage-
ment Integrat a Deșeurilor și 
Protecția Animalelor Gorj, din 
cadrul Consiliului Județean 

Gorj, a fost premiată pentru 
modul în care a organizat și 
desfășurat campania pentru 
colectare a deșeurilor vechi 
(DEEE-uri), a anunțat Luis 
Popa, directorul Direcției.

,,Campania s-a desfășurat 
anul acesta, din mai până în 
la finalul lunii iunie, iar cei 
care au participat în cadrul 
acestei campanii au participat 
la o tombolă, câștigând diferi-
te premii.

Campania de colectare a 
electrocasnicelor vechi a înce-
put în anul 2018, într-o singu-
ră localitate, ajungând ca în 
prezent să se desfășoare în tot 
județul Gorj.

Le mulțumesc pe aceas-
tă cale colegilor mei pentru 
modul în care s-au implicat 
în organizarea acestei cam-
panii, unităților administrativ 
teritoriale pentru că au înțeles 
importanța acestei campanii, 
dar și presei locale pentru pro-
movarea acestei campanii”, a 
mai transmis acesta.

M.C.H.

Consiliul Județean Gorj, 
Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Gorj 
și Școala Populară de Arte 
”Constantin Brâncuși” Târgu 
Jiu se pregătesc să întâmpine 
sărbătorile de iarnă în spiritul 
tradițiilor autentice gorjenești 
moștenite din generații. În ca-
drul manifestării cultural-ar-
tistice ”În așteptarea lui Moș 
Crăciun-Colindă, Doamne, 
Colind ” va fi și ”Alaiul obice-
iurilor de iarnă”, eveniment 
ce va avea loc în Piața Pre-
fecturii din Târgu Jiu, joi, 15 
decembrie 2022, începând cu 
ora 10:00.

Ca în fiecare an, sute de 
colindători din toate colţurile 
judeţului isi dau întâlnire la 
Târgu-Jiu pentru a participa 
la acest eveniment devenit 
deja o tradiţie, una care, an 

Peste 500 de colindători din Gorj 
și Mehedinți vin la Târgu jiu

de an, oferă târgujienilor oca-
zia de a asista la un frumos 
spectacol al datinilor şi obice-
iurilor populare gorjeneşti. 

Peste 500 de colindători 
din judeţele Gorj şi Mehe-
dinţi, îmbrăcaţi în frumoase 
costume populare,  participă 
anul acesta la “Alaiul obiceiu-
rilor de iarnă”, demonstrând 
încă o dată faptul că tradiţiile 
lăsate moştenire de strămoşi 
nu au fost şi nici nu vor fi ui-
tate de tânăra generaţie. Eve-
nimentul se va desfăşura în 
zona pietonală a municipiu-
lui Târgu Jiu fiind organizat 
în fiecare an de către Centrul 
Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tra-
diţionale Gorj și va începe la 
ora 10,00 cu o paradă a for-
maţiilor participante din faţa 
CJCPCT Gorj până în Piaţa 
Prefecturii, iar apoi colindă-

torii vor susţine, pe scena 
amplasată în Piaţa Prefecturii 
din Târgu Jiu, un spectacol 
tradiţional de colinde.

Ca şi anul trecut, vor fi 
puse în scenă  mai multe obi-
ceiuri: “Umblatul cu Capra”, 
“Ursul” şi “Pluguşorul”, obi-
ceiuri care încă sunt păstrate 
şi respectate în zona de sub 
munte. Vă propunem anul 
acesta jocul măștilor prezen-
tat de Ansamblul “Roua” din 
Padeș, dar și alte tradiții păs-
trate cu sfințenie de către “Co-
rul Bărbătesc al Ansamblului 
Cheile Oltețului” din Polo-
vragi și Ansamblul din județul 
Mehedinți, mai exact din Baia 
de Aramă Bordeiașul. 

De asemenea, și-au 
anunțat prezența anul aces-
ta la “Alaiul Obiceiurilor de 
Iarnă” Ansambluri Folclori-
ce din comunele:  Polovragi, 
Runcu, Bolboși, Palatul Copi-
ilor din municipiul Târgu Jiu, 
Bălcești, Crasna, Novaci, Să-
celu, Tismana, Padeș, Baia de 
Aramă, Baia de Fier, Scoarța, 
Mușetești, Arcani, Tur-
ceni, Privighetorile Gorjului, 
Bălești și Țânțăreni. Prezenți 
în data de 15 decembrie de 
la ora 10.00 vor fi și cei de 
la Liceul de Arte “Constantin 
Brăiloiu” din Târgu Jiu. Orga-
nizatorii încearcă prin acest 
eveniment să  arate frumuse-
ţea portului popular oltenesc 

şi, desigur, obiceiurile de iar-
nă păstrate din moşi-stră-
moşi pe aceste meleaguri. Cu 
siguranță foarte apreciat va fi 
de cei prezenți la acest eve-
niment programul de datini 
şi obiceiuri ale sărbătorilor 
de iarnă prezentat de „Gru-
pul Bărbătesc al Ansamblu-
lui Folcloric Cheile Oltețului” 
din Polovragi (ansamblu al 
Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Gorj și 
al Căminului Cultural din Po-
lovragi). Vă așteptăm cu drag 
să fiți prezenți la acest eveni-
ment dedicat sărbătorilor de 
iarnă!

C.P.
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Campionatul Național 
de Box la Seniori și 
Tineret, desfășurat 

în acest an la Bălești, a fost 

Pugiliștii de la CS Pandurii, locul I la Bălești! Musteț s-a încununat campion național!Pugiliștii de la CS Pandurii, locul I la Bălești! Musteț s-a încununat campion național!
de bun augur pentru pugiliștii 
gorjeni, în special pentru 
reprezentanții Clubului Spor-
tiv Pandurii Târgu Jiu. La ti-

neret, pugiliștii antrenați de 
Doru Neamțu și Ionuț Neamțu 
au câștigat trei medalii de aur 
și una de argint. Pe prima 
treaptă a podiumului au ur-
cat Antonio Bucur (48 de ki-
lograme), Saly Palapuic (54 de 
kilograme), sportiv legitimat 
și la Internațional Bălești, și 
Angelo Teodosescu (80 de ki-
lograme). De asemenea, Doru 
Bobu (86 de kilograme) a luat 
argintul. Seniorii de la club 
au obținut și două medalii 
de argint. Este vorba despre 
Radu Rădulică la categoria 
63,5 kg și Ciprian Pobirici, la 
categoria 67 kg. Rezultatele 
au dus CS Pandurii Târgu Jiu 
pe locul 1 în clasamentul clu-
burilor. Nu au fost singurele 
medalii obținute de pugiliștii 
gorjeni. Andrei Musteț, legi-
timat la Jiul Rovinari, a fost 
cel mai bun boxer la categoria 
67 de kilograme. Musteț s-a 
încununat campion național, 
după ce în luna noiembrie tri-

umfase și în Cupa României. 
Alți doi sportivi de la Rovinari 
au obținut medaliile de bronz. 
Este vorba despre Ionuț Du-
mitrachi (57 de kilograme) și 

Ioan Deaconu (75 de kilogra-
me). Competiția din Gorj s-a 
desfășurat în perioada 5-10 
decembrie.

CĂTĂLIN PASĂRE

Juniorii 3 de la CSM, 
au încheiat anul pe locul 2

Victorie concludentă în ultimul meci din 2022 pentru juniorii 
3 de la CSM Târgu Jiu. Handbaliștii antrenați de Vali Popescu au 
trecut clar de CSS Râmnicu Vâlcea, scor 42-21.  După partida 
din etapa a șasea, gazdele au terminat anul pe locul 2 în Seria 
F. ,,Am jucat ultimul meci din acest an, din fericire am terminat 
aşa cum ne aşteptam, cu o victorie. Sunt foarte mulţumit de copii 
şi dacă este să tragem linie după această perioadă, pot spune că 
se vede un progres în jocul lor, au mai multă încredere în ei şi asta 
este foarte important. Faptul că am reuşit să terminăm anul pe 
locul 2 este un rezultat care mă bucură, şi pentru asta vreau să-i 
felicit pe copii”, a declarat antrenorul de la CSM.

CSM Târgu Jiu Juniori 3: Vlad Mezdrea, Darius Beuran, 
Mario Stancu 8g, Yanis Penescu 1g, Dario Bălan 1g, Andrei 
Mornea, David Bîrlete 2g, Ștefan Stănoiu Cazacu, David Ularu 
1g, David Honcioiu 7g, Luca Hortopan 8g, Andrei Anuțoiu 3g, 
Vlad Călinoiu 3g, Robert Guran 5g, Mihnea Ciobanu 1g, Cătălin 
Popescu 2g. Antrenor: Vali Popescu.
A fost al treilea succes consecutiv pentru micii gorjeni.

CĂTĂLIN PASĂRE

Tinerele baschetbaliste de la CSM Târgu 
Jiu Under 14 au avut nevoie de un singur joc 
pentru a ajunge la Turneul Semifinal. Fetele 
pregătite de Laurențiu Răuț au trecut de prin-
cipala oponentă din grupă, Rookies Oradea, 
scor 50-40. Victoria de sâmbătă le-a adus și 
calificarea matematică în următoarea fază a 
competiției.

,,Sunt foarte mândru de prestația acestor 
minunate fete, pentru că astăzi au reușit să 
câștige în faţa unei echipe care la ultimul tur-
neu final a fost medaliată cu bronz. A fost un 
meci de mare luptă, pe care fetele l-au câștigat 
printr-o mare dăruire și un efort considerabil, 
ceea ce ne dă speranțe pentru viitor. Cel mai 
important este că și din punct de vedere mate-
matic, după această victorie echipa s-a califi-
cat la Turneul Semifinal. Vreau să mulțumesc 
tuturor celor care au fost alături de noi şi ne-
au susținut pe timpul meciului şi nu în ultimul 
rând vreau să le mulţumesc acestor minunate 
fete!”, a declarat antrenorul gorjean după suc-
cesul cu formația din Bihor.

Grupa U14 Feminin CSM Târgu Jiu: 
Diana Nica, Iulia Rădulea, Maria Zamfirescu 

CSM Târgu Jiu U14  s-a califi cat la Turneul Semifi nal!CSM Târgu Jiu U14  s-a califi cat la Turneul Semifi nal!

Rădulea, Alexia Dană, Iulia Batoancă, Teodora 
Sarcină, Antonia Tetileanu, Sara Canavea, 
Ilinca Oproiu, Gabriela Uzuru, Giulia Ularu, 
Carla Deaconu. Antrenor: Laurențiu Răuț.

CĂTĂLIN PASĂRE

Asociația Județeană de Fotbal Gorj sprijină clu-
burile pe final de an. Luna decembrie este luna 
cadourilor și pentru entitatea condusă de Mihai 
Prunariu. AJF-ul din județ a început distribuirea 
materialelor sportive către toți membrii afiliați, prin 
programul cofinanțat datorită parteneriatului cu 

AJF Gorj a intrat în luna cadourilorAJF Gorj a intrat în luna cadourilor
Consiliul Județean Gorj. Astfel, clubu-
rile și asociațiile sportive participante 
în toate competițiile sportive, organiza-
te sub egida AJF Gorj, au primit mingi 
de fotbal, kelen pentru trusele medicale, 
plase pentru porți și steaguri de colț.

,,Cluburile au nevoie de astfel de 
susținere ! Împreună suntem fotbal! O 
echipă cât un județ!”, au trimis 
reprezentanții asociației.

CĂTĂLIN PASĂRE



sportsportLuni, 12 Decembrie 2022Luni, 12 Decembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1616

Universitatea Craiova, condusă de pe bancă 
de Dragoș Bon, va juca în această seară 
la Mioveni. Meciul este programat la ora 

20.30, iar oltenii trebui să câștige pentru a nu-și 
periclita prezența în play-off. Antrenorul interimar 
al Ştiinței a dat asigurări că toată lumea este con-
centrată pentru a obține un succes de moral.

„E clar că ne așteaptă un joc dificil. Ultimele re-
zultate și situația mentală prin care echipa trece ne 
fac să ne așteptăm la o partidă dificilă. Ce vă pot 
spune este că atât eu, cât și băieții vom face tot ce 
depinde de noi pentru a reuși să luăm cele 3 puncte 
și să ne reabilităm câtuși de puțin în fața suporte-
rilor. Și ei trec printr-un moment greu, ca noi. Știm 
foarte bine cât sunt de pătimași. Ce s-a întâmplat în 
ultima perioadă ne-a întristat pe toți.Vă garantez că 
vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a reușim 
să aducem cele 3 puncte, să avem un nou punct de 
plecare. Așa e la fotbal, următorul joc te poate reabi-
lita, poate să-ți aducă entuziasmul de care ai nevoie 
pe viitor”, a declarat Bon.

Pe lângă Bancu și Koljic, Martic și Baiaram sunt 
incerți pentru partida din județul Argeș. 

,,CS Mioveni nu are o poziție foarte bună în clasa-
ment. Și la ei, prin schimbarea de antrenor, au avut 
ceva rezultate pozitive. Sunt o echipă cu experiență, 
cu talie, bine organizată, care practică un joc defen-
siv destul de aglomerat, cu 5 fundași. Trebuie să 
avem foarte mare grijă la prevenție, la contraatac și 
să avem răbdare. Avem unele probleme de lot. Pe 
Elvir Koljic nu ne putem baza. Martic încă se resimte. 
Sperăm ca Baiaram să fie recuperat până la ora par-
tidei și să reușim să aliniem o echipă competitivă, 
care să aducă un joc spectaculos și cele 3 puncte”, a 
adăugat antrenorul interimar al Craiovei. Fundașul 
Bogdan Mitrea are încredere că echipa va obține 
succesul de care are nevoie.

,,Va fi un meci greu, chiar dacă întâlnim echipa 
de pe ultimul loc. Au și ei o grămadă de probleme, 
pe noi ne interesează cele 3 puncte. Știm că va fi 
greu, suntem într-o perioadă delicată, dar sunt op-
timist, mergem cu încredere la Mioveni. Trebuie să 
lucrăm mental, o victorie cu siguranță ne-ar debloca, 
ne-ar aduce pe drumul cel bun. Așa este la fotbal, 
rezultatele aduc fericirea. O victorie ne-ar regla”, a 

,,Juveții” merg încrezători la 
Mioveni: O victorie ne-ar debloca

declarat internaționalul român. Finanțatorul Mihai 
Rotaru nu concepe decât două succese în ultime-
le confruntări din an. Pe lângă partida cu Mioveni, 
Craiova mai joacă acasă cu Chindia, sâmbătă, 17 
decembrie, de la ora 20.30.

„Sper din tot sufletul să facem 6 puncte în aceste 
două meciuri. Nu că sper, sunt sigur că băieții vor 
lua 6 puncte. Suntem într-o situație în care nu avem 

voie să vorbim despre obiective, dar peste două săp-
tămâni putem discuta. Acum nu avem timp să anali-
zăm ce speranțe avem la titlu. Vom discuta ulterior. 
Important este să ne adunăm, să redresăm rapid 
corabia. Asta înseamnă 6 puncte în două meciuri”, 
a declarat Rotaru. Universitatea este pe locul 5 în 
Superligă.

CĂTĂLIN PASĂRE


