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Noaptea min. 500C

Programul Operațional Tranziție Justă, Programul Operațional Tranziție Justă, 
lansat ofi cial la București. Investiții lansat ofi cial la București. Investiții 

și noi locuri de muncă în Gorj 

Bani de la Guvern Bani de la Guvern 
pentru municipiul pentru municipiul 
MotruMotru
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Un nou contract de Un nou contract de 

fi nanțare prin PNRR, la Rovinarifi nanțare prin PNRR, la Rovinari
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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»8-9»8-9
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Cum arată viitoarele Cum arată viitoarele 
pasaje din Târgu-Jiu!pasaje din Târgu-Jiu!

Primarul Marcel Romanescu a pre-
zentat pe pagina sa de socializare de-

talii din proiectele pentru cele trei 
pasaje de pe Bulevardul Unirii. 

Firma Metroul se apropie de 
finalizarea acestor proiecte 
care vor fi prezentate în 
detaliu la începutul anu-

lui viitor. 
Cele trei pasaje vor fi ame-

najate în intersecțiile 
de la Piața Centrală 
(3185 mp cu 4 căi 
de acces), Parân-
gul (1110 mp cu 
3 căi de acces) și 
din zona Colegiu-
lui Național “Tudor 
Vladimirescu” (1405 

mp cu 4 căi de acces). 

Trei câștigătoare la Trei câștigătoare la 
concursul de gătit concursul de gătit 
,,Gătește cu spor! – ,,Gătește cu spor! – 

Bucătăria lui Fabi te premiază Bucătăria lui Fabi te premiază 
de Crăciun!”de Crăciun!”

Modifi care PE ȘEST a legii decarbonării - Grupurile Modifi care PE ȘEST a legii decarbonării - Grupurile 
de la Turceni și Rovinari trec direct  în conservare, de la Turceni și Rovinari trec direct  în conservare, 
la 31 decembrie 2022!la 31 decembrie 2022!
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„Ce eşti te priveşte la urma urmelor pe tine. Ce vrei, priveşte şi pe alţii. Ce faci, aceea poate privi pe toţ i.” - Nicolae Iorga„Ce eşti te priveşte la urma urmelor pe tine. Ce vrei, priveşte şi pe alţii. Ce faci, aceea poate privi pe toţ i.” - Nicolae Iorga
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

†Ss. Adelaida, †Ss. Adelaida, 
împ, profet împ, profet 
R. UpR. Up
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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
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Zarurile Schengen!

Ipochimenul – doar un pamfl et –

Motto: „Zarurile au fost arun-
cate... Le-a găsit cineva?” - Dorel 
Schor

Printre criticile la adre-
sa președintelui Iohan-
nis este și aceea că nu a 

reușit să schimbe agenda Consi-
liului European pentru accepta-
rea României în Spațiul Schen-
gen.

Chiar dacă s-a dus la Bru-
xelles cu o zi mai devreme, Preș. 
Klaus Werner Iohannis nu a iz-
butit să modifice în vreun fel 
agenda ședinței și să introducă 
recomandările Consiliului Euro-
pean de joi(ieri, n.m. I.P.) pentru 
acceptarea României în Spațiul 
Schengen, după cum afirmă eu-
roparlamentarul Eugen Tomac.

În vreme ce liderii europeni 
participau la ședința Consiliului 
European, Cancelarul Austriei, 
Karl Nehammer, s-a sucit puțin 
și afirma că nu are nimic împotri-
va intrării țării noastre în Schen-
gen.

Înaintea ședinței, Președintele 
Iohannis s-a întâlnit cu prim-mi-
nistrul Bulgariei, cu al Suediei, 
dar l-a evitat pe Cancelarul Aus-
triei. Mai mult, Cancelarul Karl 
Nehammer a declarat că a reușit 

să introducă pe agenda ședinței 
Consiliuluin European tema 
imigrării. Dar nu-i prima dată 
când minte. Și a mai spus că 
nu are nimic împotriva intrării 
României și Bulgariei în Spațiul 
Schengen. Semn clar că s-a mai 
înmuiat nițel și are o schimbare 
de ton.

Austriacul a mai spus, pen-
tru cine mai are chef să-l crea-
dă, că: „Trebuie să sprijinim Ro-
mânia și Bulgaria”. Totuși, deși 
nu-i oprima oară când nu spune 
adevărul, veto-ul Austriei a pus 
la îndoială solidaritatea țărilor 
membre ale Uniunii Europene.

Vă propun să mai cităm puțin din 
declarația europarlamentarului PMP; 
Eugen Tomac: „(...) Am citit scrisoa-
rea Președintelui Consiliului Euro-
pean, domnul Charles Michel, adre-
sată șefilor de stat și de guvern din 
Uniunea Europeană, aceasta fiind 
redactată pe 12 decembrie, la 4 zile 
după ce Austria a încălcat principiul 
cooperării loiale între instituțiile euro-
pene și ne-a blocat accesul în Schen-
gen”, mai afirmă Eugen Tomac.

Potrivit europarlamentarului PMP, 
surpriza este „uriașă”: „atât scrisoa-
rea de convocare a Consiliului Euro-
pean, cât și în ordinea de zi pentru 
astăzi(joi, n.m. I.P.) pentru că lipsește 

cu desăvârșire subiectul Schengen. 
Prin urmare, președintele Iohannis 
n-a reușit să schimbe agenda și să 
introducă la recomandări ale Consi-
liului European de astăzi acceptarea 
noastră în Spațiul Schengen”, mai 
spune Eugen Tomac.

Cum s-ar zice, zarurile Schen-
gen au fost aruncate. „Nu au reușit 
toți ceilalți din Uniunea Europeană 
să-l convingă pe austriac, cum să 
vă așteptați că îl convingea Iohan-
nis?!”, a subliniat analistul politic 
Mugur Ciuvică la emisiunea „Mier-
curea Neagră”, de la DCNews și DC-
NewsTV.

ION PREDOȘANU

Arta pamfl etului Arta pamfl etului 

Ipochimenul e grossier, mârâie, grohăie, delirează, 
truchează, inventează scene de un grotesc involuntar, 
se autoînchipuie c-ar fi precum ix, igrec, zet. Are apu-
cături cvasicomice de pseudopoet, lugubre, bizare, cu 
apucături corcodeleşti. Mimează postúri ridicole, pe 
care şi  le aproprie neinvitat (de către vreo societate 
selectă – n.m.) căci el se învârte într-o lume mărun-
tă, mediocră, uşor de dus cu preşul. Bâiguie, învelind 
cuvintele într-o salivă libidinoasă, bancuri, glumiţe de 
doi bani şi-o para chioară; se face că-şi reaminteşte 
nu ştim ce întâmplări, cu care „aura” lui (de altfel in-
existentă – n.m.) să se mândrească.

Şi ipochimenul are o maladie gravă: autorlâcul; 
are obsesia c-ar fi scriitor (ci nu un biet „plagiator” 
al inepuizabilului folclor literar autohton); şi, culmea, 
„nimici” ca el îl scarpină între corniţele „diabolice”; se 

complac împreună în aceeaşi cloacă neinstruită sufici-
ent, trăitoare din „lecturi superficiale lejere”, consuma-
bile la „foc mic”. Ce să-i faci? Lumea-i aşa cum este, şi 
ca dânsa sunt şi ei (autori şi lăudători „la comandă”, „la 
cumetrie”, la „cerşeală” etc. – n.m.).

În acelaşi tablou-pamflet postarghezian reiterând por-
tretul „ipochimenului” ca personaj „negativ” (şi România 
de  azi e plină de  asemenea „exemplare” hidoase, unele 
ajunse vedete ale unei cotidianităţi tulburi, ale unei rea-
lităţi bulversate, ale unei „ţări eşuate”, parcă ireversibil),  
mai „merită” consemnate: pisălogeala, viclenia, perversi-
tatea, paranoia, mimica dezarticulată, datul ochilor pes-
te cap ca să simuleze atingerea aripei „geniului” nativ.

Ipochimenul e cârcotaş, ins insignifiant, toată viaţa 
lui a fost alambicată inutil întrucât produsele minţii sale, 
încremenită în proiect, sunt ilizibile, halucinante, vulga-
re etc. Se-aşază la masa vreunui  cunoscut fără a fi invi-
tat. Poartă o mapă  (ori o geantă) cu el, unde are mereu 
ceva cu care să se laude (probabil are obsesia inferiorită-
ţii sale sociale şi culturale, ca unul care nu şi-a terminat 
nici măcar liceul – n.m.); de fapt e un linguşitor şi un 
„gregar”. Nu are capacitatea de a-şi da seama că apreci-
erile la adresa „pseudocărţilor” sale sunt „uşurele”, „de 
bonton”, „amicale”, „miştocăreşti”, dar în mod mult prea 
subtil ca el să realizeze că acest accent „trădează” cumva 
indirect şi pe dedesubt proasta calitate a „versificaţiilor” 
sale puerile, gonflate dar fără motivaţie trainică şi cam… 
nesărate (ca bancuri, stricate prin versificaţie).

ION POPESCU-BRĂDICENI
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Primarul Marcel Ro-
manescu a prezentat 
pe pagina sa de soci-

alizare detalii din proiectele 
pentru cele trei pasaje de pe 
Bulevardul Unirii. Firma Me-
troul se apropie de finalizarea 
acestor proiecte care vor fi 

Cum arată viitoarele 
pasaje din Târgu-Jiu!

prezentate în detaliu la înce-
putul anului viitor. 

Cele trei pasaje vor fi ame-
najate în intersecțiile de la 
Piața Centrală (3185 mp cu 4 
căi de acces), Parângul (1110 
mp cu 3 căi de acces) și din 
zona Colegiului Național ,,Tu-

dor Vladimirescu" (1405 mp 
cu 4 căi de acces). Toate vor 
fi dotate cu lift, spații socio-
culturale (librărie, cafenele), 
spații comerciale și de presă, 
iar în centrul fiecărui pasaj 
va fi construit un luminator, 
spațiul de sub el fiind desti-

nat evenimentelor culturale 
sau comerciale.

Sunt proiecte cu finanțare 
europeană ce vor fi imple-

mentate la Târgu-Jiu și care 
vor contribui la fluidizarea 
traficului rutier.

A.S.

La data de 15 decembrie 
a.c., Poliția Municipiului Târ-
gu-Jiu a fost sesizată prin 
apelul unic de urgență 112, 
cu privire la producerea unui 
eveniment rutier cu victime, 
transmite IPJ Gorj.

Din primele cercetări, 
polițiștii au stabilit faptul că 
un bărbat de 64 de ani, din 
comuna Mușetești, în timp 
ce conducea un autoturism 
pe Bulevardul Ecaterina Te-
odoroiu, din direcția strada 
Traian- localitatea Iezureni, 
a acroșat o tânără de 15 ani, 
din comuna Grozești, județul 

Victima accidentului din Târgu-Jiu, o adolescentă din Mehedinți

Mehedinți care se angajase în 
traversarea regulamentară a 
străzii, pe trecerea pentru pi-
etoni, semnalizata corespun-
zător. În urma impactului a 
rezultat rănirea ușoară a ti-
nerei de 15 ani, aceasta fiind 
transportată la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medica-
le de specialitate.

Conducătorul auto a fost 
testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul fiind negativ. În 
cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de vătă-
mare corporală din culpă.

A.S.
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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

* ,,Oamenii au muncit tot anul”
* ,,Conducerea CEO trebuie să repare ur-

gent această nedreptate” 

Mai mulți salariați din CE Oltenia nu și-au 
primit prima de Crăciun. Liderul Manu To-
messcu a fost sesizat de mai mulți colegi din 
subunitățile companiei.

Un nou proiect la Ro-
vinari, pentru a au-
toriza mai ușor vii-

toarele lucrări de construcție 
a primit finanțare de la Minis-
terul Dezvoltării, prin Direcția 
Generală de implementare 
PNRR. este vorba despre un 
contract în valoare de 1.035. 
696 de  lei. În acest sens, PNL 
Gorj a transmis un comunicat 
de presă: ,,Președintele PNL 
Gorj, senatorul Ion Iordache , 
împreună cu primarul orașului 
Rovinari, Robert Dorin Filip, 
secretarul general adjunct al 
Ministerului Dezvoltării, Victor 
Banța, și cu vicepreședintele 
PNL Gorj, Iulian Popescu ,  au 

Un nou contract de fi nanțare Un nou contract de fi nanțare 
prin PNRR, la Rovinariprin PNRR, la Rovinari

* Autorizarea construcțiilor prin actualizarea în 
format GIS a documentațiilor de amenajare

participat la semnarea unui 
nou contract de finanțare pen-
tru Gorj, din PNRR. Obiectivul 
finanțat se numește ,,Ela-
borarea/actualizarea în for-
mat GIS a documentațiilor 
de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană.” Ro-
lul acestei investiții este de a 
eficientiza procesul de auto-
rizare a construcțiilor și de a 
oferi mai multă stabilitate și 
transparență în dezvoltarea 
orașului Rovinari. Felicitări 
primarului, Robert Filip, și 
echipei de la Rovinari pentru 
acest nou proiect accesat!”, a 
transmis senatorul.

M.C.H.

Nedreptate crasă! Șefi i CEO au lăsat salariații, cu decizii 
de pensionare în decembrie, fără prima de Crăciun

Această nedreptate crasă li se face salariaților 
care au primit decizii de pensionare în luna decem-
brie, deși ei au muncit tot anul, au concedii de odih-
nă neefectuate și recuperări neluate și neplătite.

,,Conducerea companiei se justifică prin articolul 
din CCM care prevede  că de respectivele drepturi nu 
beneficiază decât salariații cu contract individual de 
muncă valabil la DATA EVENIMENTULUI. 

Nu este drept față de acești oameni, mai ales că 
majoritatea dintre ei au zile de concediu de odihnă 
neefectuate sau zile de recuperări neluate” a precizat 
ieri, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, 

Manu Tomescu.  
,,Sper ca această greșeală să fie reparată urgent. 

Sunt cazuri în care oamenii au primit decizia de pen-
sionare pe 16 decembrie, dar prima s-a dat pe 12. 

De unde știa compania că omului îi vine decizia 
în decembrie? 

Nu cumva este o premeditare și o înțelegere și cu 
casa de pensii? 

Oamenii, salariații în cauză acoperă tot anul, au 
muncit tot anul. Eu cred că șefii CEO trebuie să repa-
re urgent lucrurile”, a mai spus liderul.

M.C.H.
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Programul Operațional Tranziție Justă, lansat Programul Operațional Tranziție Justă, lansat 
ofi cial la București. Investiții și noi locuri de ofi cial la București. Investiții și noi locuri de 
muncă în Gorj muncă în Gorj 
Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 
a fost lansat oficial joi, la București, la sediul 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Euro-
pene, în prezența reprezentanților celor șase 
județe beneficiare - Gorj, Dolj, Galați, Hune-
doara, Mureș și Prahova.

În cadrul conferinței de lansare, președintele 
Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popes-
cu, a semnat o declarație comună alături 

de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, 
Ioan Marcel Boloș, care cuprinde „câteva principii 
esențiale” menite să asigure o implementare cât 
mai eficientă a POTJ. 

Astfel, la nivelul județului Gorj va fi constituit 
un Grup județean pentru coordonarea tranziției la 
neutralitate climatică. 

Grup de monitorizare

În scopul unei implementări cât mai eficiente a 
Programului Tranziție Justă, este importantă pu-
nerea în aplicare a principiului parteneriatului, cu 
angrenarea tuturor factorilor interesați, organizați 
la nivel județean. 

„Potrivit prevederilor Planului Teritorial pentru o 
Tranziție Justă (PTTJ), anexă la Programul Tranziție 
Justă (PTJ) 2021-2027, se impune ca la nivelul 
județului Gorj să fie constituit Grupul județean pen-
tru coordonarea tranziției la neutralitate climatică. 
Sarcina de a asigura constituirea Grupului județean 
revine Consiliului Județean Gorj, ce urmează a de-
rula o procedură transparentă și nediscriminatorie 
de selectare a reprezentanților mediului de afaceri 
și societății civile. În acest context, în cel mai scurt 
timp, Consiliul  Județean Gorj va iniția demersurile 
necesare pentru constituirea Grupului județean pen-
tru coordonarea tranziției la neutralitate climatică, 
cu respectarea principiilor transparenței și nediscri-
minării, având în vedere necesitatea implicării tutu-
ror actorilor relevanți”, a anunțat Consiliul Județean 
Gorj.

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC 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 periodicControl medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS

TÂRGU JIU: Str.23 August nr.1B 
MOTRU: Str.Minerului nr.7, Cabinet 31 
ROVINARI: Str.Jiului nr.6, Cabinet 14Puncte de lucru:Puncte de lucru:
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Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!

534 milioane euro pentru Gorj

Programul Tranziție Justă 2021-2027 a fost 
aprobat de către Comisia Europeană. Acesta acor-
dă sprijin pentru județele Gorj, Dolj, Galați, Hune-
doara, Mureș și Prahova, având un buget de circa 
2,53 miliarde euro. 

„Este un program dedicat în principal dezvoltă-
rii economice, creării de locuri de muncă, atragerii 
de investitori pentru acele judeţe care au cel mai 
mare impact de pe urma măsurilor de decarboniza-
re şi trecerea la economii cu emisii zero de dioxid de 
carbon şi, în acest context, Programul Operaţional 
are un buget record pentru atragerea de investiţii şi 
crearea de locuri de muncă”, a transmis ministrul 
Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Cea mai mare alocare din Fondul pentru 
Tranziție Justă în raport cu celelalte cinci județe 
beneficiare ale acestei finanțări, de 534 de milioane 
de euro, revine județului Gorj.

Noi locuri de muncă

Peste 11.000 locuri de muncă ar urma să fie cre-
ate în cele şase judeţe incluse în Programul Opera-
ţional de Tranziţie Justă, a declarat, într-o confe-
rinţă de presă, ministrul Marcel Boloş.

Persoanele care urmează cursuri de calificare 
vor trebui stimulate cu o serie de kit-uri profesio-
nale pentru mai uşoară integrare pe piaţa muncii.

„Peste 11.000 de locuri de muncă sunt propuse 
a fi create în cele şase judeţe. Avem, de asemenea, 
calificarea forţei de muncă. Chiar în cursul acestei 
dimineţi (joi dimineața – n.red.) discutam cu domnul 
secretar de stat Ovidiu Câmpean legat de această 
problemă a cursurilor de calificare şi de felul în care 
cei care urmează aceste cursuri de calificare ar tre-
bui stimulaţi pentru ca să fie uşoară tranziţia spre 
piaţa muncii, respectiv să le asigurăm aşa-zise ki-
turi profesionale. Deci să le dăm inclusiv aceste mici 
granturi pentru a-şi cumpăra echipamentele necesa-
re, astfel încât cursurile de formare profesională să 
fie urmate şi de o uşoară integrare în muncă. Spre 
exemplu, dacă a urmat un curs de croitor, să-i dăm 
banii pentru cumpărarea maşinii de cusut şi tot ce 
are nevoie, ca şi echipamente pentru ca să asigu-
răm, cum spuneam, o uşoară tranziţie spre piaţa 
muncii”, a menţionat Boloș.

În plus, peste 24.000 de gospodării din cele şase 
judeţe vor putea aplica pentru accesarea banilor 
europeni pentru a fi dotate cu panouri solare. De 
asemenea, se va acorda sprijin pentru un număr de 
peste 5.800 de IMM-uri prin acordarea de granturi 
necesare pentru crearea de locuri de muncă, dar şi 
pentru retehnologizare. 

„Oportunitatea aceasta pe care o aveţi acum, 
aceea de a crea locurile de muncă, a atrage inves-
titori, a dezvolta IMM-urile, este o  oportunitate pe 
care nu trebuie să o ratăm”, a subliniat Marcel Bo-
loş.

I.I.
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Comisia Europeană 
a refuzat modifică-
rile aduse în lege, 

în noiembrie, de PSD și PNL 
și a amenințat că banii din 
PNRR nu vor mai ajunge la 
destinație, dacă măsurile 
asumate în Plan nu vor fi res-
pectate. 

Reamintim că PNRR este 
OPERA USR (Cristian Ghi-
nea) și PNL (Virgil Popes-
cu), implicit și Planul de 
Restructurare a CEO, când 
ambele partide guvernau 
împreună. De asemenea, 
atât PNRR, cât și Planul de 
Restructurare a CEO au fost 
ținute multe luni de zile LA 
SECRET. 

Observațiile și amenințările 
Comisiei Europene

Guvernul a schimbat dis-
cret miercuri legislația de-
carbonării sectorul energetic, 
adoptată inițial în vară și mo-
dificată ulterior luna trecută, 
după ce Comisia Europeană 
și-a exprimat obiecții la adre-
sa acesteia și a amenințat 
din acest motiv chiar cu res-
pingerea unei cereri de plată 
de fonduri UE a României în 
baza Planului Național de Re-
dresare și Reziliență (PNRR) 
aferentă anului în curs, în va-
loare de 2,8 miliarde euro, re-
levă datele analizate de Profit.
ro. Modificările nu au fost su-
puse dezbaterii publice și nu 
au fost anunțate nici înainte, 
nici după ședința de Guvern.

Cornservare, nu rezervă 
tehnică

Principalul efect este că 
unitățile de producție pe bază 
de cărbune care urmează să 
fie scoase din exploatare în 
următorii 10 ani (660 MW pe 
lignit până la finalul lui 2022, 
alți 1.425 MW pe lignit până 
în 2025 și încă 1.140 MW pe 
lignit și huilă până în 2032) 
nu vor mai putea fi trecute în 
așa-numita ,,rezervă tehnică”. 

PNL și PSD nu mai pot să dreagă busuiocul! Modifi care PE 
ȘEST a legii decarbonării - Grupurile de la Turceni și 
Rovinari trec direct în conservare, la 31 decembrie 2022!

* USR și PNL, RESPONSABILI de închiderea grupuri-
lor de la Turceni și Rovinari 

* Comisia Europeană A REFUZAT trecerea în rezer-
vă a grupurilor și a cerut clar CONSERVAREA lor, așa 
cum scrie în Planul de restructurare a CEO, făcut de 
Ministerul Energiei și ținut secret câteva luni

Artificiul prin care Ministerul Energiei și politicienii de 
dreapta și de stânga au încercat acum să dreagă busuio-
cul, modificând ordonanța decarbonării cu  eliminarea 
,,conservării” și înlocuind în actul normativ cu trecerea 
în ,,rezervă tehnică” a grupurilor energetice ale CEO, a 
picat la verificarea Comisiei Europene. Publicația Profit. 
ro a venit cu această informație, arătând cum Guvernul 
Ciucă a modificat miercuri,14 decembrie 2022, pe șest, 
legea care a revenit astfel la prevederile inițiale: con-
servarea a 660 de MW, la 31 decembrie 2022. 

Mai mult, grupuri energeti-
ce pe lignit de la Complexul 
Energetic Oltenia cu putere 
instalată însumată de 660 
MW nu vor mai putea fi acti-
vate decât pentru o perioadă 
de 3 ani de la 1 ianuarie 2023 
încolo și numai în anumite 
condiții stricte. Planul de re-
structurare și decarbonare al 
Complexului, aprobat de Co-
misia Europeană, prevede că, 
până la jumătatea lui 2026, 
trebuie să devină operaționale 
noile centrale pe gaze de la 
Turceni și Ișalnița, cu capa-
citate totală de 1.325 MW. 
Executivul a introdus modi-
ficările la legislația decarbo-
nării în ședința de miercuri, 
prin intermediul ordonanței 
de urgență ce a avut ca temă 
principală scutirea a 10 pro-
iecte investiționale ale Hidro-
electrica de la obligativitatea 
legală a efectuării evaluării 
de mediu, după ce CSAT le-a 
declarat drept vitale pentru 
securitatea națională. Cu 
aceeași ocazie, pe lista proiec-
telor scutite a fost introdus și 
cel al noii centrale pe gaze de 
430 MW de la Iernut a Rom-
gaz.

Eliminare ,,treptată”

-Legislația decarbonării a 
fost modificată prin OUG-ul 
menționat după ce experții 
Comisiei Europene au trimis 
observații asupra ei în pe-
rioada 21 octombrie – 9 de-
cembrie. ,,(…) neadaptarea 
legislației la observațiile Comi-
siei Europene creează premi-
sele care ar putea conduce la 
respingerea cererii de plată nr. 
2 aferentă anului 2022 din Pla-
nul Național de Redresare și 
Reziliență, în valoare de apro-
ximativ 2,8 miliarde euro (…)”, 
pentru neîndeplinirea jalonu-
lui PNRR privind intrarea în 
vigoare a legislației de decar-
bonare, cu deadline la finalul 
acestui an, se menționează în 
preambulul OUG. Una din-
tre modificări constă în aceea 
că legislația de decarbona-
re nu mai stabilește măsuri 

pentru ,,asigurarea rezervei 
tehnice necesare funcționării 
sigure și stabile a Sistemului 
electroenergetic național”, ci 
pentru ,,eliminarea treptată 
a capacităților de producere a 
energiei pe bază de huilă și lig-
nit ținând cont de funcționarea 
sigură și stabilă a Sistemului 
energetic național”.

Rezerva tehnică era defi-
nită drept ,,rezerva de pute-
re asigurată cu scopul de a 
înlocui grupurile indisponibile 
pentru care există contracte 
de energie electrică sau de a 
fi la dispoziția Operatorului 
de transport și sistem, Com-
pania Națională de Transport 
al Energiei Electrice Transe-
lectrica» – S.A., pentru situații 
în care adecvanța Sistemului 
electroenergetic național nu 
poate fi asigurată prin piața 
de energie electrică”. 

Alineatul ce conținea 
această definiție a fost abro-
gat, fiind eliminat conceptul 
ca atare din legislație. 

O altă modificare, care 
decurge din prima, este că 
unitățile de producție pe bază 
de cărbune care urmează să 
fie scoase din exploatare în 
următorii 10 ani (660 MW pe 
lignit până la finalul lui 2022, 
alți 1.425 MW pe lignit până 
în 2025 și încă 1.140 MW pe 
lignit și huilă până în 2032) 
nu vor mai putea fi trecute în 
respectiva rezervă tehnică.

Trei ani în conservare apoi, 
la fi er vechi!

În schimb, prin excepție, 
centralele pe lignit de 660 
MW care ar trebui scoase 

din exploatare până la fina-
lul acestui an vor fi trecute în 
conservare pe o perioadă de 3 
ani. 

Acestea vor putea fi scoase 
din conservare în respectiva 
perioadă de 3 ani și activa-
te prin ordin al ministrului 
Energiei, la solicitarea Tran-
selectrica. 

Prin ordin al operatorului 
de transport și sistem, cen-
tralele menționate vor fi uti-
lizate în intervalul respectiv 
pentru a asigura adecvanța 
Sistemului electroenergetic 
național pe piața de energie 
electrică, pentru următoarele 
situații: a) înlocuirea grupuri-
lor indisponibile pentru care 
există contracte de energie 
electrică și cererea de energie 
electrică nu poate fi asigurată 
prin piața de energie electri-
că, iar în acest mod este afec-
tat Sistemul electroenergetic 
național; b) este periclitată 
adecvanța Sistemului elec-
troenergetic național în ceea 
ce privește piața de energie 
electrică; c) alte situații de 
forță majoră definite prin lege 
pentru care este necesară 
intervenția operatorului de 
transport și sistem pe piața 
de energie electrică.

Pe perioada în care vor fi 
scoase din conservare, aces-
te capacități ,,sunt păstrate în 
afara pieței de energie și pot 
fi dispecerizate numai dacă 
este probabil ca operatorul de 
transport și sistem să își epu-
izeze resursele de echilibrare 
pentru a restabili un echilibru 
între cerere și ofertă”,  cu pre-
cizarea că ,,această cerință 
nu aduce atingere activării re-

surselor conservate înainte de 
dispecerizarea efectivă, pen-
tru a respecta constrângerile 
legate de activare și cerințele 
de funcționare ale resurse-
lor conservate”, stipulează 
ordonanța. 

Capacitățile pe cărbune 
de 660 MW menționate vor fi 
scoase din exploatare după 
expirarea perioadei de 3 ani 
în care vor sta în conservare 
cu posibilitate de activare.

Normele de activare a 
acestor capacități în timpul 
perioadei de conservare vor 
fi stabilite prin ordin al mi-
nistrului Energiei, iar activa-
rea lor va trebui să respecte 
legislația ajutoarelor de stat 
și legislația de mediu. 

,,Energia produsă de 
capacitățile de producere a 
energiei electrice pe bază de 
lignit scoase din conservare în 
urma dispecerizării trebuie să 
fie atribuită părților responsa-
bile cu echilibrarea prin meca-
nismul de decontare a deze-
chilibrelor. 

Capacitățile de producere 
a energiei electrice pe bază de 
lignit scoase din conservare 
nu trebuie să primească ni-
ciun fel de compensație de pe 
piața angro de energie electri-
că și/sau de pe piața de echi-
librare. 

Energia produsă de 
capacitățile de producere a 
energiei electrice pe bază de 
lignit scoase din conservare în 
timpul activării nu se atribuie 
grupurilor responsabile pentru 
echilibrare prin intermediul 
piețelor angro și nici nu le mo-
difică dezechilibrele acestora”, 
mai prevede actul normativ.

MIHAELA C. HORVATH
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Licitație pentru creșa din BăleștiLicitație pentru creșa din Bălești
Compania Națională de Investiții a scos la licitație 

proiectarea și execuția pentru obiectivul de 
investiții: „Proiect Tip – Construire creșă mică, 

sat Ceauru, comuna Bălești, Județul Gorj”. 
Valoarea estimată a contractului este de peste 8,4 

milioane de lei, fără TVA. Creșa va avea 40 de locuri, fi-
ind prima unitate de acest fel din comună. Constructorii 
interesați de lucrare au termen până pe data de 19 ianua-
rie 2023 să depună cererile sau ofertele de participare.

Noile creșe construite în toată țară cu bani de la guvern 
sunt moderne și eficiente din punct de vedere energetic. 
Energia necesară va proveni parțial din surse regenerabi-
le, precum panourile fotovoltaice. 

Clădirile vor avea săli de joacă, dormitoare, bucătărie 
și spălătorie proprie, sală pentru festivități, cabinet medi-
cal, spații administrative și spațiu de joacă amplu, în aer 
liber, potrivit autorităților centrale.

I.I.

Bani de la Guvern pentru municipiul MotruBani de la Guvern pentru municipiul Motru

Municipiul Motru primește noi 
fonduri de la Guvern pentru sistemul 
de încălzire. Ministrul Dezvoltării a 
aprobat repartizarea către bugetele 
locale ale unor unități administrativ-
teritoriale a primei tranșe, în valoare 
de peste 102 milioane lei, din schema 
de sprijin pentru funcționarea siste-
melor centralizate de alimentare cu 
energie termică a populației pentru 
sezonul rece 2022-2023.

Suma repartizată este aferentă 
consumului de combustibil sub for-
mă de păcură, cărbune și biomasă, 
potrivit cererilor depuse de primării.

Municipiul Motru primește peste 

un milion de lei noi. „10 miliarde lei 
vin la UATAA pentru păcură și cărbu-
ne! În urma solicitării pe care am fă-
cut-o către Ministerul Dezvoltării, dar 
și a discuțiilor purtate la întâlnirea 
AMR, Motru a primit azi (nred. - joi) 
prin ordin de ministru suma solicita-
tă (1 milion lei)”, a spus primarul Cos-
min Morega. 

„Prin această măsură, sprijinim 
cetățenii și autoritățile locale în plata 
facturilor pentru încălzire. Încurajez 
autoritățile locale eligibile, care au 
sisteme de alimentare centralizată cu 
energie termică, produsă pe bază de 
păcură, cărbune și biomasă, să depu-

nă cerere”, a precizat ministrul Cseke 
Attila.

De această sumă vor beneficia mu-
nicipiile Buzău, Motru - Gorj, Odor-
heiu Secuiesc, Gheorgheni, Brad, 
Iași, Drobeta-Turnu Severin, Sucea-
va, Vatra Dornei, Râmnicu Vâlcea și 
Timișoara, precum și orașele Nehoiu, 
Huedin, Întorsura Buzăului și Hore-

zu.
La propunerea Ministerului Dez-

voltării, Guvernul României a apro-
bat, în luna noiembrie, instituirea 
unui program de sprijin, în valoa-
re de 250 de milioane de lei, pentru 
unitățile administrativ-teritoriale la 
nivelul cărora sunt funcționale sis-

teme de alimentare centralizată cu 
energie termică pe bază de cărbune, 
păcură sau biomasă, a amintit minis-
trul dezvoltării, care a subliniat că 16 
unități administrativ-teritoriale sunt 
potențiali beneficiari ai acestui pro-
gram. MDLPA va deconta, în limita 
sumelor alocate din bugetul de stat 
în acest scop, unităților administra-

tiv-teritoriale, în ordinea solicitări-
lor, până la 50% din suma facturată 
pentru achiziția de cărbune, păcură 
sau biomasă (inclusiv TVA), realizată 
în perioada octombrie 2022 - martie 
2023 de către producătorul de energie 
termică.

I.I.
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Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

MiercuriMarțiMarțiDuminică LuniVineri Sâmbătă Joi
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În această ediție a rubricii Rețeta Săptămâ-
nii, vă prezint preparatele care au fost trimise 
pentru concursul de gătit. 

Trei câștigătoare la concursul de Trei câștigătoare la concursul de 
– Bucătăria lui Fabi te premiază de– Bucătăria lui Fabi te premiază d

Pe această cale, anunțăm câștigătorii tigăilor 
din fontă Wok.

Sunt plăcut surprins de ceea ce am văzut, pre-
parate frumoase, de apreciat! 

Au fost doamne gospodine care mi-au trimis 

multe poze, pregătind câte trei rețete.
Conceptul ,,Bucătăriei lui Fabi” este de îmbina-

re a culturilor gastronomice cu prezentare de ,,fine 

dining”. 
Pot să zic că este o inovație în tradițional.

Am decis, de această dată, ca premiile să fie oferite fără 
podium, așa că eu, împreună cu ziarul Gorjeanul, oferim 

3 tigăi din fontă Wok, asemănătoare, și cred că este o ju-
rizare corectă, plus că intenția mea, de această dată, nu 
este să critic preparatele ci să le scot în evidență! 

Am să încep cu doamnele gospodine câștigătoare: 
Doamna Laura Uță, din Craiova: Clătitele sunt exce-

lente, apreciez foarte mult munca dumneavoastră pentru 
că ați pregătit clătite prăjite în tigaie și la cuptor. 

Despre fasolea uscată cu ciolan, pot spune că  ați pre-
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

REZULTATE LOTO 
15 Decembrie 202215 Decembrie 2022

Loto 6/49:    33, 39, 46, 4, 26, 8 

Noroc:    2 6 1 5 7 2 3 

Joker:    1, 20, 19, 5, 6 + 9 
Noroc Plus:    6 1 5 6 4 1 

Loto 5/40:    23, 27, 8, 10, 40, 29 
Super Noroc:   0 0 4 9 0 6

de gătit ,,Gătește cu spor! gătit ,,Gătește cu spor! 
 de Crăciun!”de Crăciun!”

zentat-o într-un stil tradițional autentic, respectiv ceapa 
roșie - bine frecată, plus asezonarea cu murături. 

Felicitări maxime!
Doamna Ștefania Pânișoară, din Târgu-Jiu: 

Senzațional cozonacul, dar și celelalte preparate!

Apreciez foarte mult cã ati pregatit un cozonac care se 
observă clar că este acela pe care îl stim cu toții din co-
pilărie. Un cozonac bine făcut, crescut, rumenit, autentic 
românesc!

Felicitări maxime!

Doamna Cecilia Palahniuc, din Moldova, dar care 
locuiește în Anglia: Mi-a plăcut prezentarea păstrăvului 

prăjit, crusta este bine făcută. 
Mi-a plăcut un detaliu: ați curățat lămâia de 

coajă! Mă bucur tare mult că ați făcut mămăligă și 
care arată că e bine făcută, ceea ce 
este important! 

Felicitări maxime!

Felicit, de asemenea, restul 
participanților și îi aștept data vii-
toare cu noi preparate!

Am rămas plăcut impresionat 
pentru că rețetele din ziarul Gor-
jeanul sunt citite de oameni din 
România dar și de cei care locuiesc 
in străinătate. 

Doamna Pânișoară poate să 
ridice tigaia de la redacția Gorjea-
nul. Doamnei Uță și doamnei Pa-
lahniuc li se vor trimite tigăile la 
destinație. 

Vă mulțumim și rămâneți 
aproape de ziarul dumneavoastră 

de suflet pentru că mai organizăm în viitor concur-
suri noi!

Pe data viitoare, aici la Rețeta Săptămânii!
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Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

Dumnezeu Tatăl îi alege pe Strămoşii din care Fiul Său Iisus să Se Dumnezeu Tatăl îi alege pe Strămoşii din care Fiul Său Iisus să Se 
nască într-o iesle săracă din Betleemul Iudeii, într-un loc nerâvnit nască într-o iesle săracă din Betleemul Iudeii, într-un loc nerâvnit 
de nimeni, alături de dobitoace! de nimeni, alături de dobitoace! 
În Duminica dinaintea Naşterii 

Domnului (a Sf. Părinţi după 
trup ai Domnului); Ap. Evrei 11, 

9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Gene-
alogia Mântuitorului); glas 2, voscr.5, 
când sunt pomeniţi şi Sf. Daniil Si-
hastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe, în 
cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Bi-
serica Ortodoxă Română, la Sfânta 
Evanghelie căutăm să desluşim taina 
prin care S-a născut Iisus Hristos și 
S-a arătat în mijlocul oamenilor, mai 
ales că o ierurgie de înainte-prăznuire 
zice că Născătoarea de Dumnezeu a 
fost cuprinsă de uimire, atunci când 
L-a născut pe Fiul ei, de aceea s-a ple-
cat și s-a închinat ca o roabă Împăra-
tului împăraților și L-a întrebat: „Cum 
Te-ai semănat în pântecele meu?”, dar, 
pentru că nu a primit nici un răspuns, 
s-a închinat Pruncului Iisus, întrucât 
știa că este Dumnezeu, Singurul care 
a putut aduce din Ceruri înaintea firii 
omenești darul unic al îndumnezeirii, 
mai ales că rugăciunea se face neîn-
cetat de la Preasfânta, de la sfinți și 
de la Însuși Hristos, către toți cei care 
mărturisesc pentru slava lui Hristos 
și prin pilda slavei Domnului nostru. 
Ochii noștri cei strălucitori și bătăile 
inimii noastre pentru Dumnezeu ne 
fac să ne aruncăm ochii în adâncu-
rile veacurilor și ale miilor de ani, ca 
să aflăm de când Hristos a început 
să vină pe pământ și când a venit în 
cele din urmă. Ştim că Iisus Hristos 
Se naște într-o iesle săracă din Betle-
emul Iudeii, pentru că în casă de om 
«nu mai era loc de găzduire» (Luca 2, 
7) şi mai ştim că Adam și Eva nu au 
fost alungați din rai, până ce nu au 
alungat ei raiul din inima lor, fiindcă 
s-au lepădat de cuvântul lui Dumne-
zeu și au primit minciuna diavolului, 
care aduce iad în sufletul oamenilor! 
Cu toate acestea, Dumnezeu nu a 
renunțat la a reveni în inima omului 
şi atunci când a găsit potrivită poar-
tă spre a pătrunde în lume, a venit 
luând fire omenească din trupul Fe-
cioarei Maria, care devenise ea însăși 
o «Sfântă a Sfintelor», prin viețuirea 
îngerească în locul cel mai sfânt din 
templul Legii Vechi. În acest fel, a pu-
tut zămisli în pântecele său pe Fiul lui 
Dumnezeu nu doar pentru că Duhul 
Sfânt a curățit-o și a pregătit-o pentru 
aceasta în chip desăvârșit, ci și pen-
tru că ea, la vestirea Arhanghelului, 

a arătat disponibilitate, spunând: „Fie 
mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 38). 
Când a fost însă momentul nașterii, 
nici ea, nici Fiul ei nu au găsit bună-
voinţă la oameni, nu au fost primiți de 
cei din Betleem, iar, acest lucru a nu 
a schimbat cu nimic planul lui Dum-
nezeu, Care alege ca Iisus să Se nască 
într-un loc nerâvnit de nimeni, ală-
turi de dobitoace, în mirosul de grajd. 
Deci, astfel vine Domnul și în viața 
noastră cea plină de fapte păcătoase 
şi uneori necugetate, alegându-Și acel 
loc care ne e indiferent sau care chiar 
ne agasează întrucâtva, ca oameni 
egoişti şi păcătoşi! Poate că suntem 
obișnuiți să-L căutăm pe Dumnezeu 
în cele înalte, în slava cerului, şi El 
este, într-adevăr, acolo, dar, nu acolo 
Îl întâlnim noi mai întâi, ci în cele mai 
de jos ale noastre. În disprețul lor, în 
lipsa lor de disponibilitate, în refuzul 
de a-L recunoaște pe Mesia – ei, bine, 
tocmai în acestea li S-a arătat Domnul 
celor care au putut să-L primească pe 
când Își arăta puterea în fapte minu-
nate sau în cuvânt, iar, altora, cu dis-
ponibilitate limitată, li Se arată, dar 
nu în slavă, ci în umilință, în smerenie 
desăvârșită, pentru ca tocmai acelora 
care Îl refuză, li Se arată răstignit. Toţi 
ne ducem viaţa prin prezența lui Dum-
nezeu, însă, fiecăruia i Se arată după 
cum îi sunt inima și viața, pentru că 
Atotputernicul Dumnezeu Tatăl îi ale-
ge pe Strămoşii din care Fiul Său Ii-
sus să Se nască într-o iesle săracă din 
Betleemul Iudeii, într-un loc nerâvnit 
de nimeni, alături de dobitoace! 

«Fecioara va avea în pântece şi va 

naşte Fiu şi vor chema numele lui 

Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi 

este Dumnezeu» (Matei, I, 23)

Aşadar, la Sfânta Evanghelie vom 
auzi cuvintele acestea: «Iată, Fecioa-
ra va avea în pântece şi va naşte Fiu 
şi vor chema numele lui Emanuel, 
care se tâlcuieşte: Cu noi este Dum-
nezeu» (Matei, I, 23) şi aceste cuvinte 
din proorocia Isaiei, ni le aminteşte 
în această Duminică Sfânta noastră 
Biserică prin Evanghelistul Matei, ca 
dovadă că s-a împlinit Scriptura pen-
tru ca să ne pregătească şi să ne ajute 
cu vrednicie să întâmpinăm minuna-

ta zi a Naşterii lui Iisus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu şi Împăratul nostru al 
creştinilor. Deci, în Duminica dinain-
tea Naşterii Domnului se prăznuiesc 
toți Strămoșii de la Adam până la Io-
sif și Preasfânta, toți aceia care au 
contribuit la Nașterea lui Hristos, iar, 
Adam este primul strămoș, deoarece, 
plăsmuindu-l Domnul pe Adam și pu-
nându-l în Rai, a slujit nașterii și lu-
crării neamului omenesc, dar, Adam 
a păcătuit și ne-a transmis și nouă 
firea lui păcătoasă. Cu toate acestea, 
Adam a devenit chip al Celui de-al doi-
lea Adam, al lui Hristos, iar, Adam s-a 
născut «din pământ feciorelnic», cum 
spun Sfinţii Părinți, fiindcă atunci 
pentru prima dată pământul a năs-
cut. Când un cuplu dobândește copil, 
bărbatul dă sămânța lui femeii, dar 
în clipa zămislirii, Însuși Dumnezeu 
pune sufletul, fiindcă, în clipa aceea 
se întâlnește Dumnezeu cu omul, cu 
bărbatul și femeia care au devenit un 
singur om. Pământul a născut prin 
faptul că a fost plăsmuit omul din lut 
şi Dumnezeu a luat țărână din pă-
mânt. Deci, se ascunde o taină pentru 
că Adam s-a născut din pământul fe-
ciorelnic, ca o preînchipuire a lui Hris-
tos, Cel născut din pururea Fecioara 
Maria. Aşadar, istoria lui Hristos în-
cepe din clipa nașterii lui Adam, dar, 
moartea lui Adam a devenit pretext ca 
să coboare Hristos, în acord cu pro-
rocia Facerii, ca să fie ridicat Adam și 
prin el, noi toți. Prin urmare, Adam a 
murit pentru că nu a ascultat sfatul 
Lui Dumnezeu, Hristos a murit fiind-
că a ascultat acest sfat, iar, în felul 
acesta, avem o altă corespondență în-
tre cel dintâi Adam și Cel de-al doilea, 
iar, primul Adam a murit pentru că 
a mâncat din pomul cunoștinței, va 
trăi totuși prin pomul vieții şi pe aces-
ta l-a luat Hristos și l-a făcut Cruce, 
iar, aşa cum Adam a murit mâncând 
din lemn, la fel și Hristos a murit pe 
lemn, pe Cruce, și a înviat! Privind cu 
atenţie Genealogia Mântuitorului Ii-
sus Hristos, vedem că după Avraam 
un alt strămoș este Isaac, iar, acesta 
a primit de voie să fie jertfit, cum i-a 
spus Dumnezeu tatălui lui, de aceea 
a și fost binecuvântat şi acelaşi lucru 
l-a primit și Hristos, să Se jertfeas-
că din ascultare față de Tatăl. Un alt 
strămoș este Iacov, care înseamnă Is-
rael, minte văzătoare de Dumnezeu 
şi este omul care are ochii vulturului 
duhovnicesc, Îl simte pe Dumnezeu, 
înțelege și contemplă tainele dumne-
zeirii. Ca să înţelegem, cine i-a des-
coperit aceste taine, Hristos Însuși a 
pogorât de la Tatăl Lui și ne-a spus 
Cine este Tatăl Ceresc. Prin urmare, 
ca și Isaac și Avraam, la fel și Iacov 
a fost o preînchipuire a lui Hristos. 
A fost numit Israel ca să închipuie 
prin viața lui că înlăuntrul lui lucra 
Hristos Însuși. Iosif, fiul lui Iacov, în 
ciuda faptului că a fost vândut ca rob 

în Egipt, în final l-a salvat pe Israel, 
iar același lucru l-a făcut și Hristos, 
a lăsat cerurile, S-a înstrăinat pe pă-
mânt, la noi, păcătoșii, ca să ne dăru-
iască cerul, iar, Iosif, în felul acesta, 
a devenit mântuitor și a prorocit des-
pre Hristos că va fi drept. E minunat 
modul cum lucrează Dumnezeu, de-
oarece, atunci când evreii au devenit 
robi egiptenilor și sufereau, Moise i-a 
mântuit scoțându-i din Egipt. Deci, 
Iosif i-a dus în Egipt, Moise i-a scos 
din Egipt şi cei doi și-au dat viața lor 
ca să fie în ei Hristos. De asemenea, 
Moise era legiuitor al Vechiului Testa-
ment, în timp ce Hristos este legiuito-
rul Noului Testament. Pe Moise l-a ur-
mat Iisus, fiul lui Navi, care înseamnă 
mântuitor, dar, totuși, Mântuitor prin 
excelență este Hristos, fiindcă, Iisus al 
lui Navi era preînchipuire a lui Hris-
tos, iar, peste toate acestea, ştim că 
Dumnezeu Tatăl îi alege pe Strămoşii 
din care Fiul Său Iisus să Se nască în-
tr-o iesle săracă din Betleemul Iudeii, 
într-un loc nerâvnit de nimeni, alături 
de dobitoace!  

«Dumnezeul meu, de vreme ce 

mi-ai dat dumnezeirea Ta, 

mântuiește-mă»!

Un alt strămoș care a îndurat mul-
te este Iov, care a preînchipuit Păti-
mirile lui Hristos, iar, dacă ne referim 
și la un alt nume, la Raav, care era 
o desfrânată închinătoare la idoli, cu 
precizarea că printre Strămoșii Lui 
Hristos nu erau numai oameni drepți, 
ci și păcătoși. Deci, desfrânata Raav a 
devenit strămoașă a Preasfintei și a lui 
Hristos şi cu toate că era o desfrânată, 
dar, Hristos nu a părăsit-o, deoarece, 
pe păcătos, pe vinovat, pe ucigaș, pe 
toți îi primește Dumnezeu când vor să 
slujească taina mântuirii și a Bisericii. 
Să avem în vedere şi faptul că mân-
tuirea desfrânatei a devenit preînchi-
puire a mântuirii neamurilor de către 
Hristos, fiindcă neamurile săvârșiseră 
desfrânare duhovnicească greu de 
înţeles şi Îl părăsiseră pe Adevăratul 
Dumnezeu devenind închinători la 
idoli. În continuare, Roboam, Abia, 
Manase, Solomon și mulți alți regi și 
împărătese au devenit strămoși ai lui 
Hristos, deși erau păcătoși. Mulţi din-
tre ei ajunseseră până la ceasul osân-
dei, făcând păcate înfricoșătoare și în-
chinări la idoli, dar, Dumnezeu, totuși, 
i-a chemat și pe aceștia și i-a primit ca 
să slujească taina mântuirii și a Bise-
ricii. În acest fel au lucrat împreună și 
au contribuit și aceștia la dumneze-
iasca iconomie! Prin acest lucru, Hris-
tos, mai înainte de a Se naște, a lucrat 
pretutindeni, în păcat, în dreptate, pe 
pământ şi în cer! Acum, să trecem la 
David, cel mai bun și mai drag chip al 
lui Hristos, pentru că David prorocul 
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Azi, în leagănul Tău, Doamne …

a spus cele mai multe și mai inteligi-
bile profeții despre Hristos. Iar, dacă 
vom citi viața prorocilor, vom vedea că 
Dumnezeu a spus lui Osea să se în-
soare cu o desfrânată,  altuia, lui Isa-
ia, că îl vor tăia cu fierăstrăul iudeii, 
lui Ieremia că îl vor ucide, iar, în robie, 
babilonienii l-au aruncat pe Daniel în 
groapa cu lei, pe cei trei tineri în cup-
torul cu foc. Iona a căzut în mare, pro-
rocul Ilie a urcat la cer şi toţi erau pre-
închipuiri ale lui Hristos, Cel Care era, 
este și va fi pretutindeni. Acesta este 
Cel Care Se naște și acum pentru noi, 
din strămoși până la Ioachim și Ana, 
până la Iosif și Preasfânta Fecioară 
Maria. Deci, Dumnezeu a împrumutat 
lui Hristos trupul Preasfintei şi a pri-
mit Preasfânta să slujească tainei în-
trupării Fiului, împrumutându-I tru-
pul său lui Hristos și luând în schimb 
dumnezeirea Lui. Şi noi, de altfel, ne 
dăm trupul nostru prin predarea voii 
noastre, prin slujirea noastră, prin 
împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, 
prin smerenie, prin ascultare, prin 
post, prin rugăciune, prin plecarea 
genunchilor! Şi luăm dumnezeirea Lui 
duhovnicește și adevărat, dar, totuși, 
nu precum Preasfânta, deoarece, noi 
luăm dumnezeirea lui Hristos întru-
pată și trupul Lui îndumnezeit.  Iar, 
când suntem sus pe cruce, precum 
tâlharul sau precum vameșul, risipi-
torul sau fariseul, nimeni nu poate 
să ne interzică să zicem: «Dumnezeul 
meu, de vreme ce mi-ai dat dumneze-
irea Ta, acum mântuiește-mă», iar, de 
cum o spunem, se schimbă premisele 
vieții noastre și viața duhovnicească 
devine atât de ușoară, fiindcă puterea 
celui Preaînalt intră în noi și face toa-
te cele trebuitoare întru sfinţenie! Toţi 
suntem maici și tați ai lui Dumnezeu, 
părinți ai lui Dumnezeu și strămoși ai 
Lui, atât cât vrem să devenim oameni 
ai rugăciunii. Dar, numaidecât să o 
credem, chiar dacă o înțelegem sau 
dacă nu o înțelegem, numai să nu-L 
tăgăduim pe Dumnezeu înlăuntrul 
nostru, să nu fim indiferenți, să nu 
voim să rămânem în patimile noastre. 
Ca urmare, să ne punem rânduială în 
viața noastră cu dorul de a rămâne 
dumnezei, chiar dacă avem necazuri, 
supărări, eșecuri, nenorociri, durere, 
plâns, boli şi moarte, care sunt «hrana» 
și «băutura» zilnică a omului. Să nu ne 
temem de ele, pentru că toate acestea 
nasc sfințenia, Îl nasc pe Dumnezeu 
înlăuntrul nostru! De multe ori, vedem 
în mod obișnuit lumina lumii, dar nu 
vedem lumina lumii celei adevărate, 
nu vedem și noi pe Hristos, dar, când 
inima noastră va dobândi săltări, 
mișcări și trăiri dumnezeiești, atunci 
vom înțelege că ne-am disprețuit tru-
pul și lumea și am devenit dumnezei 
prin dispoziție. Numai atunci, Dum-
nezeu ne va dărui contemplări înalte, 
fiecăruia dintre noi, după felul în care 
Îl înțelegem și Îl putem purta. Dumini-
ca viitoare este Crăciunul, iar, nopțile 
și întunericul cel apăsător pleacă și se 
măresc lumina și zilele. În final deci, 
să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ia în-
tunericul inimii noastre, acum, că se 
mărește ziua și se face atotluminoa-
să, acum, că se schimbă și anul, iar, 
Biserica noastră vesteşte acest lucru 
odată cu răsăritul adevăratei lumini, 
a Soarelui sufletelor noastre. Hristos 
ne-a făcut nu numai niște ființe slu-
jitoare care își acoperă capul lor și 
tremură de frică, ci, ne-a făcut Trupul 
Său, iar, pentru noi a murit, pentru 
noi a înviat și pentru noi Se va pogorî 
și Se va sui iarăși. Fraţi creştini, să-L 
rugăm pe Dumnezeu să ne pogorâm 
împreună cu El în adâncurile inimi-
lor noastre, ca să înţelegem că Dum-
nezeu Tatăl îi alege pe Strămoşii din 
care Fiul Său Iisus să Se nască într-o 
iesle săracă din Betleemul Iudeii, într-
un loc nerâvnit de nimeni, alături de 
dobitoace! 

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Profesor dr. VASILE GOGONEA

A căzut prima ninsoare la Biserica de sus,
Şi pe turla-nzăpezită vrăbiile zboară greu,
Doar cu vrerea-Ţi sfântă, Doamne, doar cu Voia Ta, Iisus,
Prima urmă pe zăpadă duce doar la Dumnezeu!

În pridvorul dinspre visuri, aş urca, Doamne, uşor,
Ca o lacrimă-ngheţată pe al cerului obraz,
Aş veni la Tine, Doamne, mai aproape de pridvor
Ca să iau în mână veacul şi tăcerea din pervaz!

A căzut prima zăpadă la Biserica din deal,
Şi pe tâmpla unei turle păsările fac ocol,
Lumea asta-i dusă, Doamne şi se leagănă pe val
Ca o arcă a lui Noe, într-un lac atât de gol!

Prea se mai grăbiră unii ca s-ajungă-n locul meu
Dăruit de Tine, Doamne, cu al rugăciunii har,
Fără să-nţeleagă, bieţii, că-I un singur Dumnezeu
Care face loc la toate şi la toate e hotar!

Azi, în leagănul Tău, Doamne, clipele se cern mai des,
Mult mai mult decât e viaţa unui om de pe pământ,
Fie că e om de turmă, fie că e om ales,
Pentru toţi şi pentru toate – păzitor e-un înger sfânt!

VASILE GOGONEA

Despre pericolul disocierii sentimentului religios de cultura poporului român! Despre pericolul disocierii sentimentului religios de cultura poporului român! 

„Cultura reprezintă doar sufl etul unei naţiuni şi acest „Cultura reprezintă doar sufl etul unei naţiuni şi acest 
sufl et nu se poate, nici înlătura, nici schimba”! sufl et nu se poate, nici înlătura, nici schimba”! 
Într-unul din studiile sale, marele 

nostru apologet, profesorul Ioan 
Gh. Savin, vorbeşte foarte lămu-

rit despre pericolul disocierii sentimen-
tului religios de cultura poporului ro-
mân. „Cultura reprezintă doar sufletul 
unei naţiuni şi acest suflet nu se poate, 
nici înlătura, nici schimba. Noi suntem 
de la origine tributari ai concepţiilor şi 
valorilor creştine pe care nu ni le putem 
smulge din suflet, nici ca inşi şi nici ca 
naţiune. Aceasta, cu atât mai mult, cu 
cât prin aceste valori culturale ale or-
todoxiei, noi am creat şi ne-am afirmat 
nu numai pentru naţiunea noastră, ci 
şi pentru universalitatea creştină, ur-
când astfel cel mai înalt grad sub care 
se poate prezenta cultura umană, acela 
de a crea bunuri valabile pentru noi şi 
pentru clipa trecătoare, şi pentru alţii, 
pentru universalitate, pentru eternita-
te”. Fără această simbioză riscăm să ne 
dezrădăcinăm de ethosul românesc, de 
esenţa spiritualităţii şi culturii strămo-
şeşti. De aici, înţelegem că, după cum 
sentimentul religios îşi justifică ontolo-
gic existenţa înlăuntrul firii omeneşti, 
fiind înnăscut într-însa, Ortodoxia 
reprezintă prin definiţie „esenţiaţita-
tea poporului român”. „Ortodoxia este 
adâncul nostru. Faptul că e al nostru 
nu trebuie să fie motiv de închipuire că 
noi am creat-o şi deci ne putem şi lipsi 
de ea, fie înlocuindu-o cu ceva analog, 
fie lăsând locul liber. Fără acest adânc 
nu mai putem avea ceava al nostru. Ne 
pierdem pe noi înşine”.

Pe de altă parte, profesorul Ioan 
Savin exprimă această identitate ca 
specific al simbiozei daco-romane. În 
decursul timpului însă, unii au atri-
buit esenţa spiritului românesc laturii 
autohtone, afirmând că aceasta s-ar 
datora dârzeniei poporului dac, de la 
care „am fi luat structura intimă şi 
organică a fiinţei noastre etnice, ca şi 
legătură cu solul şi cu cerul, de care 
Dacii nemuritori erau atât de legaţi şi 
stăpâniţi”. Pe de altă parte, latura la-
tinizantă era de părere că tot ceea ce 
este românesc se datorează „romanilor 
cuceritori şi colonizanţi, de la care am 
luat, odată cu civilizaţia şi organizaţia, 
şi limba, şi odată cu ea, sufletul şi cul-
tura poporului român”. Cert este însă 
că după retragerea aureliană din 256, 
civilizaţia daco-romană a continuat să 
existe, nu datorită unei structuri stata-
le bine definite, ci prin forţa comunita-
ră a Bisericii Creştine, care se stator-
nicise pe aceste meleaguri prin predica 
Sfântului Apostol Andrei. „Sub semnul 
Crucii şi comunitatea Bisericii, notea-
ză profesorul Savin, cele două neamuri 
s-au contopit într-o unitate biologică şi 
etnică, unitatea românească, care s-a 
adâncit şi mai mult, pe măsură ce lo-
cuitorii Daciei, părăsiţi de ocrotirea le-
giunilor romane, retrase peste Dunăre, 
au rămas să-şi apere singuri existenţa 

în faţa hoardelor barbare năvălitoare. 
Elementul de legătură al locuitorilor de 
aici n-a putut fi acela al conştiinţei lor 
naţionale, conştiinţă nedefinită încă, în 
acele timpuri, ci al credinţei religioase, 
total deosebită de cea a neamurilor nă-
vălitoare, faţă de care această credinţă 
trebuia apărată. Biserica creştină devi-
ne astfel instituţia care strânge în jurul 
ei pe noii credincioşi, răspândiţi dea-
lungul tuturor meleagurilor Daciei, iar 
reprezentanţii ei, preoţii, iau locul con-
ducătorilor, civili sau militari care dispă-
ruseră”. Aşa se face că în mentalitatea 
poporului nostru, multă vreme, termenii 
de român şi creştin au acut acelaşi în-
ţeles. Simibioza daco-romană a impri-
mat de asemenea un specific şi în latura 
spiritualităţii Bisericii noastre Ortodoxe. 
Această particularitate s-a constituit ca 
mod autentic de manifestare practică şi 
de exprimare teologică în contextul celor 
mai vechi tradiţii creştine, împărţite în-
tre Orient şi Occident. Ortodoxia, spune 
părintele Dumitru Stăniloae, ,,ne-a men-
ţinut ca un neam unitar şi deosebit, cu 
un rol imporant între popoarele din Ori-
ent şi Occident. Ea ne-a dat putera să ne 
apărăm fiinţa faţă de îndelungata ofensi-
vă otomană, constituind un zid de apă-
rare şi pentru popoarele din Occident, 
deşi, pe de altă parte, ne-a ajutat să ne 
apărăm fiinţa şi faţă de unele popoare 
veninate din Occident ... Noi unim, în 
spiritualitatea noastră, luciditatea latină 
sau încrederea în înţelegerea raţională a 
relului, proprie Occidentului, cu senti-
mentul tainei nepătrunse a experienţei 
proprie popoarelor din Răsăritul Euro-
pei. Dar noi ca latini aducem taina lu-
crurilor şi a persoanelor totdeauna într-o 
lumină, mai accentuată decât popoarele 
slave, dar o lumină care nu mărgineşte, 
ci defineşte şi care e proprie popoarelor 
occidentale, în privinţa aceasta suntem 
mai aproape de spiritualitatea creştină 
primară, rămasă prezentă în spirituali-
tatea poporului grec, deşi cu o mai redu-
să trăire sentimentală a acestei lumini 
decât în spiritualitatea românească”. La 
începutul secolului al XVII-lea, țăranii 
români continuau să se afle în plin fe-
udalism, sub exploatarea boierimii și a 
Imperiului Otoman . De asemenea, lite-
ratura română este aproape inexistentă 
datorită contextului nefavorabil al vre-
mii. Deși existând acest impediment, 
atât literatura în general, cât și literatu-
ra românească a început încetul cu în-
cetul să se afirme, acest lucru fiind po-
sibil datorită Bisericii, datorită literaturii 
religioase și bineînțeles a oamenilor de 
cultură. Dar înflorirea literaturii noastre 
vechi nu se datorează numai harnicilor 
traducători de scrieri bisericești și profa-
ne, ci mai ales scrierilor originale în care 
se descria trecutul românesc, cronicilor 
sau letopisețelor, scrise de acum în lim-
ba strămoșească și având drept autori 
pe cei mai învățați și mai talentați scrii-

tori ai timpului. Importanța tipărituri-
lor religioase din veacul al XVII-lea este 
incontestabilă. Prin valoarea lor cultu-
rală, prin circulația masivă, prin valori-
le expresive ce le regăsim în paginile lor 
și nu în ultimul rând, prin opiniile des-
pre limba română în predoslovii, aceste 
tipărituri au jucat un rol remarcabil în 
impunerea limbii române literare. Li-
teratura religioasă a secolului al XVII-
lea și din prima jumătate a secolului al 
XVIII-lea a avut un rol deosebit de im-
portant în afirmarea limbii române li-
terare.Veacul al XVII-lea a fost, pentru 
Ţara Românească, lung şi zbuciumat, 
dar mai norocos, totuşi, decât altele. 
Moştenirea, prea grea, lăsată de Mihai 
Viteazul brăzdase urme adânci în gân-
direa generaţiilor, zguduind conştiinţa 
românităţii. Mai timid în acţiunile poli-
tice, gândul unităţii de neam s-a întărit 
mereu în scrierile cărturarilor români 
de pretutindeni, dar și în mintea și ini-
ma conducătorilor. Mitropolitul Var-
laam, Udrişte Năsturel, mitropolitul 
Simion Ştefan, Grigore Ureche, Miron 
Costin, stolnicul Constantin Cantacu-
zino și domnitorul Constantin Brân-
coeanu sunt reprezentanţii cei mai de 
seamă ai conştiinţei istorice în curs de 
formare, opera lor aşezându-se la teme-
lia culturii româneşti moderne.Poporul 
român s-a bucurat de-a lungul timpu-
lui de numeroase personalități care au 
trait mesajul Evangheliei lui Hristos, 
printre aceștia numărându-se și dom-
nitorul Constantin Brâncoveanu. Per-
sonalitatea de excepţie a lui Constantin 
Brâncoveanu a generat o efervescenţă 
cultural ce s-a răsfrânt direct asupra 
vieţii bisericești. Ne-am propus să ana-
lizăm raportul dar și împletirea dintre 
Evanghelie șicultura românească în 
timpul Sfântului Constantin Brânco-
veanu. Prin această lucrare nu ne-am 
propus să epuizăm subiectul, căci des-
pre epoca brâncovenească s-a scris şi 
se va mai scrie, însă am punctat aspec-
te care redau raportul dintre Evanghe-
lie și cultură în spațiul românesc. 
Radu FĂINIŞI, drd. în Sociologie,

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

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

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

Telefon: 0761645595. 

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

Telefon 0721.242667.

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

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

 Vând vin roze, preț 

8 lei/litru și țuică, preț 12 

lei/litru Tel: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie dife-
rite. Tel.: 0731458566.

 Vând apartament cu 
2 camere, Str. Olari, cu 
îmbunănățiri, etaj 4, preț ne-
gociabil. 0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725

 Vând vițea Angus în 
vârstă de 1 an și 4 luni, preț 
4000 lei. 

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.

 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.

LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ” TG-JIU, cu 
sediul in: localitatea TG-JIU, Strada ISLAZ, nr.2 judeţul: 
GORJ, CIF: 4666398, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale vacante, aprobate con-
form H.G. nr. 1336/ 28.10.2022

Denumirea postului: ÎNGRIJITOR – 2 posturi contrac-
tuale vacante.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii medii
- cetăţean român 
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei in-

fracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra auto-
rităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: 16 IANUARIE 2023, ora 9,00, la sediul 

instituţiei.
Proba practică: 18 IANUARIE 2023, ora 9,00, la sediul 

instituţiei.
Proba interviu: 25 IANUARIE 2023, ora 9,00, la sediul 

instituţiei.
Dosarele se vor depune în perioada 19 decembrie 2022 

– 06 ianuarie 2023, la sediul institutiei.
Relaţii suplimentare la secretariat Liceului Tehnologic 

„Henri Coandă” Tg-Jiu, tel: 0253215550

PRIMĂRIA COMUNEI POLOVRAGI 
Nr. 11653 Data: 13.12.2022

Anunţ prealabil privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire judeţ: GORJ 
Denumire: UAT POLOVRAGI
Sectoarele cadastrale nr.: 114, 115, 116, 117, 118, 119

PRIMĂRIA COMUNEI POLOVRAGI împreună cu OFI-
CIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
GORJ anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.: 114, 115, 116, 
117, 118, 119 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a pu-
blicităţii Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Data de început a afişării: 21.12.2022 
Data de sfârşit a afişării: 20.02.2023
Adresa locului afişării publice: sediul Primăriei Comu-

nei Polovragi, sat Polovragi, Judeţ Gorj.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor pu-

tea fi depuse la sediul Primăriei şi, totodată, conform art. 
48, alin (2) din Ordinul 1/2020: „Cererile de rectificare 
însoţite de înscrisurile doveditoare pot fi transmise la se-
diul primăriei prin poştă sau curier, ori prin mijloace 
electronice, sau formulate în sistemul informatic, caz în 
care certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor dove-
ditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută 
de către deponent prin semnătură electronică calificată. ”

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-
VINERI, între orele 09.00-15.00

Informaţii privind Programul naţional de cadastru şi 
carte funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la 
adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/
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Potrivit ANRE, cele 
două documente pot 
fi depuse la companii 

atât în format fizic, cât şi în 
format electronic, iar modele-
le pot fi descărcate de pe pa-
gina Autorităţii.

Categoriile de consumatori 
şi preţurile plafonate sunt sta-
bilite prin Legea nr. 357/2022 
privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
119/2022 pentru modifica-
rea şi completarea Ordonan-
ţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 27/2022 privind măsurile 
aplicabile clienţilor finali din 
piaţa de energie electrică şi 
gaze naturale în perioada 1 
aprilie 2022—31 martie 2023, 
precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte nor-
mative din domeniul energiei, 
publicată în Monitorul Oficial 
pe 13 decembrie.

Preţul final facturat pla-
fonat de către furnizorii de 
energie electrică, pentru pe-
rioada 1 ianuarie 2023 - 31 
martie 2025:

* Pentru cca. 5 milioane 
de clienţi casnici,preţul final 
facturat plafonat este de ma-
ximum 0,68 lei/kWh, cu TVA 
inclus şi se aplică următoare-
lor categorii de clienţi:

- al căror consum lunar 
este cuprins între 0 şi 100 
kWh inclusiv;

care utilizează dispoziti-
ve, aparate sau echipamente 
medicale necesare efectuării 
tratamentelor, în baza unei 
cereri şi a unei declaraţii pe 
propria răspundere; preţul fi-
nal facturat plafonat se apli-
că de la data de întâi a lunii 
următoare celei în care s-au 
depus documentele menţio-
nate;

- care au în întreţinere 
cel puţin 3 copii cu vârsta de 
până în 18 ani, respectiv 26 
de ani în cazul în care urmea-
ză o formă de învăţământ, 
în baza unei cereri şi a unei 
declaraţii pe propria răspun-

Cum se completează declarația pe proprie 
răspundere pentru prețurile plafonate la energie
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul 
Energiei a publicat un model de cerere și un model de 
declarație pe propria răspundere pe care milioane de 
români vor fi nevoiți să le completeze pentru a benefi-
cia de prețuri plafonate.

dere; preţul final facturat pla-
fonat se aplică de la data de 
întâi a lunii următoare celei 
în care s-au depus documen-
tele menţionate;

- familii monoparentale, 
care au în întreţinere cel pu-
ţin un copil cu vârsta de până 
la 18 ani, respectiv 26 de ani 
în cazul în care urmează o 
formă de învăţământ, în baza 
unei cereri şi a unei declaraţii 
pe propria răspundere; preţul 
final facturat plafonat se apli-
că de la data de întâi a lunii 
următoare celei în care s-au 
depus documentele menţio-
nate;

- pentru cca. 2,8 milioane 
de clienţi casnici,preţul final 
facturat plafonat este de ma-
ximum 0,80 lei/kWh, cu TVA 
inclus, pentru consumul lu-
nar cuprins între 100,01 şi 
255 kWh; consumul de ener-
gie electrică cuprins între 255 
şi 300 kWh/lună se facturea-
ză la preţul de maximum 1,3 
lei/kWh, cu TVA inclus;

- în cazul în care consumul 
depăşeşte 300 kWh/lună, în-
tregul consum se facturează 
la maximum 1,3 lei/kWh, cu 
TVA inclus, de acest plafon 
beneficiind cca. 0,8 milioane 
de clienţi casnici.

ANRE subliniază că nu-
mai clienţii finali casnici care 
utilizează dispozitive, apara-
te sau echipamente medicale 
necesare efectuării tratamen-
telor, cei care au în întreţinere 
cel puţin 3 copii cu vârsta de 
până în 18 ani, respectiv 26 de 
ani în cazul în care urmează o 
formă de învăţământ, familii-
le monoparentale, care au în 
întreţinere cel puţin un copil 
cu vârsta de până la 18 ani, 
respectiv 26 de ani în cazul 
în care urmează o formă de 
învăţământ, precum şi clien-
ţii finali casnici cu mai multe 
locuri de consum care vor să 
beneficieze de preţul plafonat 
pentru alt loc de consum de-
cât cel de domiciliu/reşedin-

ţă, trebuie să depună Cerere 
şi Declaraţie pe proprie răs-
pundere la furnizor, restul 
clienţilor casnici beneficiază 
de preţ plafonat în mod auto-
mat fără alte formalităţi.

De asemenea, în cazul cli-
enţilor finali casnici, preţul fi-
nal plafonat se aplică doar la 
locurile de consum de domici-

liu/reşedinţă, astfel:
-clientul final casnic cu un 

singur loc de consum, benefi-
ciază automat de preţul plafo-
nat la care se încadrează con-
form consumului lunar,

-clientul final casnic care 
are atât adresă de reşedin-
ţă, cât şi adresă de domici-
liu, poate beneficia de preţul 

plafonat la care se încadrează 
conform consumului lunar, 
fie la adresa de domiciliu, 
fie la adresa de reşedinţă, pe 
baza unei declaraţii depuse la 
furnizorul de energie electri-
că, privind faptul că nu bene-
ficiază de preţ plafonat pentru 
un alt loc de consum.

M.C.H.
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Argentina și Franța sunt 
cele două formații care se vor 
bate pentru trofeul suprem 
din fotbal. Finala Campio-
natului Mondial din Qatar 
va avea loc duminică, 18 de-
cembrie,  de la ora 17.00, pe 
„Lusail Iconic Stadium” din 
Doha. Arena, inaugurată pe 
22 noiembrie 2021, are o ca-
pacitate de 88.966 de locuri. 
Ambele selecționate se pot lă-
uda cu două titluri mondiale. 

Argentina a câștigat trofe-
ul în  1978 și 1986, în timp 
ce echipa din ,,Hexagon” a 
pus mâna pe cupă în 1998 și 
2018. 

Franța este favorită la 
casele de pariuri, care anti-
cipează un meci echilibrat, 
având o cotă de 2.75, față de 
2.80, cât este cota „pumelor”. 
Câștigătoarea trofeului va în-

Finala Mondialului se joacă duminică
casa un cec în valoare de 42 
de milioane de dolari. Finalis-
ta va primi 30 de milioane.

De partea cealaltă, 
selecționata Croației și cea a 
Marocului se vor lupta pentru 

bronzul mondial. Meciul se 
joacă sâmbătă, 17 decembrie, 
tot de la ora 17.00.

Jocurile vor fi transmise 
de TVR 1.

CĂTĂLIN PASĂRE

Echipele mari de la CSM Târgu 
Jiu nu joacă în weekend

Formațiile gorjene care ne reprezintă la nivelul primelor 
eșaloane de handbal și baschet nu vor evolua la sfârșitul săp-
tămânii. CSM Târgu Jiu are o mică pauză, în această perioa-
dă, dar ambele echipe revin în meciurile oficiale până la finalul 
anului. 

Handbalistele mai au de disputat două jocuri în 2022. Pri-
mul va avea loc pe teren propriu, joi, 22 decembrie, de la ora 
18.00. 

Adversara trupei lui Liviu Andrieș va fi Minaur Baia Mare. 
Gorjencele se deplasează apoi la Galați, pentru duelul cu 
CSM-ul din localitate. 

Partida cu echipa din regiunea Moldovei are loc pe 29 de-
cembrie. 

Cu o zi înainte, pe 28 decembrie, echipa de baschet are 
meci pe terenul puternicei formații Rapid București.

Totuși, CSM Târgu Jiu are echipe angrenate în competiții și 
în această săptămână. 

Echipa de baschet feminin U14, calificată deja la turneul 
semifinal, își dispută meciurile din weekend la Oradea, în Sala 
Universitatea. 

Elevele lui Laurențiu Răuț vor juca în Turneul 4 după 
următorul program:

Sâmbătă, 17 decembrie, Ora 09.30
CSM Târgu Jiu – ACS Rookies Oradea 
Sâmbătă, 17 decembrie, Ora 17.00
CSM Târgu Jiu – CSS Gloria Valbon Arad 
Duminică, 18 decembrie, Ora 10.00
CSM Târgu Jiu – CN Mihai Eminescu Oradea 
Și baschetbaliștii lui Răzvan Bratoloveanu vor bifa două 

confruntări pe 17 decembrie. Meciurile vor avea loc în capitala 
țării, în Sala Școlii 169 București. 

Jocurile din Grupa D se desfășoară după următorul pro-
gram:

Sâmbătă, 17 decembrie, Ora 10.30
CSM Târgu Jiu – CS Brașovia Brașov
Sâmbătă, 17 decembrie, Ora 16.00
CSM Târgu Jiu – ACS Champions București-Craiova
Și secția de box a clubului are activitate în acest sfârșit de 

săptămână. 
Pugiliștii Amelian Istrătescu (14 ani, categoria 75 Kg) și Ia-

nis Mateiescu (11 ani, categoria 30 Kg) vor lua parte la Gala 
,,LEO BOX”. Ediția I se desfășoară tot pe 17 decembrue, la 
Arad, în Sala Heaven.

CĂTĂLIN PASĂRE

Echipa de handbal a 
Universității Con-
stantin Brâncuși 

din Târgu Jiu va evolua în 
play-off-ul de promovare pen-
tru Liga Zimbrilor. Formația 
antrenată de Adrian Gorun 
a terminat Seria C cu șapte 
succese și cinci înfrângeri, 
un bilanț suficient pentru ca-
lificarea în faza superioară a 
competiției. Alte șapte echipe 
se vor lupta pentru accederea 
în primul eșalon handbalis-
tic. 

Este vorba despre CSM 
Alexandria, CSM Reșița, CS 
Medgidia, CSM Sighișoara, 
CS Politehnica Iași, CSU 
Galați și CS Universitatea 
Cluj Napoca. 

Play-off-ul de promovare 
se va disputa în perioada 5 
februarie – 7 mai. 

Primele două clasate vor 
promova direct în Liga Zim-
brilor, iar ocupantele locuri-
lor 3 și 4 vor merge la baraj.

Antrenorul Adrian Gorun 

UCB și-a afl at UCB și-a afl at 
adversarii din play-offadversarii din play-off

a vorbit despre performanța 
reușită de UCB și este mân-
dru că mulți componenți ai 
lotului sunt din județul Gorj.

,,Sincer, la începutul sezo-
nului nu mă așteptam să avem 
forța să ajungem în play-off, 
dar se pare că am închegat 
o echipă bună, cu jucători ti-
neri și localnici, și am reușit o 
performanță pe care clubul a 
mai avut-o o dată, în urmă cu 
câțiva ani, atunci când au in-
tervenit acele probleme finan-
ciare. 

La vremea respectivă, echi-
pa era formată din mulți jucă-
tori din afara județului. După 
ani de muncă, am reușit să 
facem această performanță și 
cu jucători localnici. Evident, 
va fi foarte greu acolo, suntem 
conștienți că întâlnim echipe 
care vor să promoveze, adver-
sari cu loturi puternice”, a de-
clarat principalul echipei de 
handbal.

UCB ar mai avea nevoie 
de cel puțin doi handbaliști. 

Gorun spune că se încearcă 
aducerea altor jucători gor-
jeni pe aceste posturi-cheie.

,,Încercăm să mai facem și 
noi vreo două transferuri, adi-
că să ne aducem acasă alți ju-
cători localnici. Să vedem dacă 
vom și reuși. Ne dorim un inter 
stânga și un inter dreapta. 

Dacă da, va fi foarte bine 
pentru noi și vom oferi un spec-
tacol fanilor noștri. Atunci, am 
vorbit și cu directorul clubului, 
obiectivul nostru va fi clasarea 
pe locurile 1-5. 

Altfel, nu putem, pentru că 
12 jucători din 20 sunt minori. 
Avem și un jucător accidentat, 
pe Dan Ghișe, care nu a mai 
evoluat în ultimele trei etape, 
dar ne-am descurcat. El este 
în recuperare și probabil va 
reveni la anul”, a precizat an-
trenorul.

Până acum, CS UCB Târgu 
Jiu a evoluat doar în eșalonul 
secund al handbalului româ-
nesc.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Nicolae Stanciu, cel mai bun 
fotbalist român al anului 2022

Jucătorul formaţiei chineze Wuhan Three Towns, Nicolae 
Stanciu (29 de ani), a fost desemnat cel mai bun fotbalist al 
anului 2022 de către Clubul Sportiv al Jurnaliştilor. Premiul 
i-a fost oferit  în cadrul ediţiei a 23-a a Galei Fotbalului Ro-
mânesc. Cel mai bun antrenor al anului 2022 a fost desemnat 
Dan Petrescu, tehnicianul campioanei României CFR Cluj, în 
timp ce titlul de cel mai bun preşedinte de club i-a revenit lui 
Daniel Niculae (FC Rapid). ,,Sunt fericit şi mândru că pot primi 
acest trofeu, sunt fericit pentru anul pe care l-am avut, atât la 
echipa de club, cât şi la echipa naţională. Ce îmi doresc acum 
este să se termine anul cât mai bine, să reuşim să fim campioni 
în China, iar pentru echipa naţională e clar că toate gândurile 
noastre vor fi să reuşim să ne calificăm la EURO 2024, să facem 
milioane de români fericiţi, pentru că şi noi, şi ei, avem nevoie 
de o calificare la un turneu final”, a declarat Stanciu, conform 
agerpres.ro. Lista completă a premiilor oferite de Clubul Spor-
tiv al Jurnaliştilor în acest an este următoarea:

Cel mai bun fotbalist - Nicolae Stanciu (Wuhan Three 
Towns)

Cel mai bun antrenor - Dan Petrescu (CFR Cluj)
Cel mai bun preşedinte de club - Daniel Niculae (Rapid)
Cel mai bun portar - Horaţiu Moldovan (Rapid)
Cel mai bun fundaş - Andrei Burcă (CFR Cluj)
Cel mai bun mijlocaş - Nicolae Stanciu (Wuhan Three 

Towns)
Cel mai bun atacant - Andrei Cordea (FCSB)
Cel mai bun tânăr fotbalist - Octavian Popescu (FCSB)
Cel mai bun stranier - Andrea Compagno (FCSB)
Cel mai bun arbitru - Istvan Kovacs

CĂTĂLIN PASĂRE

Ultimul meci al anu-
lui de pe Stadionul 
,,Ion Oblemenco” 

se joacă sâmbătă, de la ora 
20.30. Universitatea va da 
piept cu Chindia Târgoviște, 
echipă pe care a întâlnit-o și 
pe 29 noiembrie, atunci când 
cele două formații au remizat 
la Ploiești, scor 1-1. 

Vladimir Screciu a fost eli-
minat în acel meci, unul în 
care Știința a fost egalată în 
ultimul minut. 

Acum, noul căpitan al 
Craiovei nu concepe decât un 
succes cu trupa lui Toni Pe-
trea și speră ca fanii să vină 
în număr cât mai mare la ul-
timul joc din an.

„Sperăm să câştigăm cu 
Chindia, pentru că avem mare 
nevoie, o să ne facem vacanța 
mai plăcută dacă luăm cele 

Universitatea Craiova vrea să încheie anul cu Universitatea Craiova vrea să încheie anul cu 
un succes: Avem mare nevoie de puncteun succes: Avem mare nevoie de puncte

trei puncte. Trecem printr-o 
perioadă mai puțin bună, dar 
trebuie să o scoatem la capăt. 
Mergem înainte și sperăm să 
fie alături de noi suporterii la 
ultimul meci. 

Pentru mine cred că a fost 
cel mai reușit an, pentru am 
avut cele mai puține acciden-
tări. M-am simțit din ce în ce 
mai bine și sper să fiu sănă-
tos. Pentru echipă cred că a 
fost un an destul de ok, dar 
sper ca anul viitor să fie mult 
mai bogat”, a declarat Vladi-
mir Screciu.

Miercuri seara, la acade-
mia Universităţii Craiova a 
avut loc sărbătoarea de fi-
nal de an, așa că mai mulți 
jucători ai clubului, inclusiv 
Screciu, le-au oferit cadouri 
juniorilor.

„Încă sunt copil și am trăit 

aceleași sentimente, așa le-au 
trăit și copiii din tribună. Sunt 
niște sentimente speciale în 
această perioadă, pentru că 
toată lumea încearcă să fie cât 
mai bună. Sunt niște momente 
frumoase pentru noi și copii. 
Mereu voi fi aproape de familie 
de Crăciun, așa cum am fost 
în anii trecuți și o să petrec cu 
ei”,  a mai spus Screciu.

„Sper ca într-o zi să 
îmbrăcați tricoul sfânt al 
Universității Craiova. Îmi do-
resc ca sâmbătă, de la ora 
20.30, să fiți aici și să ne 
încurajați la ultimul din acest 
an și să ne bucurăm la final, 
pentru că așa este la Craiova 
și așa va fi mereu. Sărbători 
fericite!”, a adăugat Dragoş 
Bon, antrenorul interimar al 
Universității Craiova.
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