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Noaptea min. 00C

Licitații reluate pentru Licitații reluate pentru 
cornul și laptele cornul și laptele 
elevilor din Gorjelevilor din Gorj

Paşi importanţi spre Paşi importanţi spre 
realizarea Drumului Expres realizarea Drumului Expres 
Craiova - Filiaşi - Târgu-Jiu!
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Salvamont România, premiată Salvamont România, premiată 

la primul Congres Mondial al Salvatorilor cu Drone!la primul Congres Mondial al Salvatorilor cu Drone!

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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PNL și USR au respins legea care permite PNL și USR au respins legea care permite 
fi nalizarea construcției hidrocentralelor! fi nalizarea construcției hidrocentralelor! 
,,Lamentabil, Popescule!”,,Lamentabil, Popescule!”

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!
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Gorj: Noi proiecte fi nanțate Gorj: Noi proiecte fi nanțate 
prin PNRRprin PNRR

Noi investiții cu fonduri din Planul 
Național de Redresare și Reziliență 
vor fi implementate în județul Gorj, în 
localitățile Motru, Țicleni, Polovragi și 
Baia de Fier.
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Amenzi date mai multor Amenzi date mai multor 
restaurante și supermarketuri restaurante și supermarketuri 
din Gorjdin Gorj

Amenzi de circa 75.000 de lei au fost 
date de inspectorii Direcției Sanitar 
Veterinare și pentru Siguranța Ali-
mentelor Gorj în ultimele două săp-
tămâni. 
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„“Cine se scuză, se acuză.” - Zicală românească„“Cine se scuză, se acuză.” - Zicală românească

calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

†Ss. Ioan al Crucii, †Ss. Ioan al Crucii, 
pr. înv.** Rpr. înv.** R

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

†) Sființii Mucenici †) Sființii Mucenici 
Tirs, Calinic, Tirs, Calinic, 
Filimon și Filimon și 
ApolonieApolonie
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Dreapta europeană și președintele Iohannis 
– principalii vinovați ai eșecului Schengen

Odiseea hermeneutică a Privirii
1.Lamul

Îmi ating privirea cu degete 
norvegiene. În orizontu-i
ideile depănuşate din Tractatus
logico-philosaphicus apără
solipsismul (la care de fapt
mă raportez individual cu a mea
metafizică transvizuală).

2. Imago

Îmi ating degetele cu umbra;
apoi umbra rămâne singură
desfăşurându-şi pletele
peste oglinda râului
pe care Umberto Eco o instituie
ca legătură între claritas şi radiance.

3. Eranţa

Privirea urcă  înspre lumină;
şi târăşte după sine  fântâna lui Icar
Caligo Lucens, dar şi frânghia
memoriei ca pe-o reemisie de
albumină (ca să se  închege
celălalt olâm: prin chiasm circular)

Motto: „Regretăm și sincer nu 
înțelegem poziția inflexibilă arăta-
tă de Austria.”

Nicolae Ciucă
Prim-ministru al României

 

După umilința la care 
ne-a supus Austria 
prin veto-ul său privind 

neacceptarea intrării României în 
Spațiul Schengen, iată că am mai 
avut parte de încă o umilință. Și 
tot din partea Austriei. Amba-
sadoarea Austriei la București, 
Adelheid Folie nu a venit marți la 
întâlnirea cu președintele Klaus 
Iohannis. Ea și-a trimis adjunc-
tul la evenimentul de la Hotel 
Athenee Palace Hilton, unde par-
ticipau toți ambasadorii statelor 
Uniunii Europene la București.

SCEPTICUL CIOLACU. Asta 
după ce Austria a votat la Consi-
liul JAI împotriva aderării Româ-
niei și Bulgariei la spațiul Schen-
gen.    Reprezentanților la vârful 
României nu le-a pierit optimis-
mul. Excepție face președintele 
Partidului Social Democrat, Mar-
cel Ciolacu, care a declarat: „Nu 
cred că vom avea un Consiliu 
extraordinar JAI, că l-am avea 
degeaba, pentru că Austria își 
mențime poziția de a vota împo-
triva aderării României la Schen-
gen”, spune președintele Camerei 
Deputaților, lider al PSD.

Total neașteptat, Preș. Kla-
us Werner Iohannis a ținut o 
conferință de presă comună, la 
Palatul Cotroceni, cu președintele 
Confederației Elvețiene, aflat în 
vizită la invitația omologului său 
român. Deși tema conferinței de 
presă era cu totul alta, un jur-
nalist a îndrăznit să-l întrebe pe 
președintele Iohannis ce părere 
are despre eșecul intrării Româ-
niei în Schengen. Lăsându-și in-

terlocutorul să se mire singur 
despre lungul dialog al gazdei 
sale cu presa română, Preș. 
Klaus Werner Iohannis s-a în-
fierbântat nițel.

Președintele Iohannis a de-
clarat, luni seară, că va ridica 
problema extinderii spațiului 
Schengen în Consiliul Euro-
pean din această săptămână.

IOHANNIS IA TOTUL PE 
PERSOANĂ FIZICĂ! „Sunt 
hotărât să duc lucrurile mai 
departe până când România 
devine membră a spațiului 
Schengen. Nu va fi simplu. 
Acum, miercuri și joi, probabil 
și vineri, vom avea o întâlnire a Con-
siliului European și, cu certitudine, 
voi ridica această problemă. Va fi o 
dezbatere, vor fi probabil diferite opi-
nii, dar un nou vot va fi doar atunci 
când se întrunește iar Consiliul JAI 
și, din datele pe care leavem în acest 
moment, este greu de crezut că în așa 
de puține zile va exista o schimbare 
de opinie la partea austriacă”, a spus 
Iohannis.

El susține că discuțiile cu Austria 
continuă.

CIOLACU NU COMENTEAZĂ 
REACȚIA LUI IOHANNIS. Liderul 
Partidului Social Democrat, Marcel 
Ciolacu, a afirmat: „Nu comentez eu 
reacția președintelui. Mi-aș fi dorit 
ca în prag de sărbători să aducem o 
veste bună românilor și, repet, să fim 
mai aplicați și să ne coordonăm mai 
bine pașii. Haideți să nu scoatem din 
context refuzul Austriei, total nejus-
tificat, pentru că nu a existat până 
acum de la Cancelarul Austriei sau 
de la ministrul de Interne o justifica-
re plauzibilă, în ceea ce privește acest 
vot și trebuie să vedem exact ce s-a 
întâmplat. Eu cred că a fost doar un 
interes meschin, intern, în alegerile 
interne din Austria, ceea ce nu se face 
la nivelul Uniunii Europene, unde 

totuși trebuie să găsim solidaritatea 
între state și nu interesele mici, de 
grup, de partid și electorale. Uniu-
nea Europeană s-a creat pentru cu 
totul și cu totul altceva”, a adăugat 
Marcel Ciolacu.

CE SPUNE UN SONDAJ CURS? 
Care este principalul vinovat pentru 
că România nu a intrat în Schen-
gen? Dar să vedem ce au răspuns 
românii.

Sondajul a fost realizat de Cen-
trul de Urban de Sociologie Regiona-
lă (CURS), care a realizat un sondaj 
de opinie după eșecul aderării Ro-
mâniei la Schengen.

Potrivit cetățenilor, principalul 
vinovat pentru că țara noastră nu a 
reușit să intre în Spațiul Schengen este 
președintele Klaus Iohannis(23%); 
întreaga clasă politică(12%); 
Guvernul(9%);interesele companii-
lor private(7%); Nicolae Ciucă(7%) și 
Bogdan Aurescu(5%).

Pe plan european, cine credeți că 
a ajutat mai mult România în efortul 
de a intra în Spațiul Schengen?

Redăm toate răspunsurile: - 
Stânga Europeană(36%); - Dreapta 
Europeană(32%); Nimeni(21%); Nu 
știu/Nu răspund(11%).

ION PREDOȘANU

4. Cauza poporului

La capătul sforii ochiul (minunatul
orgoliu de a fi liber) întors spre
interior ca scorbura înspre
propria-i umilinţă, asudă, nefericitul,
căci i se trage de  la opiumul
cumva asemănător cu volbura
întreţesută ca existenţele peremptorii
ale lui Sartre, antiburghezul de 
neclintit.

5. Europa dezbinată

Privirea încolţeşte din umbră
deschizând-o spre implicarea
unui gânditor social (revoltat
că săracul poate trândăvi),
sortind-o rodirii unei antiutopii
sinistre. Rezerva de ideologie
ar trebui depozitată, în canistre
uriaşe, într-un depozit (care
va trebui să fie aruncat în aerul
şi aşa existenţialist absurd,
adică al unei Europe dezbinate).

6. Panteitate

Visul meu, bietul de el, ca un cerşe-
tor
aşteaptă gesturi altruiste. Înlănţuie
umbra Bătrânei Ducese, exclamând:
„De ce le-ar trebui poeţilor vacanţă?
Oricum ei trebuie să  muncească 
până
la istovire!” Umbra se surpă
într-o matematică pură, ca să-i
rămână paloarea stoică  (paradoxal
îmbibată cu panteism).

7. Fatalitatea

La rându-i, aceasta cuprinde dorinţa.
Dar eu, autorul în serviciu perma-
nent,
n-o să ştiu niciodată de piere cu totul
(ca pată sângerândă, lăsată de Eroa-
rea
Fatală). Dacă am curajul să iert;
iertând s-ar putea ca pe urmă
regretul să-mi tulburea firea.
Iar tristeţea să-mi distrugă privirea.

ION POPESCU-BRĂDICENI
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Sabin Cornoiu, des-
pre debutul ediției: 
,,Mândri că suntem 

români, mândri că suntem 
salvamontiști ! 

Astăzi debuteaza lucră-
rile primei ediții a Congresu-
lui Mondial al Salvatorilor cu 
Drone, acțiune deosebit de 
importantă, în care, instituții, 
asociații de salvare, organizații 
profesionale sau institute de 
cercetare în domeniul salvă-
rii din peste 60 de țări, de pe 
toate continentele, aducându-
și aici reprezentanți pentru a 
lua contact cu ultimele studii 
și cercetări în acest nou do-
meniu al salvării. Congresul 
se desfășoară în Paris în re-
numitul ,,Cite des sciences er 
de l'industrie" și reprezintă o 
oportunitate deosebită pentru 
salvatorii  din întreaga lume 
pentru a realiza schimburi de 
informații și experiență, rea-
lizându-se astfel un sistem 
cât mai performant de sal-

Salvamont România, premiată la primul Congres Salvamont România, premiată la primul Congres 
Mondial al Salvatorilor cu Drone!Mondial al Salvatorilor cu Drone!
Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a anunțat că la Congresul Salva-
torilor de la Paris, organizația din România a fost nominalizată ca fiind printre cele 
mai bune echipe  de căutare și salvare cu ajutorul dronelor, salvamontiștii români, 
întorcându-se acasă cu un premiu. Amintim că în zilele de 12 și 13 decembrie, Sal-
vamont a participat la Congresul Mondial al Salvatorilor cu Drone, la Paris.

vare, care, pe lângă reușita 
intervenției, să ofere siguranță 
maximă atât pentru victimă, 
cât și pentru salvator.

Delegația Salvamont Ro-
mânia la acest eveniment pro-
fesional de mare prestigiu este 
alcătuită din reprezentanți ai 
serviciilor Salvamont din Gorj, 
Brașov, Harghita și Prahova, 
alături de Ciprian Zamfirescu, 
voluntar Salvamont și repre-
zentant al Vodafone - parte-
nerului de tehnologie al Salva-
mont.  Comitetul Internațional 
de Salvare cu Drone IEDO a 
publicat programul materiale-
lor aprobate pentru prezenta-
re în cadrul congresului, ma-
terialul propus de Salvamont 
România, după evaluările ne-
cesare, a întrunit condițiile im-
puse și a fost aprobat pentru 
prezentare în plenul acestei 
manifestări – cea mai mare în-
trunire de profil organizată la 
nivel mondial. 

Materialul „Dronele – noi 

perspective în salvarea mon-
tană” este realizată și va fi 
susținuta marti 13 decem-
brie de către Sabin Cornoiu, 
președintele Salvamont Ro-
mânia și Ciprian Zamfirescu, 
Digital Transformation & In-
novation Manager în cadrul 
Vodafone România. Aceasta 
va descrie cele două soluții im-
plementate în acest an de Sal-
vamont România, cu sprijinul 
Vodafone, soluții unice la nivel 
mondial: asigurarea semnalu-
lui de telefonie mobilă și inter-
net în zonele montane izolate 
cu ajutorul unui sistem digital 
complex sol-aer (dronă, ante-
na RF, mini-remorca, antena 
satelit) și Centrul Național de 
Analiză Date Salvamont-Vo-
dafone – premieră mondială 
– realizat de Salvamont Roma-
nia și Vodafone Romania, cu 
sprijinul Consiliului Județean 
Gorj și al Serviciului Salva-
mont Gorj, unde sunt prelu-
crate fotogramele capturate de 
drone. Aceste soluții s-au do-
vedit a fi un mare pas înainte 
în salvarea montană și un mod 
excepțional în care inteligența 
artificială și tehnologia de ul-
timă generație pot salva vieți. 
Mai mult de atât, realizările 
obținute și ritmul deosebit de 
dezvoltare în acest domeniu, 
au dus la nominalizarea Sal-
vamont România la doua din-
tre cele 8 sectiuni de premiere, 
existând mari șanse ca Salva-
mont România să urce pe cea 
mai înaltă treaptă de premiere 
la acesta prestigioasă mani-
festare mondială. Congresul 
este o oportunitate pentru 
salvamontiștii români de a 

face schimb de experiență cu 
alți salvatori , cu alte asociații 
naționale de salvare  institute 
de cercetare în acest domeniu. 
Salvamont România este sin-
gura structura de salvare din 
țara noastră membră cu drep-
turi depline în cele trei mari 
organizații de salvare: Comi-
tetul Internațional de Salvare 
montană CISA IKAR, F.I.P.S. 
- Federația Internațională a 
Patrulelor de Schi și IEDO - 
Organizația internațională 

a salvatorilor cu drone. Ast-
fel, salvamontiștii români se 
bucură de o reputație foar-
te bună în rândul țărilor cu 
servicii de salvare montană 
și reușesc să mențină întot-
deauna aceasta activitate „la 
înălțime". Delegația noastră 
va fi prezentă la aceste lucrări 
in echipamentul oficial asigu-
rat de către partenerul pentru 
echipament al Salvamont”, a 
detaliat sabin Cornoiu.

M.C.H.
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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

Grupul parlamentar al PSD  a redepus proiectul de lege 
privind scoaterea din regimul ariilor naturale protejate 
a hidrocentralelor începute înainte de 2007, după ce 
proiectul iniţial a picat la Curtea Constituţională. 

PNL și USR au respins legea care permite fi nalizarea PNL și USR au respins legea care permite fi nalizarea 
construcției hidrocentralelor! ,,Lamentabil, Popescule!”construcției hidrocentralelor! ,,Lamentabil, Popescule!”

Proiectul de lege per-
mite continuarea 
lucrărilor pentru in-

vestiţiile hidrotehnice înce-
pute înainte de 2007, anul 
aderării la UE şi în care s-au 
trasat ariile protejate. Numai 
că ieri, acesta a fost respins 
de PNL și USR. Președintele 
comisiei economice din Se-
nat, Daniel Zamfir a anunțat 
pe Facebook: ,,Azi, (ieri, n.r.) 
la ordinul lui Popescu-OMV, 
Colegii de la PNL s-au asoci-
at din nou cu cei de la USR și 
au respins legea privind conti-
nuarea lucrărilor la hidrocen-
tralele începute și nefinalizate 
care s-au trezit în arii protejate 

din eroarea celor de la Minis-
terul Mediului încă din 2007. 
Sub pretextul că mâine Gu-
vernul va emite o ordonanță 
de urgență care va debloca 
10 obiective hidrotehnice, dar 
mai ales  să nu treacă legea 
pentru că am inițiat-o noi, cei 
de la PSD, un om mic, dar le-
gat pe viață de OMV, a găsit 
prilejul să se răzbune.

Lamentabil, Popescule!
Te-am rugat cu cerul și 

pământul, de un an, să dai 
OUG și n-ai făcut-o! Ai tras 
intenționat de timp să umfli 
buzunarele băieților deștepți!”, 
a mai scris senatorul.

M.C.H.

Anul viitor vor fi recepţi-
onate SF şi PT pentru DEx 
Craiova-Târgu Jiu. 

O spune atât liderul PSD 
Gorj, Mihai Weber, cât și cel 
de la Dolj,

,,Iniţiativa din anul 2021 
a parlamentarilor liberali din 
Oltenia, de a avea autostra-
dă spre Vest, prinde contur! 
Astăzi, în Comisia pentru 
transporturi şi infrastructură 
a Camerei Deputaţilor, a fost 
aprobat bugetul Ministerului 
Transporturilor pentru anul 
2023. 

În cadrul întâlnirii Comisiei, 
directorul general al Compani-
ei de Drumuri şi Autostrăzi, 
Cristian Pistol, a răspuns unei 
întrebări pe care i-am adre-
sat-o legată de stadiul DEx 
Craiova - Filiaşi - Târgu Jiu. 
Directorul Companiei a preci-
zat că în 2023 va fi recepţio-

Paşi importanţi spre realizarea Drumului 
Expres Craiova - Filiaşi - Târgu-Jiu!

nat Studiul de Fezabilitate şi 
Proiectul Tehnic de execuţie 
pentru acest drum de mare vi-
teză", a precizat parlamenta-
rul din judetul vecin.

,,Tot la solicitarea mea, di-
rectorul Companiei de Drumuri 
şi Autostrăzi a dat asigurări că 
anul viitor vor fi alocate fondu-
rile necesare pentru scoaterea 
la licitaţie a execuţiei primului 
tronson al drumului Craiova 
- Filiaşi, parte a A6 Craiova-
Lugoj. 

Regiunea de Sud-Vest 
a României are nevoie de o 
abordare integrată si coerentă 
a proiectelor majore de infra-
structura rutieră care să îi asi-
gure conectivitatea la reţeaua 
europeană de transport. 

Încă o promisiune onorată 
pentru Oltenia de către Guver-
nul României condus de pre-

şedintele Partidului Naţional 
Liberal, senatorul de Dolj, Ni-
colae Ionel Ciucă", a comple-
tat liberalul.

Drumul Expres Târgu-Jiu - 
Craiova,  oportunitate în 
ochii tuturor!

,,Mă bucur că Drumul Ex-
pres Târgu Jiu-Craiova, proiec-
tul de suflet al tuturor gorjenilor 
( pentru că, DA, nu mai este de 
mult doar proiectul meu de su-
flet),  este apreciat și susținut 
inclusiv de un ministru PNL. În 
cadrul vizitei efectuate la Târ-
gu-Jiu, Marcel Boloș, ministrul 
Investițiilor și Proiectelor Euro-
pene, a recunoscut importanța 
acestui proiect. La începutul 
anului viitor, autorizația de 
construcție, indicatorii tehnico-
economici și toate avizele ne-
cesare vor fi finalizate, astfel 
încât să se poată trece la faza 
de execuție. Precizez că tronso-
nul Craiova-Filiași  are regim 
de  autostradă, iar porțiunea  

Filiași-Târgu Jiu are regim de 
drum expres. Pentru tronsonul 
Craiova-Filiași există deja pre-
văzută finanțare", a precizat 
și deputatul de Gorj, Mihai 
Weber. ,,În ciuda faptului că 
de-a lungul timpului au existat 
o serie de atacuri directe vizavi 
de realizarea acestui proiect, 
venite din parte unor sceptici, 
sau a altora care țin morțiș să 
se lege de acest proiect, îi asi-
gur pe gorjeni că acest drum 
se va realiza. Mă aștept ca toți 
factorii de decizie, înclusiv po-
liticieni, indiferent de culoarea 
politică, să depășească orice 
frustrare și să susțină această 
investiție extrem de importantă 
pentru Gorj, care oferă posibi-
litatea dezvoltării județului ca 
variantă la activitatea mono-
industrială a zonei", a conchis 
parlamentarul de Gorj.

A.S.
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Gorj: Noi proiecte fi nanțate prin PNRRGorj: Noi proiecte fi nanțate prin PNRR

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

Noi investiții cu fonduri din Planul 
Național de Redresare și Reziliență 
vor fi implementate în județul Gorj, în 
localitățile Motru, Țicleni, Polovragi și 
Baia de Fier.

„Dezvoltarea Gorjului continuă cu sem-
narea a încă patru proiecte finanțate prin 
PNRR, pentru localitățile Polovragi, Baia de 
Fier, Țicleni și Motru. Importanța documen-
telor, semnate astăzi (n.red. marți) la Minis-
terul Dezvoltării, în prezența secretarilor de 
stat Dragoș Drăghescu și Marcel Alexandru 
Stoica, este incontestabilă și contribuie la 
dezvoltarea inteligentă a localităților benefi-
ciare. Munca în echipă și-a demonstrat, din 
nou, importanța! Felicitări domnilor primari 
Cosmin Morega, Constantin Radu, Dumi-
tru Turbăceanu, Gheorghe Epure, pentru 
implicare și perseverența cu care și-au ur-
mărit obiectivele. Continuăm cu investiții în 
proiecte de alimentare cu apă, canalizare, gaze, 
infrastructură rutieră, grădinițe, școli etc”, a co-
municat deputatul Mihai Weber.

De exemplu, la Motru, va fi realizat Planul Ur-
banistic General. „Contract semnat pentru rea-
lizarea PUG – PMUD pentru Motru (urmează Li-
ceul Tehnologic Motru). Valoarea: 2.700.000 lei 
(PNRR). Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul 
acordat Municipiului Motru! Împreună reușim 
să implementăm acest proiect vital pentru dez-
voltarea localității”, a transmis, pe pagina de so-
cializare, primarul Cosmin Morega.

I.I.
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Și a venit! A venit! Moș Crăciun….. la Și a venit! A venit! Moș Crăciun….. la 
Grădinița cu P.P. Nr 1 Târgu-JiuGrădinița cu P.P. Nr 1 Târgu-Jiu
Gest nobil din partea directorului Viorel 

David! Acesta a oferit, prin firma Artego, 
daruri copiilor de la Grădinița cu P.P. Nr 

1 Târgu-Jiu. Moş Crăciun cu tolba plină a ajuns 
la serbarea copiilor de la Grădinița cu P.P. Nr 1 
Târgu-Jiu. 

Chiar dacă zăpada a rămas o amintire, Moş 
Crăciun a înlocuit sania cu portbagajul mașinii şi 
uite aşa, a ajuns şi la serbarea micuților. 

Cum să nu îti dorești să devii mai bun, să nu 
încerci să aduci numai bucurii copiilor din jur. 

,,Acțiunea noastră a fost poate o picătură într-un 
ocean de nevoi, dar dacă știm că astfel reușim să 
alungăm măcar o parte dintre ele și să schimbăm în 
bine viața cuiva, asta ne motivează să perseverăm”, 
a declarat Claudia Burci directorul Grădiniței cu 
P.P. Nr 1 Târgu-Jiu.

,,Emoţionaţi, fiecare după puterile lui, cei mici, 
i-au spus Moşului poezii şi cântece, dar ochii nu li 
s-au dezlipit de pe sac. 

Darurile au fost pe măsura aşteptărilor iar Moşul, 
cum este mare amator de poezii şi cântece, nimeni 
nu a primit nimic până ce nu a demonstrat că a în-
văţat o poezie sau un cântec. La sfârşit, Moșul cu 
sacul gol, a plecat și el să se odihnească până la 
ajunul Crăciunului de anul viitor”, a declarat prof. 
înv. preșcolar Ramona Pavel.

,,Ne-am promis să punem cât mai multe zâmbe-
te pe fața copiilor, în a auzi dorința din inimile lor. 
Ne bucurăm atunci când vedem că activitățile pro-
puse le aduc zâmbetul pe buze! Binecuvântat este 
sezonul care adună toată lumea într-o conspirație a 
dragostei”, a declarant prof. înv. preșcolar Ramona 
Popescu.

M.P.
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Licitații reluate pentru cornul și laptele Licitații reluate pentru cornul și laptele 
elevilor din Gorjelevilor din Gorj

Comandament ANPC la Comandament ANPC la 
Rânca. Fără consiliere, Rânca. Fără consiliere, 
direct amenzi!direct amenzi!

Este a treia licitație pen-
tru produsele lactate și a 
doua pentru produsele de 

panificație. 
Au fost depuse două oferte pentru 

distribuirea de cornuri în școli, dar 
firmele respective nu au prezentat 
toate documentele cerute și astfel au 
fost descalificate. 

Licitațiile se vor relua la începutul 
lunii ianuarie 2023, bugetul alocat fi-
ind de circa 3 milioane lei cu TVA.

În țară, multe licitații sunt blocate, 

în special cele pentru lapte și produ-
se lactate pentru că nu sunt ofertanți. 
Principalul motiv este prețul prea mic 
oferit de stat, de doar 1,11 lei/porție/
elev. Procesatorii nu pot acoperi toate 
scumpirile din costurile producției și 
transport. 

Licitația pentru lapte și produse 
lactate are loc în Gorj pe 13 ianuarie 
2023, valoarea estimată a contractu-
lui fiind de peste 1,3 milioane de lei.

Iar licitația pentru produsele de 
panificație este programată pentru 

Amenzi date mai Amenzi date mai 
multor restaurante și multor restaurante și 
supermarketuri din Gorjsupermarketuri din Gorj

data de 4 ianuarie.
Programul „Laptele și cornul” a 

fost introdus în 2002 ca un program 
social și a fost extins apoi pentru pre-
şcolarii din grădiniţele de stat şi pri-
vate cu program normal de 4 ore şi 

pentru elevii din învăţământul primar 
şi gimnazial de stat şi particular. În 
prezent, de luna trecută, elevii din 
Gorj primesc doar fructe, respectiv 
mere.

I.I.

Autoritatea Naţională pentru Pro-
tecţia Consumatorilor (ANPC) a înfiin-
ţat, de luni, Comandamentul de iarnă 
care, în premieră în acest an, va aco-
peri zone destinate vacanţei de sezon 
din șase zone ale ţării. Este vorba de 
Valea Prahovei, Braşov, Bucovina, 
Maramureş, Băile Herculane – Rânca 
şi Cluj – Băile Felix.

„De-a lungul anilor în care s-au des-
făşurat comandamente, s-a creat falsa 
impresie că acestea trebuie să debute-
ze cu o perioadă de consiliere. Nimic 
mai fals! Înţeleg să consiliem şi să 
îndrumăm operatorii economici noi pe 
piaţă sau pe cei pe la care nu am mai 
trecut de-a lungul activităţii desfăşura-
te de aceştia. Acolo unde, în schimb, 
constatările ne vor arăta abateri de 
la bunul simţ comercial, se vor aplica 
sancţiuni în funcţie de gravitatea celor 
constatate. A nu-ţi respecta consuma-
torul ce îţi trece pragul pentru că invoci 
necunoaşterea legii nu poate fi o scuză 
şi nici o justificare”, a declarat Horia 

Constantinescu, preşedintele ANPC.
Acesta este de părere că româ-

nii au ales alte destinații de vacanță 
pentru că, în timp, serviciile puse pe 
piață de către unii dintre operatorii 
economici din România au lăsat sau 
lasă de dorit. „Consider acest comu-
nicat un avertisment transmis public. 
Cumpăraţi produse de calitate, faceţi 
curăţenie, înlocuiţi saltele şi cearcea-
furi, acolo unde este nevoie, şi trataţi 
turiştii ca pe membrii familiei voas-
tre”, spune șeful ANPC.

Verificările vor fi realizate de comi-
sarii ANPC, astfel încât, până pe data 
de 13 ianuarie 2023, perioada în care 
structura va fi activă, să poată fi mo-
nitorizate principalele zone vizate de 
turişti şi iubitorii sporturilor de iarnă, 
în perioada cea mai aglomerată din 
acest sezon.

Comandamentul de iarnă 2022 se 
va afla sub coordonarea directă a pre-
şedintelui ANPC.  

I.I.

Amenzi de circa 75.000 de lei au 
fost date de inspectorii Direcției Sa-
nitar Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor Gorj în ultimele două 
săptămâni. 

În timpul controalelor au fost 
date 16 sancțiuni contravenționale 
unor operatori și persoane fizice din 
Băleşti, Borăscu, Fărcăşeşti, Peşti-
şani, Plopşoru, Rovinari, Săuleşti, 
Târgu-Jiu, Ţânţăreni şi Ţicleni.

Potrivit DSVSA Gorj, cinci avertis-
mente scrise au fost aplicate proprie-
tarilor unor exploatații non-profesio-
nale, pentru înstrăinarea animalelor 
fără documente sanitare-veterinare. 
S-au dat și 11 amenzi în cuantum 
de 74.800 lei.

Astfel, un restaurant a fost amen-
dat cu 10.000 de lei întrucât apara-
tele frigorifice erau parțial afectate de 
uzură (ușile prezentau exfolieri), iar 
unele materii prime nu erau identifi-
cate corespunzător, adică etichetele 
erau rupte sau îndepărtate.

Și patru magazine alimentare au 
fost amendate tot cu 10.000 de lei 
fiecare, pentru expunerea spre co-
mercializare a unor produse alimen-
tare etichetate incomplet. Concret, 

nu erau informații despre numărul 
de lot, data producției şi a termenu-
lui de valabilitate.

Aceeași amendă, 10.000 lei, a 
fost dată unui magazin alimentar 
și unui supermarket, pentru depo-
zitarea nesectorizată a unor produ-
se alimentare congelate (produse de 
origine non-animală lângă pește) și 
pentru depozitarea direct pe pavi-
ment a unor produse alimentare (bă-
uturi răcoritoare și conserve vegeta-
le). De asemenea, unele produse de 
panificație congelate erau etichetate 
incomplet.

Trei amenzi mai mici, în valoare 
de 1.200 lei fiecare, au fost aplicate 
unui magazin alimentar, unui su-
permarket și unui restaurant, întru-
cât personalul angajat nu deținea 
echipament de protecție complet, nu 
a prezentat fișa de aptitudini şi a de-
pozitat băuturile răcoritoare şi alco-
olice direct pe paviment.

În plus, pentru încălcarea nor-
melor sanitar-veterinare și pentru 
siguranța alimentelor de manipulare 
a materiilor prime, un restaurant a 
fost amendat cu 1.200 de lei.

I.I.

Consiliul Județean Gorj organizează noi licitații pentru furnizarea şi 
distribuția de lapte și cornuri pentru preşcolarii şi elevii din învăţă-
mântul primar şi gimnazial. În curând se încheie și al doilea modul de 
școală, iar elevii din județ primesc doar mere, deși programul guver-
namental prevede inclusiv produse lactate și de panificație.
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Limita personală a responsabilităţii nu o 
cunoaşte cu exactitate decât cel în cauză, 
niciodată altul. „Aceasta limită - scria un 

cunoscut alpinist exclude acel domeniu al sporturi-
lor montane ce se identifica cu un joc de noroc”. 

Aici se situează activităţile umane caracterizate 
prin pericole obiective: escaladele la care predomi-
nă de la început condiţiile meteo proaste, escala-
dele la care echipamentul nu corespunde scopului 

Pericole la mu
Majoritatea sporturilor montane sunt considerate extreme. În cursul practicării acestora, doza 
de pericol poate fi mai mare sau mai mică în funcţie de activitatea desfăşurată. Prin cunoştin-
ţe și pregătire, participanţii caută să reducă această doză la un nivel cât mai mic.  

propus, unde ambiţia și teribilismul fac ca limita 
posibilităţilor proprii să fie uitate şi nu în ultimul 
rând mersul solidar pe munte.

În funcţie de provenienţă, specialiştii montani 
definesc două categorii de pericole: subiective și 
obiective amândouă la fel de importante. 

Totuşi la ora actuala se consideră ca pericole-
le subiective fac cele mai multe victime în munţi. 
Acest fel de pericole au geneza însuşi în subiect (în 

cazul nostru practicantul unui sport montan) și depind în 
cea mai mare măsură de intelectul său. Un loc important 
îl ocupă ignoranţa însoţită de neglijenţă şi delăsare. 

Înainte de a face primii paşi în practicarea sporturilor 
montane este neapărat nevoie să cunoaştem bine terenul 
de joc, muntele în cazul nostru sub toate aspectele sale, 
să ţinem cont de regulile ,,jocului” şi în mod continuu să 
învăţăm din experienţa altora. Dacă este posibil trebuie 
urmate cursuri de specialitate sub supravegherea unor 
instructori atestaţi. 

Experienţa se câştigă parcurgând la început trasee 
uşoare, necesare formării deprinderilor de a învinge greu-
tăţile, prima dată mai mici iar cu timpul mai mari şi mai 
complexe. Nu trebuie să ne hazardăm de la început pe 
trasee lungi, dificile ori pe vreme nefavorabilă. 

Toate sporturile legate de munte necesită o bună con-
diţie fizică iar aceasta se obţine prin antrenament pe ,,te-
renul de joc” adică muntele în cazul nostru. 

O sursă importantă de pericole în opinia specialiştilor 
o constituie oboseala ce conduce la slăbirea rezistenței 
fizice și atenţiei cu neglijarea regulilor muntelui. În acest 
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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 
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unte  
sens se poate aminti alimentaţia corespunzătoare pe 
munte şi este necesar susţin specialiştii să fie acceptată 
ideea că nu trebuie să se ajungă  până la epuizarea totală 
a resurselor fizice ci alimentaţia să se facă raţional pen-
tru a completa caloriile consumate prin efort.

Principalele aptitudini și calităţi pentru practicanţii 
de sporturi montane sunt fie înăscute, fie dobândite prin 
şcoală și educaţie. 

Pericolele obiective îşi au natura în ,,obiect” deci în 
natura înconjurătoare. O mare atenţie trebuie acordată 
banalului mers mai ales pe porţiuni de iarbă ce alternea-
ză cu trepte stâncoase verticale. Adesea un traseu mon-
tan pare la prima vedere foarte simplu dar în realitate el 
este  periculos prin iarba udă, porţiuni de muşchi umed 
şi chiar pasaje de stâncă înierbată.

Nu mai puţin periculoasă este stânca friabilă, degra-
dată de acţiunea agenţilor externi. Vizibil sau mai puţin 
orice stâncă suferă de pe urma factorilor externi și acest 
lucru trebuie verificat de fiecare dată când avem de-a face 
cu porţiuni de stâncă fiabilă. 

De asemenea trebuie evitata dislocarea de pietre care 
pot constitui adevărate proiectile pentru cei aflaţi mai jos. 
Porţiunile de stâncă friabilă se pot recunoaşte uşor după 
conurile de grohotiş aflate la baza lor. Alt pericol îl repre-
zintă îngheţul și dezgheţul succesiv care în munţii noştri 
se produce de regulă spre sfârşitul iernii. Aceste fenome-

ne ca şi ploile torenţiale pot provoca căderi de pietre 
izolate sau în avalanşe ajungându-se chiar până la 
dislocarea de lespezi întregi. 

Stânca udă şi în special cea acoperită de mâzgă 
este cu mult mai alunecoasă decât cea uscată ast-
fel că anumite pasaje care pe vreme bună se trec 
uşor în stare udă devin de netrecut. Un alt pericol 
nu mai puţin important îl constituie hipotermia. 
Apa în combinaţie cu frigul şi vântul chiar dacă nu 
coboară sub 0C poate provoca hipotermii. S-au în-
registrat cazuri de hipotermie şi degerături chiar la 
temperaturi pozitive (+5C). Răcirea mâinilor până 

la amorţirea lor este deosebit de periculoasă dimi-
nuând siguranţa deplasării pe teren muntos. Vara 
în timpul averselor de ploaie este bine ca turiştii să 
se adăpostească  în locuri fără pericol pentru des-
cărcările electrice. 

De asemenea în cazul pierderii orientării datorită 
ceţii este bine să aşteptăm până când vizibilitatea 
permite reluarea drumului fără să ne aventurăm şi 
să ne rătăcim. În toate aceste cazuri trebuie păs-
trat calmul şi trebuie evitată cu orice preţ starea 
de panică.  

                                MUGUREL PETRESCU               
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În mai puțin de un secol, până în 2100, țara noastră va În mai puțin de un secol, până în 2100, țara noastră va 
avea cu 6,6 milioane de locuitori mai puţini decât acum! avea cu 6,6 milioane de locuitori mai puţini decât acum! 

Amplificarea depopulării României, cu unele aspecte 
mai mult decât surprinzătoare în mediul rural!

La o analiză pertinentă şi bazată pe date sta-
tistice relevante, am putea vedea cum arată 
viitorul, aşa cum se reflect în diferite rapoarte 

ale INS și ale Eurostat, deoarece, peste 30 de ani, vom 
fi cu aproape 3 milioane de persoane mai puțini şi 
populația României ar putea să scadă la 16 milioane 
de locuitori în 2050. În mai puțin de un secol, până în 
2100, țara noastră va avea cu 6,6 milioane de locuitori 
mai puţini decât acum. Sunt și alte cifre care îngri-
jorează, raportate la data de 1 ianuarie 2021, când 
numărul copiilor care aveau domiciliul în România a 
fost de aproape 3,9 milioane, cu 38.000 mai puțini 
decât în ianuarie 2020. Ponderea băieților e superi-
oară: 1.057 băieţi la 1.000 fete, dar, dincolo de ma-
nifestarea unor tendinţe vădite ale depopulării, me-
diul rural din România păstrează, încă, un potenţial 
care nu este pus în valoare suficient, iar în acest sens, 
un exemplu grăitor îl reprezintă satul Viscri, în care 
a trăit din vechime o comunitate de saşi cu anumite 
tradiţii de muncă şi de viaţă, dar, care au migrat în 
Germania sau la graniţa cu Luxemburgul, acolo unde 
îşi regăsesc de multe ori limba şi portul! Desigur, unii 
vor spune că satul Viscri sau Giscriu, cum apărea în 
dialectul săsesc, poate fi considerat un caz deosebit, 
doar pentru că acolo venea destul de frecvent Regele 
Charles al III-lea, al Regatului Unit, aceasta fiind con-
siderată cauza principală a creşterii interesului pentru 
respectiva localitate. Cu siguranţă, însă, oamenii har-
nici ai locului sunt aceia care au impulsionat revigo-
rarea satului, iar în această direcţie, cu multă răbdare 
au perseverat şi au devenit preocupaţi, mai ales de 
crearea unor posibilităţi moderne de atragere a turiş-
tilor, deoarece au construit spaţii de cazare şi de agre-
ment pentru dezvoltarea turismului. Pentru că în felul 
acesta ajungem şi la judeţul Braşov, în care se află şi 
satul Viscri, poate merită precizat faptul că în acest 
judeţ, între 1992-2017, populaţia totală a crescut cu 
3.769 persoane, de la 629.172 persoane existente în 
1992 la 632.941 persoane în anul 2017, dar, ceea ce 
surprinde este faptul că în timp ce numărul persoane-
lor din mediul urban a scăzut cu 20.830 persoane, de 
la 483.014 persoane în 1992 la 462.184 persoane în 
2017, numărul persoanelor din mediul rural a crescut 
cu 24.599 persoane, de la 146.158 persoane existente 
în 1992 la 170.757 persoane în anul 2017, generând o 
situaţie care contrazice ipoteza depopulării ruralului, 
dar, care deschide perspectiva unui ascendent demo-
grafic, pe seama încurajării investiţiilor şi a dezvoltării 
activităţilor de turism în mediul rural, aşa cum se pre-
conizează şi în satele montane din Gorj. 

Cu certitudine, viața săteanului, nu poate fi  
considerată o viaţă uşoară şi lipsită de grija zilei 
de mâine! 

Oamenii de la sat, atâţia câţi mai sunt în vatra sa-
tului, nu caută neapărat să se îmbogăţească, ci, ca-
ută siguranţa zilei de mâine, mai ales că probleme-
le cu care se confruntă zi de zi privesc accesarea de 
fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor, chiar 
dacă există birocraţia excesivă, lipsa unui cadru legis-
lativ simplificat pentru micii fermieri, iar mulţi dintre 
aceia care iniţiază şi coordonează politicile agricole în 
ţara noastră, de multe ori sunt departe de cerinţele 
societăţii româneşti actuale. Ţăranul sau fermierul 
din mediul rural, înzestrat uneori cu maşini şi utilaje 
de ultimă generaţie, caută  să muncească pământul, 
să se ocupe cu creşterea animalelor, în timp ce re-
prezentanţii autorităţilor pretind că el are nevoie de 
cunoștințe la zi în informatică, de calcule contabile, 
uneori, chiar de cultură juridică, să știe întotdeau-
na să dezvolte proiecte europene, să cunoască o serie 
de lucruri despre sistemul modern de achiziții publi-
ce, de aceea, sătenii trebuie ajutaţi să facă ceea ce 
stăpânesc ei cel mai bine, pentru a nu periclita un 
sistem de valori culturale şi culinare, de obiceiuri şi 
meșteșuguri tradiţionale. Ca un element interesant, 
trebuie amintit faptul că pe baza unor indicatori sta-
tistici este reţinut amănuntul destul de interesant, 
că anual, aproape 100.000 de români revin în mediul 
rural, fără a fi vorba, câtuşi de puţin, că într-un ase-
menea caz doar sărăcia se dovedeşte factorul care îi 
apropie pe români de un mediu considerat a fi în ex-
clusivitate de subzistență. Cu certitudine, viața sătea-
nului, nu poate fi considerată o viaţă uşoară şi lipsită 
de griji, dar, în mediul rural, omul se bucură de o li-

nişte foarte tihnită, considerată a fi mult mai naturală 
şi chiar mai reconfortantă decât se dovedeşte viața de 
la oraș. La țară, omul este conectat la ciclurile vieţii 
naturale, vecinii se ajută între ei ca vecini sau rude, 
deoarece ne vizitează mulți turiști din ţări occidentale, 
care sunt profund impresionați şi oarecum surprinşi 
de ceea ce se întâlneşte în satele noastre, spunându-
ne că asemenea sate funcționale şi cu parfum rustic 
au dispărut în ţările lor, îndemnându-ne să conser-
văm ceea ce este mai valoros, pentru a avea grijă să 
nu pierdem prea mult din tradiţiile noastre. Datorită 
migraţiei masive a forţei de muncă în străinătate, pe 
fondul reducerii numărului naşterilor şi al căsători-
ilor, precum şi în contextul îmbătrânirii populaţiei, 
situaţia satelor din toate colţurile ţării devine tot mai 
îngrijorătoare şi alarmantă, cu diferite aspecte care 
diferenţiază spaţiul rural, dar, zona Moldovei prezintă 
o realitate cu totul aparte, deoarece în cele mai mul-
te dintre judeţele acestei regiuni, unele sate riscă tot 
mai mult să se golească de locuitori, ceea ce denotă 
faptul că fenomenul depopulării nu poate fi evaluat 
în date exacte şi în previziuni despre viitor, deoarece 
se dezvăluie ca un tablou trist care se regăseşte în tot 
mai multe aşezări rurale. Parcă, pentru a contrazice 
cuvintele cronicarului Miron Costin, care spunea că 
«nasc şi la Moldova oameni», realităţile de astăzi, iată, 
ne prezintă două situaţii relevante asupra dramei de-
populării din această zonă a ţării, pentru că la Piatra 
Şiomului, una dintre localităţile din judeţul Neamţ, 
foarte afectatată de implicaţiile acestui fenomen, deci, 
o comună situată în apropiere de oraşul Săvineşti şi 
foarte aproape de Roznov, foarte dezvoltată sub as-
pect economic până în anul 1989, perioadă în care 
mulţi oameni lucrau la Combinatul de la Săvineşti, 
o adevărată unitate de top a industriei chimice ro-
mâneşti, specializată în fibre sintetice, situaţia de azi 
trezeşte multe îngrijorări! Să adăugăm că localitatea 
era prosperă şi se afla pe podium la capitolul natali-
tate, fiind vorba despre aproape 200 de naşteri pe an, 
dar, acum s-a constatat că depopularea s-a amplifi-
cat în decursul ultimului deceniu al secolului trecut, 
când combinatul a dat faliment, iar foştii salariaţi au 
luat calea muncii în străinătate, mulţi foşti salariaţi 
plecând în Italia şi Spania, căutând o muncă plătită 
mai bine, pentru a putea să-şi întreţină familiile cu 
mulţi copii. Ca un paradox, în satul care odinioară 
era fruntaş la capitolul natalitate, acum devin tot mai 
rare căsătoriile şi e sărbătoare când se mai naşte câte 
un copil! Dacă la începutul anului 1991 existau aici 
aproximativ 570 de familii, acum peste 200 de familii 
sunt plecate în Italia şi printre cei rămaşi se numără 
doar 90 de femei văduve şi 11 bătrâni văduvi, mulţi 
dintre aceşti bătrâni plecând şi ei tot în Italia, pentru 
a-şi creşte nepoţii şi strănepoţii. De altfel, analiza sta-
tistică privitoare la judeţul Neamţ, arată că popula-
ţia totală a judeţului a scăzut în perioada 1992-2017 
cu 25.206 persoane, de la 598.701 persoane în 1992 
la 573.495 persoane în 2017, dar, această scădere 
a afectat în egală măsură, atât mediul urban, cât şi 
mediul rural, deoarece populaţia urbană a scăzut cu 
13.438 persoane, de la 235.913 persoane în 1992 la 
222.475 persoane în 2017, iar populaţia din mediul 
rural a scăzut cu 13.768 persoane, de la 362.788 per-
soane în 1992 la 349.020 persoane în anul 2021. 

Astăzi, depopularea loveşte şi această zonă mon-
tană a dăinuirii şi a rezistenţei noastre ca popor! 

Tot din zona Moldovei, în judeţul Suceava, avem 
un exemplu edificator, unde îmbătrânirea populaţiei 
şi depopularea care se manifestă în satul Slătioara, 
au darul să îngrijoreze considerabil, mai ales prin fap-
tul că aici mai există acum, doar 44 de familii orto-
doxe, incluzând cam 18 văduve şi câţiva oameni bă-
trâni şi bolnavi, dar şi aproximativ 170 de familii de 
sectanţi stilişti, aceia care n-au asumat în 1924 ceea 
ce s-a numit la vremea respectivă calendarul îndrep-
tat. Analiza statistică şi cercetarea situaţiei  la nivelul 
judeţului Suceava demonstrează faptul că în timp ce 
populaţia totală a judeţului a crescut între 1992-2017 
cu 34.653 persoane, de la 715.075 persoane existente 
în anul 1992 la 749.728 persoane în 2017, populaţia 
din mediul urban a crescut cu 64.148 persoane, de la 
263.427 persoane existente în 1992 la 327.575 per-
soane în anul 2017, în timp ce populaţia din mediul 
rural a scăzut cu 30.495 persoane, de la 452.648 per-
soane în 1992 la 422.153 persoane în 2017, fapt care 

demonstrează că depopularea a afectat numai mediul 
rural, ceea ce confirmă ipoteza cercetării noastre. Dacă 
aruncăm privirea de-a lungul arcului carpatic, zona 
montană a ţării a însemnat un spaţiu populat cu o se-
rie de tradiţii, dar şi cu nenumărate constrângeri na-
turale, cu acele forme specifice de activităţi economice 
şi de trai adecvate ţinutului muntos, cele mai multe 
fiind legate de sectorul agrozootehnic, acest sector fi-
ind întâlnit şi în zonele colinare, pentru că ocupaţia 
creşterii oilor în zona de munte datează de mii şi mii 
de ani. Pornind de la faptul că zonele montane au fas-
cinat şi au atras oamenii din cele mai vechi timpuri, 
ca să ne referim doar la cetăţile dacice din Carpaţi, 
putem avea în faţa noastră tabloul complex care oferă 
mirajul potecilor de munte, într-un context peisagis-
tic de excepţie, multitudinea speciilor florei şi faunei 
montane, care face posibilă şi miraculoasă apropierea 
omului de natură, pentru că astăzi, depopularea lo-
veşte crunt această zonă a dăinuirii şi a rezistenţei 
noastre ca popor, cu o vechime de mii de ani, adică 
zona munţilor din ţara noastră! Tot pentru a evidenţia 
diversitatea unor forme ale depopulării, pe zone şi pe 
regiuni legate de existenţa satelor din România, meri-
tă prezentată zona Munţii Poaiana Ruscă, o grupare 
montană extinsă pe o suprafaţă de aproximativ 2.640 
km pătraţi, având altitudini medii între 700 şi 1000 
de metri şi aparţinând Carpaţilor Occidentali, care fac 
tranziţia între grupa majoră nordică a acestora, Mun-
ţii Apuseni şi grupa majoră sudică, Munţii Banatu-
lui. Bogăţia resurselor de minereuri complexe pe care 
această zonă le-a deținut şi le mai deţine, încă, au 
condus la o exploatare sistematică, înainte de 1989, 
ceea ce a determinat şi atragerea de forţă de muncă 
din toate colţurile ţării. După 1989, prin ştergerea de 
pe harta economică a ţării a punctelor de extragere şi 
de prelucrare a minereurilor în zona respectivă, s-a 
produs în mod implacabil depopularea şi procesul de 
îmbătrânire demografică, în intervalul dintre 2007-
2020, aici fiind chiar declarată zonă defavorizată, iar 
la recensământul din anul 2011, unele sate ca Preve-
ciori, Ciumiţa, Mosoru, Mesteacăn, Curpenii Silvașului 
şi Gotești, pur şi simplu, nu mai aveau la acel moment 
nici măcar un singur locuitor permanent. Cu toate că 
în mod oficial, cifrele statistice înregistrează prezența 
unor locuitori, în fapt, prea puțini oameni își mai duc 
zilele pe asemenea meleaguri altădată suprapopulate 
şi unde localnicii care mai vieţuiesc în aceste locuri 
depopulate poartă povara vârstei de peste 65 de ani. 
Oricum, perspectivele de supravieţuire a satelor uitate 
din zona Poiana Ruscă, ca şi din zona subcarpatică 
a Olteniei, chiar în Gorjul nostru istoric şi pitoresc, 
marcate dramatic de fenomenul depopulării, nu pot fi 
nicidecum încurajatoare, dar, poate cea mai accepta-
bilă dintre măsurile de redresare şi care este orientată 
în sprijinul salvării satelor din zonă, o constituie cre-
area unor ferme pentru creşterea animalelor, prin ac-
cesarea proiectelor locale sau cu finanţare europeană. 
(VA URMA) LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

Profesor dr. Vasile GOGONEA



colaboratoricolaboratori www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1111Miercuri, 14 Decembrie 2022Miercuri, 14 Decembrie 2022

Popor român (Pamfl et)Popor român (Pamfl et)
Popor român, popor european, 

pe locu-acesta te-ai născut. 
Trăieşti aici de mii de  ani şi 

pentru mulţi tu ai fost scut. Eşti sin-
gurul popor european, nu o spun eu, 
istoria o spune. Eşti unicat astăzi în 
lume şi mă frământ-un gând anume: 
De ce această Europă loveşti azi în 
tine şi nici nu vrea ca ţie să îţi fie bine? 
De ce această Europă mereu te umi-
leşte? Te crede sclavul care o serveşte 
cu tot ce inima-i pofteşte? De ce o laşi 
să fac-aşa poporul meu, patria mea! 
Eşti singurul popor născut, crescut şi 
educat în graniţele tale pe acest pă-
mânt. Eşti cel dintâi din lume, tu po-
porul meu, cel care-ai folosit scrierea 
şi n-o spun eu, o spun tăbliţele din 
Tărtăria, o recunosc cei ce le-au stu-
diat în România. Acum vreo şapte mii 
de ani, locuitorii acestor meleaguri 
scriau şi cu mare mândrie ne lăsau: 
prima civilizaţie, când Europa nici 
nu exista, poporul meu, patria mea! 
Acesta e un  lucru adevărat. Poporul 
meu iubit şi drag, cât timp o să te laşi 
tu neglijat? Multe imperii din lume nu 
te-au cucerit.

Au stăpânit unii doar părţi din 
tine, dar nu mi te-au supus în între-
gime, nici perşii, nici romanii n-au 
reuşit vreodată ca să cucerească în-
treaga glie românească. Strămoşii 
noştri daci cu preţul vieţii-au apărat 
această ţară de la mare în Carpaţi. 
Popor român, cât timp ai fost unit, 
nici-o putere nu te-a stăpânit. Pentru 
creştinătate ai fost scut, nici turcii nu 
te-au cucerit, nu te-au putut prefa-
ce-n paşalâc. De teama ta întreg isla-
mul tremura şi Europa ce făcea, când 
sângele tău de la dezastru o salva? De 
ce azi Europa te priveşte ca pe-un pa-
ria? Oare tu drepturile tale, tu când 
le vei revendica? Din tine s-au născut 
valori şi genii, poporul meu, patria 
mea: Mihai Eminescu, G. Coşbuc, G. 
Enescu, Aurel Vlaicu, Henri Coandă, 

Spiru Haret, ori Nicolae Teclu, dar ce 
păcat, mare păcat, pe mulţi nici nu 
i-ai ascultat.

Astăzi popor român, în ţara ta nu-i 
bine! Fanarioţi şi divăniţi, n-au trea-
bă cu tine. Străini cu toţii de ale tale 
interese, doresc să stea în funcţii cât 
mai mult, averi să-şi facă, să exploa-
teze, tot ce mai are azi al tău pământ. 
Tu azi ce faci, popor român, ce faci? 
Tu taci…, dar până când? Azi bogăţi-
ile acestui sfânt pământ, aur, argint, 
cupru şi sare, străinii le exploatează 
şi le duc, în visterii străine de-acest 
neam. Acolo duc mierea acestui pă-
mânt, an de an. Şi tu popor român ce 
faci? Tu taci şi taci… dar până când?

Azi ca pe vremea asupririi austro-
ungare, Bruxelul îţi ordonă şi-ţi oferă 
gândaci şi insecte de mâncare, şi-ţi ia 
din ţară, mâncarea ta şi bogăţia, îşi 
calcă în picioare tradiţiile inteligenţa 
ta şi omenia. Conducătorii  tăi ce fac? 
Nu fac nimic, complice cu străinii me-
reu te-au jefuit. Conducătorii tăi po-
por român, vândut-au ţara la străini. 
Străinii vor slujbaşi proşti, fără voin-
ţă, lipsiţi de educaţie, cu umilinţă… 
fără coloană vertebrală aşa îi vor şefii 
de-afară, să poată jefui uşor această 
ţară. Şi tu popor român, ce faci? Tu 
taci…

Astăzi ca-n vremea bolşevică, lin-
guşitorii, trădătorii se ridică şi vânză-
tori de neam şi ţară şi traseişti politici 
şi politruci, sunt gata să calce pe ca-
davre să-şi aranjeze soarta, să parvi-
nă, să ţină privilegiile-n mână. În astă 
vreme-n care vor să vină, să-ţi ia stră-
inii casa şi sare ta străbună, popor 
român ce faci? Tu taci…

O Doamne! Te rog ai milă ca ţara 
Maicii Domnului să n-ajungă să fie 
străină! Azi parlamentul şi guvernul, 
vând uzine, fabrici, aur şi pământ ci 
că „nerentabile” sunt. Aşa le comandă 
cei de afară străinii de-acest neam şi 
ţară. O! Arendaşii cei străini numesc 

privatizare, distrugerea întregii averi 
naţionale. Azi nişte neica nimeni, eu-
nuci, pentru pescheşuri pun ţara pe 
butuci. Şi tu popor român ce faci? Tu 
taci…

Vor să ne şteargă urmele civiliza-
ţiei străbune, să nu se ştie niciodată, 
cum tu ai apărut pe lume.

Nu vor să se ştie cum tu popor ai 
apărut pe-acest pământ, să nu se ştie 
strămoşii noştri cine sunt. Cu bună 
ştiinţă ne distrug situri arheologice 
spunând că vor turismul să-l dezvol-
te, (şi) istoria încă nedescoperită căl-
când. Şi tu popor român ce faci? Tu 
taci…

Oştirea ţării azi e decimată, dezar-
mată, în slujba altora e la comandă. 
Copiii ţării mor pe pământuri stră-
ine şi tu ce faci române? Tu taci… 
Hatmanul şef în faţa noastră vine şi 
ne obligă să renunţăm la pâine, să 
cumpărăm arme şi-avioane străine. 
Slujbaşii căftăniţi vin la televiziuni 
şi-ndrugă poporului român minciuni. 

Sperie poporul cu pandemii în valuri 
şi cu război în ţara fără idealuri. Cu 
stare de-alertă şi cu carantină au je-
fuit patria română.

Dacă te-mbolnăveşti, n-ai unde  
să te duci căci pus-au sănătatea pe 
butuci. De intri în spital eşti mazilit, 
de mori ai diagnosticul: Covid. Şi tu 
popor român ce faci? Tu taci, tu me-
reu… taci. Când guvernanţii te jupoa-
ie, îţi iau şi bani şi pielea de  la oaie, 
îţi taie pensii, alocaţii, ce fac condu-
cătorii astei naţii? Îţi spun: staţi liniş-
tiţi că va fi bine, Codex-Alimentarius 
are grijă de tine. 

O! sărac popor român, nu va fi 
bine, căci te vor duce la pieire. Tru-
faşi străini vor moartea ta, să-ţi  ia 
pământul şi ţara. Şi tu popor român 
ce faci? Tu taci… dar de ce taci? La 
luptă hai popor român, ca să scăpăm 
ţara de păgâni! Şi-apoi de muncă, iar 
ne-om apuca, să ne clădim din nou 
ţara şi să trăim  liberi în ea.

MIRCEA TUTUNARU
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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 fostului 
Salon Naldis. 

Telefon:  0721914681, 
0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 

Telefon: 0731019896.

 Închiriez apartament 
3 camere str 9 Mai, reno-
vat recent, 320 E/lună. 
0765008955.

 Închiriez apartament 
3 camere, decomandat, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață de 
67 mp, în strada Mărgăritaru-
lui. Locuința se află la etajul 3 
și are două terase închise, cen-
trală termică, aer condiționat, 
parchet din lemn masiv de 
stejar. Se poate vinde mobi-
lat sau nemobilat, preț 69 de 
mii de euro. Telefon: 0762 
664435. Locuința are și loc de 
parcare înclus în preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 
2, suprafață la sol 150 m2 în 
centrul municipiului Motru. 
Pretabil activități comerciale, 
cabinete medicale, etc. 

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-
tier Iezureni, suprafață 3000 
mp, deschidere 30 m, parce-
labil. 0726.232.195
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 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. 

Relații la 0757 517 000. 
Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-

mercial 49 m2 dotat cu toa-

te utilitățile pe termen lung 

situat în Bulevardul Eca-

terina Teodoroiu în spatele 

statuii Ecaterina Teodoroiu. 

0786768301.

Doresc să închiriez apar-
tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. 

Preț negociabil. 
Telefon: 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, memo-

rii RAM, HDD / SSD, unitate 

optică. 

Instalez Sisteme de opera-

re Windows 7, 8, 10, progra-

me, drivere, soluții Antivirus. 

Devirusez sistem de operare. 

Mă deplasez la domiciliul cli-

entului. 

Telefon: 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. 

Telefon: 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..
 Vând 1000 buc pari 

pentru vie și 300 buc scân-
dură plop și dulap de cireș. 
Tel.: 0752134967

2. Vând casă de locu-
it, toate utilitățile, com. 
Dragotești, sat Trăstioara. 
Tel.: 0752134967

3. Vând căruță, plug, 
prășitoare, grapă, 1500 lei. 
Tel.: 0752134967.

 Ofer spre închiriere 
magazie în suprafață de 530 
mp, în zona Primăriei Al-
beni, la preț negociabil. Tel.: 
0723817702

2. Ofer spre închiriere 
două spații în zona Tribuna-
lului Gorj, la prețuri avanta-
joase. 

Telefon: 0723817702.

S.C. NEXTWOOD S.R.L., având sediul în loc. Bâlteni, 

sat Cocoreni, nr. 31, județul Gorj, Titular al planului/

programului ,,Studiu adițional de includere în AMENAJA-

MENTUL O.S. TÂRGU-JIU, UP V DĂNEȘTI, a suprafeței 

de 61,60 ha fond forestier proprietate privată a S.C. NE-

XTWOOD S.R.L.” anunță publicul interesat asupra depu-

nerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru 

planul/programul menționat și declanșarea etapei de în-

cadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi con-

sultată la sediul A.P.M. GORJ, de luni până joi între orele 

09:00 – 16:00, vineri între orele 09:00 – 13:00.

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la 

sediul APM GORJ, în termen de 18 zile de la data publi-

cării anunțului.

S.C. NEXTWOOD S.R.L., având sediul în loc. Bâlteni, 

sat Cocoreni, nr. 31, județul Gorj, Titular al planului/

programului ,,Studiu adițional de includere în AMENA-

JAMENTUL O.S. PEȘTEANA, UP III VALEA ROMANATU-

LUI, a suprafeței de 35,4 ha fond forestier proprietate 

privată a S.C. NEXTWOOD S.R.L.” anunță publicul in-

teresat asupra depunerii solicitării de obținere a avi-

zului de mediu pentru planul/programul menționat și 

declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi con-

sultată la sediul A.P.M. GORJ, de luni până joi între orele 

09:00 – 16:00, vineri între orele 09:00 – 13:00.

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris 

la sediul APM GORJ, în termen de 18 zile de la data 

publicării anunțului.

PierderiPierderi
Declar pierdută foaie de 

parcurs seria AG, nr. 219995 
emisă de APAREGIO S.A. 
GORJ în data de 08.12.2022 
pe numele NIȚOIU DANIEL.

Școală Meserii autorizate Gorj 
desfășoară cursuri orice meserie, minim 
450 lei, rate, diplome recunoscute, spri-
jin angajare. Căutăm colaboratori, 2000 
lei /clasa. Telefon:   0751855929; secre-
tariatsnm@yahoo.com

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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Sfântul Maslu se 
săvârșește pen-
tru cei bolnavi, ca 

Dumnezeu să le dăruiască 
sănătate trupească şi sufle-
tească. Sfântul Maslu este 
Taina care, prin rugăciunile 
preoţilor şi prin ungerea tru-
pului cu untdelemn sfinţit, 
împărtăşeşte credincioşilor 
harul dumnezeiesc și pentru 
iertarea păcatelor şi întărirea 
sufletului. „Este cineva bol-
nav între voi? Să cheme preoţii 
Bisericii şi să se roage pentru 
el, ungându-l cu untdelemn în-
tru numele Domnului. Şi rugă-
ciunea credinţei va mântui pe 
cel bolnav, şi-l va ridica pe el 
Domnul, şi de va fi făcut pă-
cate se vor ierta lui”. (Iacob 5, 
14-1 5) 

În rânduiala Bisericii Orto-
doxe, Taina Sfântului Maslu 
se săvârșește cu precădere în 
perioadele de post. Lucrarea 
de vindecare și de iertare a 
păcatelor este susținută prin 
ungerea credincioșilor cu unt-
delemn sfințit, însoțit de ru-
găciunea preoților săvârșitori 
ai sfintei taine către Dumne-
zeu, Doctorul sufletelor și al 
trupurilor. 

Parohia Țicleni: Taina Sfântului Maslu, săvârșită de un sobor Parohia Țicleni: Taina Sfântului Maslu, săvârșită de un sobor 
de 18 preoți, prilej de mare bucurie duhovniceascăde 18 preoți, prilej de mare bucurie duhovnicească
La Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Parohia 
Țicleni, duminică, 11 decembrie 2022, a fost săvârșită 
Taina Sfântului Maslu de către un sobor de 18 preoți, 
printre care s-a numărat și protoiereul Ion Spilcă de 
la Protopopiatul Târgu-Cărbunești. Aproximativ 200 
de persoane din parohie, dar și din parohiile vecine au 
participat cu multă evlavie la această slujbă. După Tai-
na Sfântului Maslu, preoții au participat la întâlnirea 
Cercului pastoral Nr. 1 al Protoieriei Târgu-Cărbunești, 
coordonat de preotul Dragomir Țicleanu. 

Duminică după-amiază, 
Biserica Sfântul Mare Mu-
cenic Gheorghe din Parohia 
Țicleni a devenit neîncăpă-
toare, credincioșii din zonă 
dorindu-și să participe la 
Sfânta Taină a Maslului în 
număr cât mai mare. Cu 
mic și mare, tineri și vârst-
nici, enoriașii au participat 
la această slujbă săvârșită de 
cei 18 preoți, printre care și 
părintele Ion Spilcă, protoie-
reu al Protopopiatului Târgu-
Cărbunești. Preoții au partici-
pat la această Sfântă Taină la 
invitația preotului Dragomir 
Țicleanu, paroh al parohiei 
Țicleni, dar și coordonator al 
Cercului Pastoral Nr. 1 din 
cadrul Protopopiatului Târgu-
Cărbunești.

În cadrul sfintei slujbe cei 
prezenți au fost unși cu unt-
delemn sfințit, au ascultat 
pericopele evanghelice și scri-
erile Sfinților Apostoli rân-
duite, dar și cuvintele rostite 
de preotul paroh Dragomir 
Țicleanu și de părintele pro-
topop Ion Spilcă. „Mulțumim 
lui Dumnezeu pentru aceas-
tă duminică binecuvânta-
tă, mulțumim Mântuitorului 

nostru pentru această sfân-
tă taină! Mulțumim preacu-
cernicilor părinți, în frunte cu 
părintele nostru protoiereu, 
părintele Ioan, care a venit 
în mijlocul nostru. Ne-au ono-
rat cu prezența dumnealor și 
le mulțumim. (...) Ne rugăm la 
bunul Dumnezeu să primeas-
că rugăciunea noastră, ne-am 
rugat ca bunul Dumnezeu să 
ne dea sănătate trupească și 
sufletească și liniște sufleteas-
că. Vă mulțumim și dumnea-
voastră, iubiților credincioși, 
care de fiecare dată umpleți 

bisericile, duminică de dumini-
că, sărbătoare de sărbătoare”, 
a spus, în încheierea slujbei, 
preotul Dragomir Țicleanu. 

„Iubiți credincioși, îi felici-
tăm pe preoții de aici, ne-am 
întâlnit astăzi aici cu multă 
bucurie. Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos, Maica Domnu-
lui, toți sfinții sunt alături de 
noi; iar credincioșii primesc 
binecuvântare atât pentru 
suflet, cât și pentru trup, mai 
ales la aceste slujbe în care se 
săvârșesc Sfintele Taine. Vă 
felicit pentru biserica pe care 

o aveți, pentru felul în care 
participați la sfintele slujbe. Bi-
necuvântarea Domnului să fie 
peste dumneavoastră, harul 
Duhului Sfânt, și totodată să 
primiți și arhiereasca binecu-
vântare a Înalt Prea Sfințitului 
nostru Dr. Irineu, Arhiepisco-
pul Craiovei și Mitropolitul Ol-
teniei!”, a spus protoiereul Ion 
Spilcă. În perioada următoare 
sunt programate și alte întâl-
niri ale preoților din cercurile 
pastorale din cele trei proto-
popiate din județul Gorj.

M.P.
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Târgu Jiu, Robert 

Bălăeț, a fost foarte mulțumit 
de succesul obținut de hand-
balistele din Gorj la Craio-
va. Trupa condusă de Liviu 
Andrieș și Andrei Enache s-a 
impus cu 26-21, bifând a tre-
ia victorie din Liga Florilor. 
Bălaeț spune că izbânda a 
venit firesc, după mai multe 
meciuri bune făcute de fete. 
Două succese în ultimele două 
confruntări din an ar asigura 
secției de handbal sărbători 
liniștite. Minaur Baia Mare și  
CSM Galați sunt ultimele ad-
versare din 2022.

,,A fost o victorie venită 
după mai multe jocuri bune. E 
clar că atunci când joci bine, 
nu poți să pierzi la infinit. A 

Bălăeț vrea un fi nal perfect de an la handbal: Bălăeț vrea un fi nal perfect de an la handbal: 
Am sta liniștiți cu încă două victoriiAm sta liniștiți cu încă două victorii

fost un joc câștigat de o ma-
nieră categorică, în fața unei 
echipe de prestigiu a hand-
balului feminin românesc. Am 
demonstrat că putem avansa 
în clasament și putem face 
față cu brio acestui campionat. 
Le felicit pe fete și antrenori 
pentru munca depusă. A fost 
o victorie venită după o muncă 
asiduă. Suntem pe drumul cel 
bun. Mai avem două meciuri, 
pe 22 decembrie jucăm cu Mi-
naur, în sala noastră, iar pe 
29 decembrie jucăm la Galați. 
Sper să încheiem anul cu cel 
puțin o victorie, de ce nu două, 
ca să stăm liniștiți anul viitor”, 
a declarat directorul clubu-
lui.

CSM Târgu Jiu este la pri-
mul sezon în Liga Florilor.

CĂTĂLIN PASĂRE

Meci decis la ,,masa verde” 
și șapte persoane sancționate 
după bătaia de la Văgiulești

Asociația Județeană de Fotbal Gorj a luat măsuri după in-
cidentele de la meciul Foresta Văgiulești – Viitorul Plopșoru. 
Partida din liga a cincea a fost întreruptă după o bătaie izbuc-
nită între jucătorii celor două formații, iar imaginile au fost 
distribuite pe rețelele de socializare. În urma analizei făcute, 
AJF Gorj a sancționat șase jucători și un conducător de club. 
Gazdele au câștigat la ,,masa verde”, pentru că formația din 
Plopșoru a avut un jucător legitimat pe fals.

,,Jocul dintre Foresta Văgiulești – Viitorul Plopșoru  din data 
de 27 noiembrie 2022, Comisia de disciplină a AJF Gorj a luat 
următoarele măsuri, conform Regulamentului disciplinar(RD), 
coroborat cu Regulamentul campionatului județean (RCJ):

1. Omologarea jocului cu scorul de 3-0 în favoarea AS Fo-
resta Văgiulești, conform art. 66 cu 1, substituire de jucători;

2. Ultim avertisment pentru AS Foresta Văgiulești, pentru 
nereguli în organizarea jocului;

3.AS Viitorul Plopșoru cu amendă de 300 lei, conform art. 
66 cu 1;

4.Grigorie Daniel, delegatul AS Viitorul Plopșoru, suspendat 
1 lună și amendă 300 lei, conform art.66 cu 3;

Jucătorii:
Safta Florin Vasile, AS Viitorul Plopșoru, suspendat 8 jocuri 

și amendă 200 lei, conform art.57 cu 3;
Mătușoiu Andrei Cătălin, AS Foresta Văgiulești, suspendat 

8 jocuri și amendă 200 lei, conform art.57 cu 3;
Safta Ion Robert, AS Viitorul Plopșoru, suspendat 6 etape și 

amendă 100 lei, conform art.57 cu 3;
Bazăluică Gheorghe, AS Foresta Văgiulești, suspendat 6 jo-

curi și amendă 100 lei, conform art.57 cu 3;
Oproiu Adrian, CS Știința Drăguțești, suspendat 8 jocuri și 

amendă 300 lei, conform art.66 cu 1;
Alexandrescu Marius, CS Știința Drăguțești, suspendat 8 jocuri 
și amendă 300 lei, conform art.66 cu 1.
Cu drept de apel în 5 zile de la comunicare.
AJF Gorj nu tolerează violențele și folosirea jucatorilor fără drept 
de joc (substituire)”, a comunicat forul județean”, au comunicat 
reprezentanții forului județean.

CĂTĂLIN PASĂRE

Cu nouă înfrângeri din 
nouă meciuri și cu un ultim 
joc pe terenul echipei Rapid 
București, liderul conferinței, 
este foarte probabil ca 
baschetbaliștii de la CSM 
Târgu Jiu să termine anul 
fără succes în LNBM. Situația 
nu poate fi tolerată, crede di-
rectorul Robert Bălăeț, care 
își păstrează încrederea că 
echipa va rămâne în primul 
eșalon.

,,Trebuie să recunoaștem 
că stăm rău. Am tras un sem-
nal de alarmă la această 
secție, chiar dacă am condus 
iarăși, am jucat bine, dar am 
pierdut pe final încă un meci 
pe care l-am avut în mână. Nu 
mai putem continua așa, va 
trebui să analizăm și să luam 
decizia cea mai bună. Nu 
vreau ca echipa să retrogra-
deze și sunt convins că până 
la final vom rămâne în prima 
ligă”, a declarat oficialul gor-
jean.

Rămâne de văzut ce schim-
bări s-ar putea face la secția 
de baschet. Fie vor fi aduși 
jucători noi, care îi vor înlo-
cui pe cei care nu dau randa-
ment, fie se va merge pe mână 
altui antrenor cu experiență. 
Prima variantă pare mai pla-
uzibilă, având în vedere că 
echipa va evolua în 
play-out, cu adversari, 
teoretic, de o valoare 
apropiată. Până atunci, 
formația noastră trebu-
ie să câștige confrun-
tările cheie din retur, 
cu Miercurea Ciuc sau 
CSM Târgu Mureș 

,,O să discut cu an-
trenorii și jucătorii, este 
ceva mai complex. Tre-
buie să luăm cea mai 
bună soluție, dar sigur 
vom lua măsuri, pentru 
că nu voi accepta nici-
odată înfrângere după 
înfrângere, chiar dacă 
jucăm bine o bună pe-
rioadă a meciului. Mai 
este un meci, cu Rapi-
dul și după aceea vom 
vedea ce măsuri se vor 

Ce schimbări se pot face la secția de baschet?
lua”, a precizat Bălăeț.

Potrivit Federației Româ-
ne de Baschet, în Grupa 11-
18 (faza a doua) se intră cu 
punctele din meciurile directe 
dintre ultimele 4 echipe din 
prima fază și se mai joacă alte 
8 meciuri, fiecare cu fiecare, 
tur-retur, cu echipele din 
cealaltă conferință. În cadrul 
primului tur din Play-Out 
(faza a treia) se va juca astfel: 
loc 11 vs. loc 18, loc 12 vs. 
loc 17, loc 13 vs. 16, loc 14 

vs. loc 15. Se joacă după sis-
temul 3 din 5 meciuri. Echi-
pele clasate pe locurile 17 și 
18 la sfârșitul sezonului din 
cadrul LNBM MOZZART vor 
retrograda în Liga 1.

Asta înseamnă că idiferent 
de linia de clasament cu care 
CSM Târgu Jiu ar intra în faza 
a treia a play-out-ului, dacă 
va câștiga 3 din 5 meciuri îm-
potriva oricărei echipe, va ră-
mâne în primul eșalon.

CĂTĂLIN PASĂRE 
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Universitatea Craiova s-a impus greu pe 
terenul ultimei clasate din Superligă, CS 
Mioveni. Conduși de Dragoș Bon, oltenii 

au câștigat cu 1-0 prima partidă de la plecarea lui 
Mirel Rădoi. Pentru alb-albaştri a fost prima victo-
rie după trei jocuri în campionat. Singurul gol al 
confruntării a fost înscris de George Cîmpanu, în 
minutul 41, după o execuție plasată din marginea 
careului. 

Oaspeții au controlat prima repriză, dar au sufe-
rit vizibil în partea secundă, în special în minutele 
de final, când argeșenii au forțat egalarea. Cea mai 
mare ocazie a juveților a avut-o Jovan Markovic, 
care a șutat în transversală (71). 

Antrenorul Dragoș Bon a apreciat importanța 
celor trei puncte, care au venit într-un moment de-
licat pentru trupa din Bănie.

„Sunt bucuros pentru că am reușit să câștigăm 
meciul ăsta. Punctele se câștigă și cu meciurile de 
acest gen. Nu a fost un moment ușor pentru noi. 
Erau multe probleme din punct de vedere mental. E 
o teamă de rezultat. 

Cred că ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni 
i-a coborât mult mental. Frica de rezultat ne-a fă-
cut să facem un pas înapoi. Și în meciul de Cupă, 
la Pitești, am luat gol și nu ne-am mai regăsit. Nu e 
simplu. Ca jucător de fotbal nu e simplu, s-a simțit 
și despărțirea de antrenor. Îi felicit pe jucători, s-au 
luptat și merită cele trei puncte”, a declarat ,,interi-
marul” Universității.

Andrei Ivan și Bogdan Vătăjelu au admis că echi-
pa este departe de pretențiile suporterilor și condu-
cerii, dar speră să termine anul cu încă o victorie.

,,A fost o victorie chiar muncită, ştiam că nu o 
să câştigăm uşor. Mioveni chiar dacă e pe ultime-
le locuri, nu are jucători răi. Mă bucur pentru noi. 
Sincer nu arătăm ca o echipă care se poate bate la 
campionat, ăsta e adevărul. E o perioadă mai puţin 
fastă pentru noi. A fost perioada asta cu Mister care 
a plecat. Încă e o perioadă destul de în ceaţă pentru 
noi. Însă e o victorie care ne ajută. Trebuie să ştim să 
pornim de jos”, a spus Vătăjelu.

,,O primă repriză bună făcută de noi, iar în cea 
de-a doua ne-am văzut cu 1-0 pe tabelă şi am în-
ceput să nu mai riscăm. Ne-am precipitat şi era să 
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ne coste pe final. Am mai avut probleme şi înainte… 
Probabil că nu intrăm concentraţi după pauză. Am 
suferit şi în meciul trecut, cu FC Argeş, când am con-
dus cu 1-0 şi ne-au întors. Ne este greu, dar sperăm 
să reglăm totul. 

Este o victorie muncită de toată echipa, suntem 
bucuroşi pentru ea şi sperăm ca în etapa viitoare, 
cu Chindia, să câştigăm mai clar. Eu nu am făcut 
un meci wow, dar vreau să joc cât mai bine de la 
meci la meci şi să redevin acel Andrei Ivan de di-
nainte. Nu vreau să comentez despre asta (despre 
excluderea din lot – n.r.). Ştiu doar eu şi familia mea 
prin ce am trecut şi vreau să depăşesc perioada ace-

ea. Nu m-am simţit nedreptăţit, asta a fost decizia 
lui Mister, nu am avut ce să comentez. Contează că 
m-a adus din nou la echipă şi m-a băgat“, a adăugat 
Andrei Ivan.

Ultimul meci al anului pentru Craiova va avea 
loc împotriva formației Chindia Târgoviște, sâmbă-
tă, de la ora 20.30.

Universitatea în meciul cu Mioveni: Lazar 
– Căpățînă, Screciu, Mitrea, Vătăjelu – Al. Crețu, 
Mateiu – Cîmpanu (’82, Găman), Rivaldinho (’90+3, 
Sala), Ivan – Markovic (’78, Danciu). Antrenor: 
Dragoș Bon.
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