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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!
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CEO închiriază autovehicule CEO închiriază autovehicule 
de transport mixt pentru de transport mixt pentru 
RoșiuțaRoșiuța

Complexul Energetic Oltenia închiria-
ză autovehicule pentru transport mixt, 
persoane și materiale, cu șofer, pen-
tru UMC Motru – Cariera Roșiuța.
Tehnologia de lucru în flux continuu 

în cadrul exploatări-
lor la zi presupune 
deplasarea per-
sonalului munci-
tor, a formaţiilor 
specializate, a 
sculelor şi dispo-

zitivelor necesare 
in te rvenţ i i l o r 

accidentale la 
utilajele con-
ducătoare 
din cadrul 
f l u x u l u i 
tehnologic 
şi/sau alte 
puncte de 
lucru din 
perimetrul 
minier. 

Investiții de 35 Investiții de 35 
de milioane de de milioane de 

euro pentru Rovinari, euro pentru Rovinari, 
în trei aniîn trei ani

Satul Lupoița sub ape, șefi i din Satul Lupoița sub ape, șefi i din 
minerit la chef minerit la chef 
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„Unde nu-i cap, vai de picioare!” - Zicală populară„Unde nu-i cap, vai de picioare!” - Zicală populară
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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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Prefectura:Prefectura:  

E-mail: prefect@prefecturagorj.roE-mail: prefect@prefecturagorj.ro

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Crăciun, afectat de 
infl ație!

CEO închiriază autovehicule de 
transport mixt pentru Roșiuța

Motto: „Dimensiunea spiri-
tuală a Crăciunului, sufocată de 
comerț și gastronomie”.

Valeriu Butulescu

De astăzi am intrat în 
săptămâna premer-
gătoare Sărbătorii 

Crăciunului, adică a celebrării 
Nașterii Domnului nostru Iisus 
Hristos. Nu-mi propun să poves-
tesc tradițiile și obiceiurile din 
copilărie, dar trebuie să recu-
nosc că acestea nu au dispărut 
în totalitate, chiar dacă vremea 
și vremurile s-au schimbat. Și 
nu totdeauna în bine, după cum 
și singuri vă dați seama, stimați 
cititori ai publicației de suflet a 
domniilor voastre – Gorjeanul.

IGNATUL, DE DOUĂ ORI. 
De mai multă vreme, numă-
rul gospodarilor care mai iz-
butesc să crească un porc s-a 
împuținat dramatic. După obi-
ceiul strămoșesc, Ignatul – ziua 
sacrificării porcului, mă refer la 
aceia care au reușit să nu-l taie 
de pe listă – ar fi marți, adică 
exact mâine. 

Și totuși, cei mai mulți din-
tre cei care au mai crescut câte 
un porc prin bătătură au ales ca 
ziua de Ignat să fie sâmbăta tre-
cută. Mai ales că sâmbăta este 
o zi liberă pentru aceia care mai 
au încă un loc de muncă, iar cei 
care locuiesc la oraș și-au putut 
face timp pentru a merge acasă – 
acolo unde mai trăiesc părinții și 
bunicii lor - și, în plus, tot în tre-

cuta sâmbătă îi mai puteau ajuta 
vecinii la tăierea porcului.

Dar să lăsăm Ignatul progra-
mat sâmbăta trecută, întrucât și 
marți va mai fi o zi, adevăratul 
Ignat, când vor mai fi sacrificați 
și alți porci. Nu-i vorbă că, tăind 
porcii mai repede, gospodarii și-
au luat o grijă și mai fac și nis-
caiva economii. 

Că se taie mai puțini porci de-
cât mai anii trecuți o dovedește 
și faptul că, în piețele marilor orașe, 
prețul unui kilogram de șorici a ajuns 
la imensa sumă de 120 de lei! Și nu 
doar din pricina inflației care-a ajuns 
în luna noiembrie la 16,8%!

Ca unul care-am bătut piețele și zi-
lele trecute, pot spune că doar prețul 
bradului nu a crescut față de anul 
trecut. Numai că păcătoasa inflație 
îl afectează și pe Moș Crăciun, care 
va avea sacul cu cadouri ceva mai gol 
decât anul trecut. 

Dar, atenție mare, „ofertele 
promoționale”, o invenție mai nouă a 
comercianților, au ajun să fie o ade-
vărată păcăleală și multe dintre pro-
duse ar putea fi expirate.

  &
OASPEȚI DE SEAMĂ, LA COTRO-

CENI. Tot sâmbăta trecută, la Palatul 
Cotroceni, a avut loc un eveniment im-
portant cu participare internațională. 
Ca gazdă, Președintele Klaus Iohan-
nis, și Prim-ministrul României, Ni-
colae Ciucă, pe bună dreptate, au lă-
udat parteneriatul, semnat acolo, în 
domeniul energiei verzi.

DOCUMENT CRUCIAL ȘI 
AMBIȚIOS. Președintele României, 

Klaus Iohannis, a declarat, sâmbătă, 
că acordul semnat la București este 
un document „crucial” și „ambițios”, 
care va aduce o contribuție serioa-
să la întărirea securității energetice 
europene și va contribui la creșterea 
cooperării în regiune.

Președintele Republicii Azerbaid-
jan, Ilham Aliyev, premierul Georgi-
ei, Irakli Garibashvili, premierul Ro-
mâniei, Nicolae Ciucă, și premierul 
Ungariei, Orban Viktor, au semnat 
Acordul privind Parteneriatul Strate-
gic în domeniul dezvoltării și trans-
portului energiei verzi. 

La eveniment a participat și 
președintele Comisiei Europene, Ur-
sula von der Leyen.

La finalul semnării acordului, 
Prim-ministrul României, Nicolae 
Ciucă, a afirmat: „România este an-
gajată să investească în producția 
energiei și îmn infrastructura ener-
getică”, ceea ce „răspunde unei nevoi 
urgente de a spori ponderea energiei 
verzi și securitatea energetică”, evi-
dent, a celor patru state semnatare.

ION PREDOȘANU

Complexul Energetic Oltenia 
închiriază autovehicule pentru 
transport mixt, persoane și mate-
riale, cu șofer, pentru UMC Motru 
– Cariera Roșiuța.

„Tehnologia de lucru în flux con-
tinuu în cadrul exploatărilor la zi 
presupune deplasarea personalului 
muncitor, a formaţiilor specializate, 
a sculelor şi dispozitivelor necesare 

intervenţiilor accidentale la utilaje-
le conducătoare din cadrul fluxului 
tehnologic şi/sau alte puncte de lu-
cru din perimetrul minier. Trans-
portul cu autovehiculele solicitate 
presupune transportul personalului 
și a sculelor necesare intervenţiilor, 
la punctele de lucru, zilnic, desfăşu-
rat în 1-3 schimburi în cadrul pro-
gramului de lucru zilnic de 5-7 zile/
săptămână”, potrivit documentației 
companiei.

Valoarea estimată a contractului 
este de 310.000 lei, fără TVA. Prețul 
ofertei contează în proporție de 70% 
în desemnarea câștigătorului. Re-
stul de 30% se referă la „norma de 
poluare Euro a parcului de vehicule 
ofertat”. 

Contractul se va încheia pe o pe-
rioadă de 7 luni. Licitația este des-
chisă, iar termenul limită pentru de-
punerea ofertelor sau a cererilor de 
participare este 18 ianuarie 2023. 

I.I.
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Situație destul de complicată, sâmbătă, în 
satul Lupoița, situat lângă Cariera Minieră 
Lupoaia. 

Din cauza precipitațiilor, peste 50 de litri pe mp, 
timp de 24 de ore, în localitate s-a format un adevă-

Satul Lupoița sub ape, 
șefi i din minerit la chef

rat lac în jurul caselor rămase în satul aparținând 
de municipiul Motru. 

Localnicii au cerut ajutor, pentru că apa a in-

undat tot, dar șefii din minerit care ar fi trebuit să 
intervină erau la chef, spun chiar minerii care lu-
crează în unitatea minieră respectivă. 

De altfel, cu chiu cu vai, în Lupoița s-au băgat 
câteva tractoare cu piatră, în urmă cu câteva zile, 
după ce drumul paradit, care face legătura cu satul, 
a fost reclamat de autorități că este plin de gropi. 

Primarul de Motru, Cosmin Morega, afirmă 
că proprietarii, supărați au anunțat că ,,în urma 
precipitațiilor, s-a format în jurul caselor lor ditamai 
lacul". 

,,Nu se mai vedea satul de apă, nu erau făcute 
drenajele la carieră", a explicat edilul local.

Din păcate, cei din cariera nu au intervenit, de-
oarece boșii care vin la Lupoița  nu coboară din 
Dustere ca să nu își murdărească pantofii de lac, 
erau la chef.

Satul Lupoița mai este locuit de câteva familii. 
Majoritatea sunt in proces cu compania pentru 
locuințele afectate de lucrările miniere, pentru te-
renul instabil și de lipsa de utilități.

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
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Percheziții în Gorj și Dolj – Sute 
de kg de petarde, confi scate

Polițiștii din cadrul Biroului de Arme, Explozivi 
şi Substanţe Periculoase, sub coordonarea unui 
procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Ju-
decătoria Târgu-Cărbunești, au efectuat, vineri, 
două percheziții domiciliare în comuna Turbu-
rea, județul Gorj și orașul Filiași, județul Dolj, 
la imobilele unei persoane bănuite de săvârșirea 
infracțiunii de efectuarea oricăror operațiuni cu 
articole pirotehnice, fără drept.

Potrivit comunicatului IPJ Gorj, din cercetările 
efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, 
de 34 de ani, din orașul Filiași, județul Dolj, care 
locuiește fără forme legale în comuna Turburea, 
deși nu era autorizat pentru a efectua operațiuni 
cu articole pirotehnice, achiziționa în vederea co-
mercializării, cantități însemnate de articole piro-
tehnice de diferite categorii.

Cu ocazia efectuării perchezițiilor, au fost iden-
tificate și ridicate în vederea continuării cercetă-
rilor 22.459 articole pirotehnice (petarde) și 63 
bucăți baterii de artificii din categoriile F1-F4 și 
P1, cu o greutate totală de 360 kg.

La acțiune au participat și polițiști din ca-
drul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești și Poliției 
Orașului Filiași.

M.C.H.

Investiții de 35 de milioane de euro pentru Rovinari, în trei aniInvestiții de 35 de milioane de euro pentru Rovinari, în trei ani
Primarul Robert Filip a făcut un bilanț al ultimilor trei 

ani, anunțând că pentru Rovinari au fost atrase fon-
duri în valoare de aproximativ 35 milioane de euro, 

însemnând investiții pentru oraș, din bani europeni.
Iată mesajul acestuia pentru rovinăreni: 
,,Exemplu de UNITATE, în interesul cetățenilor!
La Rovinari NE-AU UNIT realizările!
Împreună cu colegii mei din conducerea Primăriei Rovinari și 

cu consilierii locali, am reușit să atragem în ultimii trei ani circa 
35 de milioane de euro, bani europeni!

Ca să aveți o imagine exactă, vă spun că bugetul de investiții 
anual, la Rovinari, este de maxim 2 milioane de euro.

Fără cele 35 de milioane de euro atrași pe proiecte europene 
n-am fi realizat nimic! Este multă muncă, dar merită! 

Avem cele mai multe ședințe extraordinare și de îndată ale 
Consiliului Local, la nivel național, fiindcă a fost nevoie să emi-
tem foarte multe aprobări pentru proiectele europene pe care 
le-am depus!

Dar merită fiecare efort depus în slujba orașului Rovinari și 
a concetățenilor noștri!

Țin să le mulțumesc din suflet consilierilor locali și colegilor 
din Primăria Rovinari și societăților din subordinea consiliului 
local pentru că au înțeles că NUMAI UNIȚI putem reuși!”, a mai 
transmis acesta, pe pagina de facebook a primăriei.

M.C.H.
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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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t nariat curtenariat cu

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

Consiliul Superior al Ma-
gistraturii a numit un nou 
șef în cadrul Tribunalului 

Gorj. Este vorba despre judecătoarea 
Mihaela Surdoiu, delegată în func-
ţia de preşedinte al Secției Conflicte 
de muncă şi asigurări sociale a Tri-
bunalului Gorj. Magistratul cu grad 
profesional de curte de apel a fost nu-
mit începând cu data de 16.12.2022, 
până la ocuparea funcţiei, prin numi-
re, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni.

Decizia a fost luată în cadrul 
ședinței CSM din data de 15 decem-
brie.

În cadrul aceleași ședințe, cu 
unanimitate de voturi, Secția pen-
tru judecători a Consiliului Superior 
al Magistraturii a hotărât înaintarea 
către președintele Klaus Iohannis a 
propunerilor privind eliberarea din 

funcție a doi judecători, 
prin pensionare. Este 
vorba de fostul procuror 
Dumitru Bocșan, jude-
cător la Secția Penală a 
Tribunalului Gorj, și de 
judecătoarea cu grad pro-
fesional de curte de apel, 
Antoaneta-Lotica Tîlves-
cu. Aceasta activează la 
Secția a II-a Civilă a Tri-
bunalului Gorj.

Tot mai mulți 
magistrați au decis să 
părăsească sistemul, în 
contextul preconizatelor 
modificări privind redu-
cerea pensiilor și modifi-
carea vârstei de pensio-
nare în justiție.

I.I. 

Donații pentru Spitalul JudețeanDonații pentru Spitalul Județean

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a primit 
o donație care constă în 150 de halate de unică 
folosință și 1.000 de pijamale, compuse din bluză și 
pantalon de unică folosință, ambele tipuri de pro-
duse fiind însoțite de certificate de conformitate.

Materialele sanitare vor fi distribuite pe secțiile 
Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

„Mulțumim pentru frumosul gest antrepreno-
rului care administrează «Micul VIP», o afacere lo-
cală de succes. De-a lungul anilor, antreprenorul 
s-a implicat în numeroase campanii umanitare de 
ajutorare a semenilor aflați în nevoie”, a anunțat 
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

În pragul sărbătorilor de iarnă, bolnavii internați 
la Secția de Oncologie a Spitalului Județean au pri-
mit fructe și dulciuri din partea unei foste paciente. 
De asemenea, aceasta a achiziționat și un frigider, 

pe care l-a donat Secției Oncologie. 
„La fel ca în anii trecuți, Claudia Șerban, a cărei 

viață a fost schimbată de lupta împotriva canceru-

lui (în trecut a fost diagnosticată cu această boală 
nemiloasă), nu i-a uitat pe bolnavii care au mare 
nevoie de sprijin. Claudia Şerban este angajată a 
Centrului de plasament de la Târgu Cărbuneşti și 
în ultimii ani s-a implicat în foarte multe activități 
caritabile”, au precizat reprezentanții Spitalului 
Județean.

I.I.
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Plecând de la declarația parlamentarului 
Radu Miruță, înțelegem că stocurile de căr-
bune de la Complexul Energetic Oltenia sunt 
inexistente. Una dintre mențiuni cu privire 
la cărbunele necesar pentru funcționarea ter-
mocentralelor peste iarnă a fost în septem-
brie, când o publicație de profil a observat tă-
cerea șefilor CEO cu privire la acest aspect. 
Situația nu s-a schimbat nici până în momen-
tul de față. Mai exact, nu există nicio situație 
pe care șefii CEO s-o facă publică în privința 
rezervei de cărbune. 

În acest context, punem și declarația lui Radu 
Miruță: ,,Avem stocuri de cărbune…stați 
liniștiți la locurile dumneavoastră” ne spu-

neau ministrul Virgil Popescu și cei din directoratul 
CE Oltenia și liderii PSD Gorj când erau întrebați 
de stocurile de cărbune pentru iarnă.

La termocentrală Rovinari s-a stricat o bandă 
transportoare fiindcă au cărat cu ea nămol în loc de 
cărbune, la Turceni înțeleg că sunt ceva probleme cu 
transportul. Stocurile sunt inexistente și grupurile nu 
au cu ce funcționa.

Consecință…grupuri energetice funcționale care 
au capacități de 330MWh STAU și produc 0MWh 
energie electrică, în momente în care România ar pu-
tea deveni cu adevărat un jucător în regiune, expor-
tand energie electrică și negociind influență.

Dar suntem bine, ei se eschivează de adevărată 
responsabilitate încurcându-se în minciuni cum că 
nu ne dau voie cei de la Comisia Europeană. Com-
plet fals! Dacă ar exclude Comisia asta Europeană 
prostia și mișeii din România, poate că s-ar raporta 
și alții cu mai mult respect la noi”.

Foarte important de precizat este și faptul că 
liberalul din fruntea CEO, Daniel Burlan, ca de 
altfel și cei din echipa sa, nu consideră a fi im-
portant să răspundă la apelurile presei. 

Dar până una, alta, dacă ne uităm pe situația 
producției de energie publicată de parlamentarul 
de la USR, Radu Miruță, vedem cum grupurile CEO 
nu funcționează. Singura explicație este că nu au 
cu ce.

Deputatul Ion Iordache, președintele PNL 
Gorj: ,,Nu-mi permit să-l sun pe Daniel Burlan să-l 
întreb de acest aspect, este domeniul pe care-l ges-
tionează. Dar nu am auzit să fie vorba despre vreo 
lipsă de stocuri, Radu Miruță trebuie să demonstre-
ze dacă e așa. Dacă nu, se face de râs”.

Stocurile de cărbune, o necunoscută

Gds. ro, 14 septembrie 2022: Complexul Ener-
getic Oltenia se confruntă cu o lipsă a cărbunelui 
necesar grupurilor energetice și a decis să demare-
ze oficial procedurile pentru a achiziționa cărbune 
de pe piață.

Din acest motiv preluarea producției de la carie-
rele miniere private a devenit o prioritate. Este vor-
ba de cele două cariere miniere private care există 
pe raza județului Gorj, în Bazinul Minier Motru. 
Aproape întreaga producție a acestora este expor-
tată în Serbia. Șefii Complexului Energetic Oltenia 
vor însă ca tot cărbunele să rămână în Gorj. În 
acest sens se are în vedere un contract de achiziție 
cărbune energetic cu transport inclus. Este vorba 
de lignit concasat cu granulația sub 150 mm pen-
tru Sucursala Electrocentrale Turceni. Complexul 
Energetic Oltenia mai are nevoie de cărbune ne-
concasat pentru Cariera Lupoaia, din zona Motru. 
Se intenționează ca în data de 16 septembrie să se 
finalizeze achiziția și să poată fi semnat un acord-
cadru cu o durată de 20 de luni.  

80 de lei tona de cărbune produsă de CEO -  
Complexul Energetic Oltenia produce cea mai ieftină 
tonă de cărbune din țară. Potrivit reprezentanților 
Complexului Energetic Oltenia, tona de cărbu-
ne este de aproximativ 80 de lei. Este prețul me-
diu rezultat la nivelul tuturor carierelor miniere 
din județul Gorj, precum și de la subunitatea mi-
nieră din Husnicioara, Mehedinți. Daniel Burlan, 
președintele Directoratului Complexului Energetic 
Oltenia, a declarat că este un preț de cost prevăzut 
în Bugetul de Venituri și Cheltuieli din acest an. 

CEO: Stocurile de cărbune, 
TOP SECRET marca PNL!

Un preț redus la tona de cărbune înseamnă costuri 
mai mici în ceea ce privește producția de energie 
electrică. Cel mai ieftin megawat se produce la Su-
cursala Electrocentrale de la Rovinari. Aici este eli-
minat transportul cărbunelui pe calea ferată. Sunt 
costuri care nu se mai reflectă în prețul final, având 
în vedere că lignitul ajunge la depozitul de la Ter-
mocentrala Rovinari cu ajutorul benzilor transpor-
toare. (…).Burlan a precizat că nu se teme de con-
troalele Curții de Conturi dacă va cumpăra lignit la 
un preț mai mare decât tona produsă la compania 
deținută de Ministerul Energiei. „Nu știu ce oferte de 
preț vom avea de la carierele private. Sper să luăm 
noi tot cărbunele produs de carierele private în Gorj. 
Este păcat să fie exportat în Serbia și de acolo poa-
te să importe România energie pe bază de cărbune 
care nu include certificatele de CO2. Chiar dacă vom 
cumpăra tona de lignit la un preț mai mare decât 
producem noi per ansamblu vom fi pe plus pentru că 
vom vinde energie la un preț bun și vom acoperi toa-
te costurile”, a declarat Daniel Burlan, președintele 
Directoratului Complexului Energetic Oltenia.

Economedia.ro, 30 septembrie 2022: Situația 
stocurilor de cărbune a căpătat o importanță spe-
cială în această iarnă pentru că, în mare parte din 
Europa, cărbunele a revenit în forță ca o soluție de 
moment pentru acoperirea deficitului de producție 
de energie electrică cauzat de multipli factori, din-
tre care se remarcă războiul din Ucraina. Cu toate 
acestea, în România, informația privind stocurile 
de cărbune este ținută la secret. Știm, cel puțin 
din declarațiile oficialilor, gradul de umplere a de-
pozitelor de gaze și gradul de umplere a lacurilor, 
în perspectiva iernii, dar stocurile de cărbune sunt 
ceva necunoscut. Nu constituie informație publică 
această informație. Într-adevăr, stocurile de căr-
bune pentru iarnă sunt cuprinse în Anexa 2 din 
proiectul de OUG „Hotărâre pentru aprobarea mă-
surilor privind nivelul de siguranță și securitate în 
funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, 
precum și măsurile în legătură cu realizarea stocuri-
lor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Na-
ţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de 
apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 no-
iembrie 2022 – 31 martie 2023”. Numai că această 
anexă nu este publică, adică nu știm ce cantități de 
cărbune sunt în depozite.

Gorjeanul, 26 octiombrie 2022: În ședința 
din noiembrie a Adunării Generale Extraordinare 
a Acționarilor, CE Oltenia informează că are nevoie 
de achiziția de cărbune din surse externe.

Informarea nu este detaliată în Anexele care 

ar fi trebuit să fie postate alături de Convocatorul 
ședinței din 24 noiembrie 2022, deși datele sunt pu-
blice. Reprezentanți ai companiei spun că achiziția 
de cărbune din carierele miniere private din județ 
nu este un obicei, dar fiindcă cererea de cărbune 
este mare, CEO este nevoit să cumpere cărbune-
le necesar și nu pentru câteva luni, ci pentru ,,a 
asigura realizarea producției de energie electrică în 
perioada 2022-2023”.

,,Chiar dacă achiziționăm la un preț mai 
mare decât producem… vom fi pe plus” - Deși 
Virgil Popescu l-a asigurat pe prim-ministrul Ciu-
că, acum o săptămână, în videoconferință, de faptul 
că CEO are suficiente stocuri pentru a trece iarna, 
acest lucru nu pare să fie real. Ministrul Energiei 
l-a ,,amețit” pe Nicolae Ciucă spunând că la Rovi-
nari nu e nevoie de stocuri fiindcă termocentrala îl 
ia direct din carieră și că în rest, stocurile sunt la 
locul lor, dat fiind că CEO funcționează la capaci-
tate maximă… Realitatea pare să-l contrazică, șefii 
CEO, loviți brusc de patriostism local, anunțând 
încă din septembrie că vor să cumpere tot cărbu-
nele din Gorj pentru ca acesta să nu fie exportat 
la sârbi. ,,Este păcat să fie exportat în Serbia și de 
acolo poate să importe România energie pe bază de 
cărbune care nu include certificatele de CO2. Chiar 
dacă vom cumpăra tona de lignit la un preț mai mare 
decât producem, noi, per ansamblu vom fi pe plus 
pentru că vom vinde energie la un preț bun și vom 
acoperi toate costurile”, a declarat Daniel Burlan, 
președintele Directoratului Complexului Energetic 
Oltenia, citat de Gazeta de Sud, în septembrie. Ra-
portări ca pe timpul lui Ceaușescu -

Astfel, Virgil Popescu îl liniștea pe premier, amin-
tindu-ne de raportările pe care le făceau oamenii 
de partid când îl informau pe Ceaușescu despre 
producția incomensurabilă de orice: ,,Există o bună 
colaborare cu CFR Marfă pentru a menţine ritmul 
de aprovizionare cu cărbune pentru termocentralele 
de la Craiova, Turceni şi Işalniţa, care funcţionează 
în parametri normali şi nu sunt estimate probleme 
pentru perioada următoare. Stocurile de cărbune, în 
mod normal, sunt asigurate pentru 10 zile, dar noi 
vorbim de o producţie crescută de cărbune care asi-
gură o producţie mai mare de energie electrică, care 
să compenseze energia electrică pe care o producea 
Hidroelectrica, iar la Complexul Energetic Oltenia, ca 
să vă faceţi o imagine de ansamblu, Termocentrala 
de la Rovinari funcţionează cu stocurile de cărbune 
aflate în carieră, pentru că direct din carieră vin în 
termocentrală, deci nu există un stoc.” 

MIHAELA C. HORVATH



sănătatesănătate www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»77Luni, 19 Decembrie 2022Luni, 19 Decembrie 2022

Psoriazisul vulgar – cauze și tratamentPsoriazisul vulgar – cauze și tratament
Psoriazisul este o afecţiune derma-

tologică cronică inflamatorie, mediată 
imun, cu manifestări cutanate şi sis-
temice în evoluţie, având un impact 
negativ asupra calităţii vieţii pacienţi-
lor. Psoriazisul are multiple forme de 
prezentare clinică, dintre care psoria-
zisul vulgar este cea mai comună. 

Diagnosticul de psoriazis se pune 
pe baza examenului clinic şi este con-
firmat prin examen histopatologic. 

Boala poate debuta la orice vârstă, 
însă în mod obişnuit prezintă două 
vârfuri de incidenţă: primul între 18 
şi 35 de ani, iar cel de-al doilea între 
50 şi 69 de ani. Evoluţia afecţiunii tin-
de să fie cronică, cu perioade de alter-
nanţă între remisiuni şi exacerbări.

Boala apare prin interacţiunea 
dintre factorii genetici şi factorii de 
mediu.

Aspecte clinice în psoriazis

Psoriazisul reuneşte o multitudine 
de forme clinice, cea mai frecventă fi-
ind psoriazisul în plăci mari (psoria-
zis vulgar). Aceasta este caracterizată 
prin apariţia unor plăci eritemato-
scuamoase dispuse predominant la 

nivelul zonelor de extensie (coate şi 
genunchi), al scalpului şi al regiunii 
lombo-sacrate.

Leziunile sunt, de regulă, bine de-
limitate şi asimptomatice, însă există 
pacienţi care acuză prurit sau senzaţie 
de durere locală. Leziunile sunt aco-
perite de scuame de grosime variabilă 
(mai groase în cazul leziunilor situate 
la nivelul zonei lombosacrate sau al 
membrelor inferioare), de culoare alb-
sidefie, care se detaşează uşor, lăsând 
o picătură de sânge după îndepărtarea 
integrală a scuamei (semnul Auspitz). 
La periferia acestor leziuni se poate 
observa o zonă clară depigmentată, 
numită inelul lui Woronoff. Dimensi-
unile leziunilor variază cu localizarea, 
dimensiunile cele mai mari fiind cel 
mai des întâlnite la nivelul membrelor 
inferioare sau la nivel lombosacrat.

Prezenţa leziunilor la nivelul feţei 
şi al scalpului determină necesitatea 
unui diagnostic diferenţial cu derma-
tita seboreică (sebopsoriazis).

Deşi psoriazisul în plăci afectează 
preponderent zonele de extensie, une-
ori implică regiunile flexurale, cum ar 
fi zona inframamară, regiunea axilară 
sau regiunea perianală. Această for-
mă de psoriazis se numeşte psoriazis 
inversat. Leziunile prezente în aceas-
tă formă sunt plăci eritematoase, bine 
delimitate, fără scuame în suprafaţă 
şi pot fi confundate cu candidoză, in-

tertrigo sau infecţii cu dermatofiţi.
Psoriazisul gutat reprezintă 2% din 

totalul cazurilor de psoriazis. Această 
formă se manifestă prin debut acut 
cu exantem eritematos, cu papule 
rotunde, cu diametrul de 2-10 mm, 
dispuse la nivelul trunchiului sau al 
extremităţilor, într-o manieră cen-
tripetală. Psoriazisul gutat afectează 
predominant copiii sau adulţii tineri 
cu antecedente colaterale de psoriazis 
şi apare în urma unei infecţii strepto-
cocice faringiene.

Psoriazisul pustulos generalizat 
(von Zumbusch) este o formă rară de 
manifestare a psoriazisului şi repre-
zintă o variantă de boală activă, in-
stabilă. Debutează, de cele mai multe 
ori, ca urmare a unei reacţii la aplica-
rea unui iritant topic la un pacient cu 
psoriazis în plăci sau a opririi bruşte 
a administrării de corticosteroid. De-
butul acestei forme este caracterizat 
de afectare tegumentară generalizată 
(tegumente roşii şi indurate), asocia-
tă cu febră, anorexie şi stare de rău, 
urmată la scurt timp de apariţia unor 
pustule pe fond eritematos. Ulterior, 
pustulele confluează.

În consecinţă, pustulele se usucă 
şi pielea se exfoliază. În cazul psori-

azisului pustulos generalizat, este 
necesară internarea pacientului pen-
tru a realiza managementul, evalua 
simptomele şi aplica tratamentul.

Psoriazisul palmo-plantar repre-
zintă o formă localizată de psoriazis. 
Aceasta este caracterizată prin hiper-
keratoză, pustule galbene, dispuse pe 
fond eritematos, şi scuame în supra-
faţă, dispuse la nivelul feţei ventrale a 
palmelor şi/sau plantelor. Este frec-
vent asociat cu afectarea unghinală. 
Pustuloza palmo-plantară reprezintă 
un element component al sindromu-
lui SAPHO (sinovită, acnee, pustulo-
ză, hiperostoză şi ostetită). 

Comorbidităţi asociate psoriazisului

Există studii în literatura de spe-
cialitate care demonstrează creşterea 
riscului de infarct miocardic şi moarte 
de cauză cardiovasculară la pacienţii 
cu psoriazis vulgar. Psoriazisul sever 
a fost identificat ca un factor de risc 
pentru apariţia fibrilaţiei atriale.

Studii epidemiologice recente ates-
tă existenţa unei asocieri între psori-
azis şi diabetul de tip 2 sau toleranţa 
alterată la glucoză, arătând o preva-
lenţă mai înaltă în cadrul pacienţi-
lor cu psoriazis decât în grupurile de 
control. 

Psoriazisul vulgar se asociază şi cu 
creşterea riscului de accident vascu-

lar cerebral.
Studii de cohortă au demonstrat 

asocierea între psoriazis şi creşterea 
uşoară a riscului de limfoame, mai 
ales de limfom Hodgkin sau limfom 
cutanat cu celulă T, riscul crescând 
cu severitatea bolii.

Artrita psoriazică este cea mai frec-
ventă comorbiditate asociată psoriazi-
sului. Reprezintă o artrită inflamato-
rie caracterizată de artralgii, edem şi 
redoare articulară. Între 25% şi 34% 
din pacienţii cu psoriazis vulgar pre-
zintă artrită psoriazică. De regulă, 
manifestările cutanate ale psoriazi-
sului apar înaintea celor articulare la 
peste 80% din pacienţi şi le preced pe 
cele articulare, în medie, cu 10 ani.

Tratamentul în psoriazisul vulgar

Pe lângă măsurile igieno-dietetice, 
care sunt de o mare importanţă în tra-
tamentul psoriazisului, mai există trei 

categorii de terapii utilizate în cadrul 
psoriazisului: terapie locală, fototera-
pie şi terapie sistemică. În cazul unei 
forme severe, este necesară iniţierea 
terapiei sistemice, care include meto-
trexatul, ciclosporina, corticoterapia 
sau terapia biologică.

Scopul tratamentului este ame-
liorarea calităţii vieţii pacientului, 
aceasta putând fi observată prin re-
ducerea valorii scorurilor de severita-
te în urma tratamentului.

Este important ca tratamentul să 
se asocieze cu eliminarea pe cât posi-
bil a factorilor favorizanţi pentru pso-
riazis.

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

de familie - Cabinet Planificare 
familială - Spitalul Județean 

de Urgență Târgu-Jiu
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Bordura sudică a masivelor Parîng şi Vulcan 
este formată în majoritate din calcare supu-
se proceselor de carstificare. Pe aceste lo-
curi apele meteorice precun şi cele din rîuri 
lucrând neîntrerupt milioane de ani au creat 
forme şi fenomene carstice de o frumuseţe şi 
un pitoresc aparte. 

Dintre acestea putem aminti Cheile Olte-
ţului, cu a lor Peșteră Polovragi, cea mai 
lungă cavitate din Oltenia şi a cincea din 

ţară, unde explorarea galeriilor subacvatice a fost 
făcută şi este continuată de GEES București, Che-
ile Galbenului cu Peştera Muierilor prima cavitate 
electrificată şi amenajată pentru vizitare din ţară 
şi urme ale locuirii acesteia cu foarte mult timp în 
urmă pentru ca trecând de cealaltă parte a Jiului ce 
în porţiunea grandiosului său defileu se constituie 
astăzi în cel mai nou parc naţional al României să 
menţionăm Sheile Sohodolului cu a sa multitudine 
de peşteri şi avene dintre care două deţin recor-
duri naţionale în materie, câmpurile de lapiezuri şi 
depozitele de terra-rossa rarităţi la nivel european 
precum şi un curios şi încă cercetat în totalitate 
fenomen de difluenţă subterană în peştera Gîrla 
Vacii.

Tot pe aceste locuri se mai păstrează urme ale 
locuirii de către oamenii preistorici a unor cavități 
(peșterile Popii şi Cioarei), enigme care nici în ziua 
de azi nu au fost complet elucidate (Inelul de Piatră 
al Sohodolului) şi legătura sa cu peșterile Pîrlajului 
şi Laptelui aflate pe creasta estică a Sohodolului, 
precum şi perimetrele Şuşiţa Verde şi Şuşiţa Sea-
că fiecare dintre ele cu particularităţile sale cu o 
cunoscută circulație subterană a apei prin carst, 
circulație favorizată de condiţiile specifice existente 

Călător pe plaiurile g
în zonă.  

Pentru cei interesaţi Gorjul dispune de un nu-
măr impresionant de peşteri, avene şi alte fenome-
ne carstice (peste 2000) care sunt grupate în mai 
multe perimetre speologice. 

Mulţi dintre cei care vizitează aceste obiective ori 
pur şi simplu se află în vecinătate cu ocazia unor 
sărbători ori nedei lasă în urma lor mizerie să nu 
mai punem la socoteală intervenţiile ce se fac la 
maşini cu prilejul ieşirii la iarbă verde.  

Toate acestea împreună cu activităţile necontro-
late ale localnicilor care nu de puţine ori consideră 
zonele carstice un fel de depozite pentru gunoiul 
din gospodării cu toate că în ultimul timp s-a inten-
sificat campania de conştientizare la nivel local şi 
în mass-media se pot constitui în focare de poluare 
a perimetrelor carstice şi nu numai dacă luăm în 
considerare şi apa care circulă prin carstul zonelor 
și care de multe ori este folosită de oameni şi ani-
male.  

Cheile Şuşiţei Verzi la o privire generală nu pre-
zintă aspectul formelor carstice cu care suntem în-
văţaţi datorită faptului că sunt largi iar delimitarea 
acestora este dificilă de realizat. 

Perimetrul de mai sus menţionat este delimitat 
la est de masivele Sturi, Feţîia şi Cioara iar la vest 
de muntele Borzi. Şuşiţa Verde care se formează 
tocmai în apropierea vîrfului Straja prin unirea mai 
multor pârâiaşe dintre care cele mai importante 
sunt Amaru şi Cartianu parcurge în prima parte a 
albiei sale o porţiune de roci impermeabile specifice 
zonei de creastă a Vulcanului pentru ca mai apoi să 
străbată perimetrul calcaros din componenţa plat-
formei de eroziune Gornoviţa. Astfel prin trecerea 
apei prin cele două unităţi geologice se formează 
cele două porţiuni ale cheii. 

Lăţimea acestora este de 30-50 m în porţiunea 

de şisturi şi granite ajungând la 150-200 m în porţiunea 
străbătută în calcare.  

Şuşiţa Verde curge de regulă pe toată lungimea cheilor 
dar debitul ei scade sever în perioadele de secetă prelun-
gită precum şi printr-o puternică penetrare a apei în carst 
pe un perimetru ce începe de la confluenţa cu Pârâul Sec 
şi se termină în apropierea satului Curpen. 

Deoarece debitele pierdute nu se mai regăsesc în aval 
s-a determinat că acestea se deplasează subteran de la 
NE spre SV. În cadrul platformei de eroziune Gornoviţa 
formele carstice sunt bine reprezentate printr-o multitudi-
ne de pesteri şi avene precum şi prin câmpul de lapiezuri 
din vecinătatea vârfurilor Leşu şi Cioclovina Vălarilor ce 
formează una dintre cele mai spectaculoase perimetre de 
eroziune endocarstice din Carpaţi.  

Dâlma Cucutelor fenomenul cel mai reprezentativ din 
perimetrul Şuşiţa Seacă  s-a format cu mult timp în urmă 
prin acţiunea de erodare a Şuşiţei Seci precum şi a pârâ-
ului Valea Seacă.   

Cursurile acestora au fost drenate în final pe un curs 
subteran ce are şi scurte apariţii la suprafață. Creasta 
Dâlmei Cucutelor însoţeşte cheile pe o lungime de mai 
bine de 3 km constituind versantul vestic. 

Acesta este format cu preponderență din calcare puter-
nic carstificate cu o mare varietate de fenomene specifice  
(cleanţuri, abrupturi, lapiezuri, peşteri şi avene). Se cuvi-
ne să amintim aici cele mai spectaculoase forme carstice  
Bidăroaia din Dâlma Cucutelor (-22 m), avenul I (-12 m), 
avenul F (-37 m) precum şi Avenul Perseverenţei din Bor-
dul Dobriţei (-88 m). Dâlma Cucutelor poate fi parcursă 
parţial sau integral cu atenţionarea că accesul în avene 
va fi efectuat numai cu echipament potrivit şi dublat de 
solide cunoştiinţe legate de alpinismul subteran.    

Cheile Sohodolului se întind pe o distanţă de aprox. 12 
km între Poiana Contului şi comuna Runcu. 

Acestea pot fi împărţite în trei sectoare: Cheile Runcu-
lui, Cheile Vidrei şi Cheile Pătrunsa. Împărţirea este re-
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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 
18 Decembrie 202218 Decembrie 2022

Loto 6/49:   3, 21, 40, 26, 16, 15 

Noroc:   4 0 3 3 5 0 0 

Joker:   1, 28, 44, 8, 29 + 15 
Noroc Plus:   7 8 3 7 2 4 

Loto 5/40:   29, 4, 6, 24, 2, 40 

Super Noroc:   6 3 2 7 2 5

gorjene
zultatul configuraţiei geologice unde calcarele care ocupă 
cea mai mare parte sunt întrerupte de două ori de bare 
de şisturi cristaline şi granituri. 

Calcarele  predominante în acest perimetru prezin-
tă o mare permeabilitate carstică datorită unui sistem 
bine dezvoltat de fisuri, canale, peşteri şi avene formate 
în urma unui îndelungat proces de dizolvare. Prin acest 
adevărat labirint subteran apele se infiltrează cu uşurin-
ţă dând naştere la o multitudine de fenomene carstice. În 
alte cazuri apa se înmagazinează în golurile subterane şi 
iese la suprafaţă sub forma unor izbucuri din care unele 
cu debite importante. 

Cele mai cunoscute din acest perimetru sunt câmpu-
rile de lapiezuri (formaţiuni carstice de suprafaţă ce au 
luat naștere prin coroziune pe roci carstificabile), avenele 
din acest perimetru (din care două deţin recorduri naţio-
nale la cea mai mare stalacmită 10 m precum şi cel mai 
mare puţ vertical -122 m), cele două tuneluri ovoidale ce 
formează Nările (de 76 şi respectiv 57 m), peştera Gîrla 
Vacii ce prezinta un foarte rar fenomen de difluenţă sub-
terană şi nu în ultimul rînd Inelul de Piatră sau Inelul 
Domniţei cum mai este cunoscut o adevărată emblemă 
a Sohodolului asupra originii sale fiind făcute şi în ziua 
de azi o multitudine de presupuneri unele dintre acestea 
de-a dreptul hilare.

Nu trebuie omisă din această enumerare Izvoarele 
Cernei aflate pe teritoriul judeţului nostru cea mai puter-
nică sursă carstică din România cu un debit ce variază 
între 3000-10000 litri/sec. şi unde iarăşi ca o curiozitate 
temperatura apei este constanta (6,8 grade C) indiferent 
de anotimp ce face ca nici în iernile cele mai geroase să 
nu îngheţe oferind un peisaj aproape ireal. 

Şi aici trebuie menţionat faptul că în urma cercetărilor 
hidrospeologilor apele izvoarelor îşi au originea tocmai în 
Retezatul Mic într-un perimetru carstic numit Scorota-
Soarbele. Cercetările făcute cu ajutorul trasorilor clasici 
şi speciali au scos în evidenţă faptul că traseul subteran 
Soarbele-Izvoarele Cernei este cea mai lungă străpungere 
hidrologică subterană determinată până la ora actuală în 
România. 

Ultima dar nu cea din urmă este zona cuprinsă între 
văile Motrului Sec şi ale Motrului Mare unde se dezvoltă 
complexul carstic Muşetoaia care se întinde către miază-
noapte pînă în apropierea Pietrei Mari a Cloşaniului. Pe 
aceste locuri poate fi admirată o mare varietate a formelor 
şi fenomenelor carstice constând în câmpuri de doline, 
cleanţuri, abrupturi, peşteri şi avene. Cele mai cunoscute 
sunt peşterile Martel şi Lazului precum şi peştera-aven 
de la Sohodoalele Mici.  

Având în vedere că perimetrele carstice sunt dintre 

cele mai vizitate obiective turistice din judeţul nos-
tru cu toate consecinţele legate de degradarea pei-
sajului ambiental, printr-un turism civilizat în de-
plină armonie cu mediul ambiant aceste zone de o 

frumuseţe aparte vor putea continua să ne încânte 

şi pe viitor prin bogăţia fenomenelor carstice şi a 

diversităţii lor biologice.   
                                   MUGUREL PETRESCU     
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      

,,Dumnezeu poate fi  iubit, dar nu gândit. Poate fi  prins şi apropiat ,,Dumnezeu poate fi  iubit, dar nu gândit. Poate fi  prins şi apropiat 
prin iubire, dar niciodată prin gândire”! (Norul Necunoştinţei)prin iubire, dar niciodată prin gândire”! (Norul Necunoştinţei)

Despre viaţa Bisericii Ortodoxe şi legătura sa cu 
minunile marilor sărbători creştine

Ceea ce trebuie să înţeleagă 
omul din zilele noastre în 
privinţa marilor sărbători 

creştine, dintr-o perspectivă care tre-
ce dincolo de limitele legilor fireşti ale 
existenţei lumii, în legătură cu Naş-
terea Domnului, învierea celor morţi, 
conceperea fără sămânţă, întruparea 
lui Dumnezeu şi viaţa veşnică, am 
putea aprecia că ar putea avea ca 
premisă tot ceea ce este cu neputinţă 
de explicat prin ordinea obişnuită a 
lucrurilor lumeşti şi profane, în mo-
mentul în care cineva se poate gândi 
la toate acestea, ajungând într-un im-
pas al argumentării logice şi al  jude-
căţii mintale, acestea fiind cele două 
trepte raţionale ale sufletului nostru. 
Pentru că un muritor de rând, ar avea 
un răspuns legat de modul cum poa-
te cineva să se ridice dintre cei morţi 
sau cum se poate trăi veşnic, pentru 
a desluşi ceea ce putem face în tim-
pul vieţii veşnice, căutând să-şi ur-
mărească propriile gânduri şi senti-
mente, multe s-ar desluşi, asumând, 
într-o oarecare măsură faptul că învi-
erea din morţi, întruparea şi concepe-
rea fără sămânţă nu sunt lucruri greu 
de acceptat într-o realitate în care se 
vorbeşte despre inteligenţa artificială, 
despre roboţi şi despre multe altele! 
Pentru mulţi dintre noi sunt lucruri 
absolut fireşti, iar, dacă Dumnezeu a 
creat lumea din nimic, a stabilit toate 
legile lumii create şi le-a făcut să intre 
în mişcare, atunci, nu ar putea fi ceva 
cu neputinţă pentru El, iar, despre în-
vierea din morţi, la urma urmelor, ar 
fi mai greu să resuscitezi viaţa decât 
să o dai, dar, nu poate fi greu pentru 
Cel care a stabilit legile naşterii pen-
tru a săvârşi minunea unei naşteri 
fără participarea unui om care crede 
cu sfinţenie că nu e nimic imposibil în 
acest domeniu! 

„De nu veţi fi  ca pruncii, nu veţi 
intra în Împărăţia Cerurilor”!

Cel care crede în însăşi minunea 
existenţei omului, în minunea creaţiei 
lumii, natura tuturor celorlalte minuni 
nu este ceva cu totul diferit de aceas-

ta, pentru că o minune cu mult mai 
mare şi mai improbabilă este minu-
nea propriei schimbări a unei persoa-
ne dintr-un om rău într-un om bun. 
Într-o logică deductivă, pare o minune 
mult mai greu de realizat, schimbarea 
în bine a omului, căci ea cere partici-
parea noastră şi implicarea mentală a 
eului. Tot ceea ce necesită aplicarea 
voinţei noastre raţionale cu înclinarea 
inimii este întotdeauna incert, dar, 
cu toate acestea, trebuie să fim siguri 
de puterea lui Dumnezeu, pentru că 
El este Dumnezeu Care face minuni! 
Unii fac referire la un adevărat lanţ 
logic ce poate fi urmat, fapt care duce 
la concluzia că pentru Dumnezeu, 
nimic nu este cu neputinţă. În multe 
privinţe, nu e îndeajuns ca să credem 
în realitatea existenţei lui Dumnezeu, 
deoarece, trebuie să avem încredere 
în puterea Lui Dumnezeu, iar, fără 
credinţa în Dumnezeu, convingerea 
omului în existenţa Lui nu se deose-
beşte cu nimic de convingerea în exis-
tenţa demonilor, despre care vorbeşte 
Apostolul Iacov. E foarte important să 
avem încredere în Dumnezeu, pentru 
a dovedi că avem credinţă! Credinţa 
în Dumnezeu începe în momentul 
în care o persoană este pregătită să 
împlinească dumnezeieştile porunci, 
fapt care se împotriveşte intereselor 
lui pământeşti vremelnice, iar, fieca-
re act de credinţă faţă de Dumnezeu 
îmbogăţeşte o persoană, pentru că 
această persoană ajunge să ştie din 
ce în ce mai exact un asemenea lucru, 
așa cum Apostolul Petru a mers pe 
apă, atunci când a avut încredere în 
Domnul Iisus Hristos. Am întâlnit cu 
ani în urmă o persoană care credea 
cu adevărat că Hristos a înviat, însă 
nu putea crede în învierea generală a 
celor morţi, cu toate că acest postu-
lat este una dintre pietrele din capul 
unghiului şi ale «Crezului», ceea ce în-
seamnă că poate să existe cel puţin o 
persoană căreia îi vine greu să creadă 
una dintre dogmele creştine, pentru 
a-l acuza că nu este un adevărat creş-
tin! Credinţa este o valoare care se do-
bândeşte în timp, se asumă cu multă 
răbdare şi cu adâncă smerenie, deci, 
nu poate fi desăvârşită imediat! Dom-
nul Iisus ne spune într-un mod cu 

totul minunat prin cuvintele: „De nu 
veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în Îm-
părăţia Cerurilor”, ceea ce înseamnă 
că trebuie să ai încredere precum un 
copil, adică, acest lucru înseamnă să 
ai totală încredere în tot ceea ce spune 
Domnul Dumnezeu, Cel Născut din 
Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria! Cu 
alte cuvinte, o persoană trebuie să-şi 
respingă toate gândurile, cunoştin-
ţele şi experienţa acumulate în viaţa 
din această lume păcătoasă, pentru 
că la urma urmelor, chiar şi un co-
pil are propria experienţă, propria lui 
cunoaştere şi înţelegere a unui lucru 
sau al altuia, dar, cu toate acestea, 
prin educaţie se încrede în părinţii 
lui pentru că e sigur că a lor cunoaş-
tere, experienţa lor şi raţiunea lor o 
depăşesc pe a sa, chiar dacă anumite 
situaţii concrete din lumea de astăzi 
contrastează cu acest deziderat! Atâ-
ta timp cât cineva nu este pregătit să 
aibă încredere în Dumnezeu, mântu-
irea lui este îndoielnică, iar, Domnul 
spune chiar că este cu neputinţă! O 
altă minune asupra căreia merită să 
cugetăm este cea privitoare la antino-
mia dintre Rai şi iad, mai ales că nu 
poate să fie cineva care pur şi simplu 
să vorbească sau care să trăiască în-
tr-o visare despre Rai sau în frica de 
chinurile iadului în sine, în forma lor 
pură şi oarecum abstractă. Asemenea 
persoane au dorinţa de a fi cu Dum-
nezeu, care este Raiul, dar şi frica de 
a fi lăsate fără Dumnezeu, ceea ce 
este adevăratul iad, iar, cu cine vor 
semăna efectiv acestea în viaţa veşni-
că, nu este atât de important, pentru 
că a fi cu Dumnezeu sau a rămâne 
fără Dumnezeu este incomparabil mai 
înalt decât toate aceste idei legate de 
întrebări nefireşti! Aceste seminţe ale 
iadului sau ale Raiului pot să se facă 
simţite în noi pe pământ, ca să putem 
înţelege ceea ce avem de făcut într-o 
altă viaţă! Iar, o persoană din Biserică 
simte acest lucru, chiar şi cineva din 
afara Bisericii simte într-o oarecare 

măsură, însă, acesta nu percepe de-
cât o stare de anxietate, de frică, din 
pricina părăsirii lui Dumnezeu şi a 
propriei credinţe! 

O stare pe care omul nu o poate 
înţelege îndeajuns este starea de a 
fi mereu cu Dumnezeu, chiar dacă 
nu poate simţi concret acest lucru, 
când omul încă nu este un subiect al 
propriei experienţe şi nu Îl caută pe 
Dumnezeu! Însă, lucrul cel mai înfri-
coşător care poate exista în tot acest 
context este acela de a fi lăsat fără 
Dumnezeu pentru totdeauna, lucru 
de care o persoană credincioasă se 
teme mai mult decât orice în lumea 
aceasta plină de «gloabelişti» secu-
larişti şi de «gloabeliste» răsărite din 
bordelurile politicianiste! 

Chemarea lui Dumnezeu către om 
poate fi exprimată prin dese referiri 
la energii necreate, la modul cum se 
pot ele face simţite, pentru a deosebi 
şi modul în care căldura, frigul sau 
un incendiu se pot face simţite, fără 
a realiza ceea ce se petrece dincolo de 
limitele celor cinci simţuri obişnui-
te! Pentru a da un răspuns plauzibil, 
pentru ca realitatea să o simţi cu cele 
cinci simţuri obişnuite, poate că meri-
tă să precizăm şi modul cum s-a făcut 
văzută incredibila smerenie, incredi-
bila blândeţe a dumnezeirii, şi dacă 
Domnul ar trebui să apară oricui în 
chip văzut, chiar într-o mică fracţi-
une a propriei străluciri, atunci pro-
blema credinţei ar fi pusă sub semnul 
întrebării, pentru că ar deveni un fel 
de demonstraţie dinaintea căreia un 
om nu ar putea rămâne în picioare, 
căci toată lumea ar cădea cutremura-
tă la picioarele Lui. Însă, Domnul nu 
împinge și, mai ales, nu forţează vo-
inţa omenească, ci, El apelează, pur 
şi simplu, la ceea ce este mai bun în 
noi şi oricare ne-ar fi starea de cădere 
în păcat, apelează la ceea ce rămâne 
bun în fiecare sau, e ca şi cum Dum-
nezeu S-ar descoperi acestei părţi din 
noi care este cea mai bună! 
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Două centre de Două centre de 
vaccinare anti-Covid, vaccinare anti-Covid, 
redeschise în Gorjredeschise în Gorj

Noul vaccin Covid-19 va fi administrat în centrele deschise la Spi-
talul Județean din Târgu-Jiu și la sediul Direcției de Sănătate Pu-
blică Gorj.

Centrul de  vaccinare an-
ti-COVID al Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-

Jiu a fost redeschis și funcționează 
la parterul Spitalului 700. Centrul 
este deschis de luni până vineri, în 
intervalul orar 08:00 – 14:00. 

Dumitru Vlăduț, medicul epide-
miolog care conduce Serviciul SPIA-
AM, este coordonatorul centrului de 
vaccinare. 

„Noul vaccin împotriva COVID-19 
este disponibil în centrul de vaccina-
re de la Spitalul Județean de Urgență 
Târgu-Jiu. Menționăm că din dintr-un 
flacon se pot administra 6 doze de 
vaccin, iar pentru a evita pierderile, 
vă rugăm să vă programați la numă-
rul de telefonul 0253.243.315 – inte-
rior 496”, anunță reprezentanții spi-
talului.

Centrul de vaccinare de la Spi-
talul Județean este destinat atât 
populației, cât și personalului 
unității sanitare.

Vaccinare la DSP Gorj

Un alt centru de vaccinare anti-
Covid a fost deschis la sediul Direcției 
de Sănătate Publică Gorj (din mun. 
Târgu Jiu, str. 22 Decembrie 1989, 
nr.22 Bis). Centrul funcționează în-
tre orele 09:00 și 13.00, de luni până 
vineri (cu excepția sărbătorilor lega-
le). Programări se pot face la numă-
rul de telefon 0253/210156. 

Vaccinul este adaptat pentru a 
oferi o protecție mai largă față de tul-
pina originală și față de subvariante-
le Omicron BA.4 și BA.5. 

Cu el se pot vaccina toate persoa-
nele cu vârsta de peste 12 ani, cărora 
li s-a administrat schema primară de 
vaccinare împotriva COVID-19 cu cel 
puțin 3 luni înainte. 

Vaccinul oferă protecție împotriva 
complicațiilor și formelor grave ale 
bolii, spun medicii.

I.I. 

,,În leagăn l’împăture /...Și magii 
alăture /Din ‘naltul tăriilor... /...Ș’a 
Sântămăriilor / Rădice coroanele... 
/...S’arate icoanele” 
(Mihai Eminescu) 

De fapt, devine o taină de nepă-
truns a sufletului omenesc pentru 
a avea un răspuns şi a şti, de ce o 
persoană Îl vede şi Îl recunoaşte pe 
Dumnezeu, în timp ce o altă persoa-
nă nu ÎL vede şi nu ÎL recunoaşte pe 
Dumnezeu, pentru a concluziona că 
totul, în acest caz, depinde doar de 
fiecare om în parte! Hristos Domnul, 
Cel Care Se va Naşte pentru noi la 
sfârşitul acestei săptămâni, ştim că în 
timpul vieţii Lui pământeşti, erau şi 
oameni care nu-I vedeau decât ochii 
sau chipul, dar înţelegeau fără cuvin-
te pe Cel care le stătea în faţă. Alţii, 
aşa cum au fost Apostolii, au lăsat 
toate şi L-au urmat, iar, pentru unii 
dintre ei, Domnul a arătat minuni 
dumnezeieşti, în timp ce alţii, fără mi-
nuni, constatau în chip  miraculos că 
dinaintea lor era Cel pentru Care ar 
lăsa totul şi pe Care L-ar urma până 
la capătul pământului. Ca să amin-
tim şi amănuntul că unii, chiar după 
ce au văzut minunile pe care le săvâr-
şea Hristos, au rămas cu totul surzi 
la manifestarea dumnezeirii Sale şi 
s-au făcut duşmanii lui Hristos, avizi 
de a-L trăda pentru a fi omorât, ceea 
ce au şi făcut, de fapt, cu o deosebi-
tă cruzime, răstignindu-L pe Cruce! 
Poate că acelaşi lucru se întâmplă şi 
în zilele noastre, când Iisus Hristos 
Se descoperă puţin câte puţin, în ace-
laşi fel şi trebuie să spunem deschis, 
cu cât cineva este mai conştiincios, 
cu cât se comportă mai bine cu cei-
lalţi, cu atât mai viu îi va fi sufletul 
şi cu atât mai mari îi vor fi şansele 
să Îl vadă pe Hristos în viaţa lui şi să 
Îl recunoască pe Domnul, deoarece 
Hristos este deosebit de apropiat de 
fiecare dintre noi în tot binele pe care 
îl facem, şi este cu atât mai uşor să Îl 
recunoaştem în acest domeniu al mi-
lostivirii şi al smereniei! Deşi se poate 
întâmpla ca o persoană care este în-
tru totul împietrită şi crudă să poată, 
într-o clipă, într-un mod inexplicabil, 
să trăiască o adevărată renaştere a 
acestei întâlniri, în esenţa sa rămâne 
o taină! În lumea de astăzi, siderată 
de crize şi de frici lumeşti, devine o 
nedreptate regretabilă faptul că unii 
Îl pot cunoaşte pe Dumnezeu, în timp 
ce alţii nu par a fi atât de favorizaţi, 
iar, dacă cineva vrea să fie mai bun, 
dacă învaţă să-i iubească pe cei care îl 
înconjoară, dacă învaţă să jertfească 

ceva pentru ei, în acest fel deschide 
o cale către cunoaşterea învăţăturii 
Lui Hristos. Însă, dacă nu are nevoie 
de toate acestea, iar voinţa îi este în-
dreptată în direcţia opusă, în sensul 
păcatului, atunci, cu siguranţă că nu 
Îl poate întâlni pe Hristos pe această 
cale rătăcită, câtă vreme Mântuitorul 
Iisus Hristos este Calea, Adevărul şi 
Viaţa! În esenţă, oamenii aleg ei înşişi, 
oricât de intempestivă poate fi alege-
rea lor, însă, aceasta este întotdeauna 
în funcţie de înclinaţia inimilor lor şi 
de ceea ce înseamnă deschiderea su-
fletului lor! Spre exemplu, Sfântul Te-
ofan Zăvorâtul vorbeşte despre faptul 
că atunci când cineva este în căuta-
rea Adevărului, iar nu a confortului 
şi a fericirii, sau a ceva ce corespunde 
ideii lui despre o viaţă prosperă care i 
se cade în lumea consumerismului de 
azi, atunci, în această căutare dezin-
teresată a Adevărului, Îl va afla cu si-
guranţă pe Hristos ca fiind Adevăratul 
Dumnezeu, iar, un astfel de om nu are 
cum să nu Îl afle, căci căutarea Ade-
vărului îl va duce cu totul inevitabil 
la Hristos! În final, pentru a înţelege 
şi mai bine viaţa Bisericii Ortodoxe şi 
legătura sa cu minunile marilor săr-
bători creştine, să presupunem că o 
anumită persoană caută Adevărul, iar 
nu fericirea, însă, fără să realizeze în-
deajuns că fericirea nu este sinonimă 
cu Adevărul, pentru că oamenii pot 
avea idei foarte diferite despre fericire, 
iar, dacă pentru cineva fericirea este 
un miraj, un vis în care pluteşte, pen-
tru altcineva, ar putea fi ocazia de a-i 
conduce pe alţii, de a-i umili şi de a-i 
înjosi, ca să mai spunem că pe de altă 
parte, fericirea poate fi prilejul de a-şi 
face voia proprie, fără piedici şi nepe-
depsiţi, ca să-şi satisfacă instinctele 
cele mai josnice, cele mai crude, feri-
cire fără Lumina Lui Dumnezeu, una 
întunecată, monstruoasă a unui de-
mon care jubilează în a-i vedea pe oa-
meni cum pier, pentru că fiecare înger 
căzut ştie cum îi va fi propriul sfârşit. 
De fapt, putem afirma că este bucuria 
demonului să vadă creaţia lui Dum-
nezeu Cel Preaiubit cum se îndreaptă 
în acelaşi loc, spre acelaşi întuneric 
de nepătruns, mai ales că, din păca-
te, deşi toţi oamenii sunt creaţi după 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, 
pentru unii dintre contemporanii noş-
tri, ideea de fericire este foarte ase-
mănătoare cu aceea a demonilor, căci 
mulţi sunt cei cărora le place compro-
misul şi chiar distrugerea oamenilor 
şi se bucură maliţios în perversitatea 
şi stricăciunea lor, în pofida faptului 
că aceasta nu ar putea fi niciodată 
adevărata fericire! (VA URMA) 

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

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

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

Telefon: 0761645595. 

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

Telefon 0721.242667.

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

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

 Vând vin roze, preț 

8 lei/litru și țuică, preț 12 

lei/litru Tel: 0768540951. 

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

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

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

 Vând 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

publicitatepublicitate Luni, 19 Decembrie 2022Luni, 19 Decembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

1313 »»

 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. 

Relații la 0757 517 000. 
Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-

mercial 49 m2 dotat cu toa-

te utilitățile pe termen lung 

situat în Bulevardul Eca-

terina Teodoroiu în spatele 

statuii Ecaterina Teodoroiu. 

0786768301.

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

Preț negociabil. 
Telefon: 0739352688.

 Angajez lucrător-ges-
tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. 

Telefon: 0727351514. 

 Caut  femeie pentru 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005

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

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

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

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

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

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

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

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

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

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

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

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

 Vând apartament 2 
camere + bucătărie 24m2, 
cămară + beci + gradină + 
bucătărie de vară afară fără 
subsol, fără asociație, vizavi 
de somaj, CAM. 

Telefon: 0765980764.
 Vând casă și toa-

tă averea pe care o posed 
în comuna Dănești, satul 
Trocani, județul Gorj. Sunt 
pensionar, fără familie. Tel.: 
0766870282.

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

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

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. 

Mă deplasez la domiciliul 
clientului. 

Telefon: 0731984506.

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

Telefon: 0726308098

DiverseDiverse
Execut și repar urmă-

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

Telefon: 0761890450.

Vând porc cu greutate 

de peste 220 kg, stare de să-

nătate bună, crescut la ȚARĂ. 

Tel. 0760314248..
 Vând 1000 buc pari 

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

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

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

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

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

Telefon: 0723817702.

PierderiPierderi
 Declar pierdută 

legitimație de transport pen-
tru persoană cu handicap, 
emisă pe numele Huiculescu 
Dumitru-Marius.
 Declar pierdut card 

vouchere de vacanță emis 
de Sodexo pe numele Boldoi 
Carmen-Claudia.

POPESCU ION cu sediul în Tg-Jiu, str. 9 Mai, bl. 10, sc. 

2, et 3, ap. 15, jud. Gorj, anunță elaborarea Planului Urba-

nistic Zonal din Tg-Jiu, str. Depozitelor, nr. 10, jud. Gorj și 

declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului 

de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului de poate realiza 

la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str 

Unirii, nr. 76, zilnic între orele 09.00 – 15.00 în termen de 15 

zile calendaristice de la data prezentului anunț.

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

Cocoreni, nr. 31, județul Gorj, Titular al planului/progra-

mului ,,Studiu adițional de includere în AMENAJAMENTUL 

O.S. TÂRGU-JIU, UP V DĂNEȘTI, a suprafeței de 61,60 ha 

fond forestier proprietate privată a S.C. NEXTWOOD S.R.L.” 

anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 

obținere a avizului de mediu pentru planul/programul 

menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consul-

tată la sediul A.P.M. GORJ, de luni până joi între orele 09:00 

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

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la 

sediul APM GORJ, în termen de 15 zile de la data publică-
rii anunțului.

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

Cocoreni, nr. 31, județul Gorj, Titular al planului/programu-

lui ,,Studiu adițional de includere în AMENAJAMENTUL O.S. 

PEȘTEANA, UP III VALEA ROMANATULUI, a suprafeței de 

35,4 ha fond forestier proprietate privată a S.C. NEXTWOOD 

S.R.L.” anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 

de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul 

menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consulta-

tă la sediul A.P.M. GORJ, de luni până joi între orele 09:00 

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

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la 

sediul APM GORJ, în termen de 15 zile de la data publicării 
anunțului.

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină probleme 
în ceea ce privește  distribuirea 

cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze nr. de 

telefon:  0253-218 552  Ofi ciul 
Județean de Poștă Gorj 
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Un bărbat în vârstă de 55 de ani a dece-
dat după ce a fost lovit de tren, sâmbă-
tă seara, în localitatea Cârbeşti, comuna 

Drăguțești. 
La faţa locului s-a intervenit cu un echipaj 

SMURD şi un echipaj din cadrul Serviciului de 
Ambulanţă Judeţean Gorj. „Din păcate, în ciuda 
eforturilor depuse de către echipajele de intervenţie, 
bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. 
Medicul sosit la faţa locului a constatat decesul”, a 
anunțat ISU.

Polițiștii, de asemenea,  s-au  deplasat la fața lo-
cului stabilind faptul că între stațiile C.F. Drăguțești 
și Cârbești, un tren care circula pe relația Filiași-
Târgu-Jiu, a accidentat un bărbat de 55 de ani, din 
comuna Drăguțești.

,,La fața locului s-a deplasat și un echipaj me-
dical, care a efectuat manevre de resuscitare, însă 
fără rezultat, bărbatul fiind declarat decedat.

Mecanicul de locomotivă a fost testat cu apara-
tul etilotest rezultatul fiind zero. În cauză, polițiștii 
au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpă”.

M.C.H.

Un bărbat din Drăguțești a murit 
după ce a fost lovit de tren

* Victima, o fată de 15 ani cu dizabilități

Polițiștii Serviciului de Combatere a Crimi-
nalităţii Organizate Gorj, împreună cu procu-
rorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor 
de Criminalitate Organizată și Terorism – Bi-
roul Teritorial Gorj, au efectuat 6 percheziții 
domiciliare, în data de 13 decembrie, în 
județul Gorj, într-un caz privind săvârșirea 
infracțiunilor de viol și pornografie infantilă, 
anunță IPJ Gorj într-un comunicat de presă.

În cauză s-a reținut faptul că, în luna martie 
2022,  bărbatul ar fi violat o persoană vătămată mi-
noră, în vârstă de 15 ani la data comiterii faptelor, 
profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra 
și de a-și exprima voința. 

Fapta de viol ar fi fost înregistrată cu ajutorul 
unui telefon mobil, materialele pornografice fiind 
deținute și distribuite prin intermediul rețelelor de 
socializare către mai multe persoane.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai mul-
te telefoane mobile și sisteme informatice, despre 
care există suspiciunea rezonabilă că sunt stocate 
materiale pornografice cu minori. 

12 persoane au fost conduse, în vederea audie-
rii, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor 

de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Te-
ritorial Gorj.

La data de 13 decembrie 2022, procurorii 

Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimi-
nalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial 
Gorj au dispus reținerea pentru 24 de ore a unei 
persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor 
de viol și pornografie infantilă.

În cursul zilei de 14 decembrie 2022, Tribuna-
lul Gorj a dispus luarea măsurii arestului preventiv 
față de o persoană.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor 
din cadrul Inspectoratul Județean de Jandarmi 
„Tudor Vladimirescu” Gorj.

,,În cadrul audierilor, persoana vătămată a bene-
ficiat consiliere psihologică, precum și de toate drep-
turile și măsurile de protecție prevăzute de Codul de 
Procedură Penală.

Facem precizarea că pe parcursul întregului pro-
ces penal, persoanele cercetate beneficiază de drep-
turile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul 
de procedură penală, precum și de prezumția de 
nevinovăție”, a transmis, vineri, IPJ Gorj.

M.C.H.

Arestat preventiv pentru viol Arestat preventiv pentru viol 
și pornografi e infantilăși pornografi e infantilă
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FIFA a validat lista arbitrilor 
români pentru competițiile 
internaționale din 2023

Comisia Centrală a Arbitrilor a primit din partea FIFA 
validarea pentru 11 arbitri, 15 arbitri asistenți, 10 arbitri 
VAR, 4 arbitri de futsal și 3 arbitri de fotbal pe plajă. Anunțul 
a fost făcut pe frf.ro.

Lista cuprinde următoarele nume:
ARBITRI: Ovidiu Hațegan, Istvan Kovacs, Radu Petrescu, 

Horațiu Feșnic, Andrei Chivulete, Marcel Bîrsan, Marian 
Barbu, Iuliana Demetrescu, Alina Peșu, Ana Maria Terteleac, 
Cristina Trandafir

ARBITRI ASISTENȚI: Vasile Marinescu, Ovidiu Artene, 
Mircea Grigoriu, Sebastian Gheorghe, Radu Ghinguleac, 
Valentin Avram, Mihai Marica, Alexandru Cerei, George 
Neacșu, Ferencz Tunyogi, Petruța Iugulescu, Mihaela Țepușă, 
Alexandra Apostu, Daniela Constantinescu, Roxana Ivanov

ARBITRI VAR: Ovidiu Hațegan, Istvan Kovacs, Radu 
Petrescu, Horațiu Feșnic, Marcel Bîrsan, Andrei Chivulete, 
Iuliana Demetrescu, Sebastian Colțescu, Cătălin Popa, 
Marian Barbu

ARBITRI FUTSAL: Vlad Ciobanu, Bogdan Hanceariuc, 
Liviu Chiță, Laurențiu Deaconu

ARBITRI FOTBAL PE PLAJĂ: Attila Balint, Ionel Boharu 
Predescu, Liviu Dârjan

CĂTĂLIN PASĂRE

Doi sportivi de la CSM Târ-
gu Jiu au participat la  Gala 
,,Leo Box”, disputată sâmbă-
tă la Arad. 

Amelian Istrătescu a re-
prezentat clubul la catego-
ria 75 de Kg, iar Ianis Mate-
iescu la categoria 30 de Kg. 
Competiția din Banat a adu-
nat zeci de pugilişti din toată 
ţara, iar gorjenii s-au întors 
cu locul unu și doi. 

Amelian a câștigat catego-
ria sa și a vorbit despre peri-

Pugiliștii de la CSM Târgu Jiu, prestație bună la Arad
oada petrecută la CSM Târgu 
Jiu și despre anul 2022. Vrea 
ca în viitor să aibă rezultate și 
mai bune.

,,A fost o gală foarte bine 
organizată, care mi-a dat un 
vibe de profesionalism. Am 
beneficiat de tot de ceea ce 
aveam nevoie. A fost un tur-
neu foarte bun.  Titlul are 
o semnificație mare pentru 
mine. Mă bucur că am încheiat 
anul cu acest titlu, care este 
bine venit, dar cel mai mult 

m-a bucurat modul în care am 
obţinut victoria. Anul acesta a 
fost unul foarte bun. Odată cu 
venirea mea la CSM Târgu Jiu, 
sub îndrumarea antrenorului 
Petrişor Gănănău, am avut o 
evoluție spectaculoasă, de la 
cele mai mici detalii, până la 
cele mai mari, iar pe această 
cale vreau să-i mulțumesc ma-
estrului meu. 

Sper că anul 2023 va fi 
unul cu mult mai multe reușite, 
un an în care voi avansa în 

lumea boxului și, mai mult, 
vreau să fie un an în care voi 
aduce mult mai multe rezulta-
te bune”, a declarat Istrătescu 
pentru csmtargujiu.ro.

Pe de altă parte, antreno-
rul Petrișor Gănănău s-a de-
clarat foarte mulțumit și de 
evoluția mezinului Ianis.

,,Ianis Mateiescu a boxat 
bine, sunt mulțumit de evoluția 
lui, iar el arată că se poate și 
sunt sigur că va demonstra 
acest lucru în viitorul apropiat. 

A fost o gală foarte reuşită. A 
fost o organizare de nota 10 şi 
vreau să-i mulțumesc pentru 
invitație colegului meu Ruben 
Stoia. 

Vreau să-i felicit pe băieţii 
mei pentru modul în care s-au 
comportat la acest turneu şi 
pentru rezultate”, a adăugat 
Gănănău. 

Boxerii de la CSM Târgu 
Jiu au intrat în vacanță după 
acest turneu.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu Un-
der 14 a terminat 
anul cu o victorie. 

Baschetbaliștii pregătiți de 
Răzvan Bratoloveanu au tre-
cut, în ultimul meci din 2022, 
de ACS Champions București-
Craiova, scor 50-40. În prima 
confruntare a zilei, gorjenii 
au cedat jocul disputat cu CS 
Brașovia Brașov, scor 54-64. 
Partidele au contat pentru Tur-
neul 4 din Grupa D a Campio-
natului Naţional și s-au dispu-
tat în sala de sport a Școlii 169 
București. Antrenorul echipei 
de baschet s-a arătat mulțumit 
de evoluția băieților săi din we-
ekend, mai ales că trupa gor-
jeană a obținut victoria după 
un joc consistent. ,,Încheiem 
ultimul turneu din an cu două 
meciuri destule de bune. Chiar 
dacă am pierdut cu formaţia 
din Braşov, am pierdut, ca de 
obicei, pe final. Am reuşit să le 

Bratoloveanu, mulțumit de ultimul succes al 
anului: ,,Cred că a fost cel mai bun meci al nostru”

ţinem piept din nou 3 sferturi şi 
jumătate din meci, dar am ce-
dat pe final. Am reuşit apoi o 
victorie împotriva formaţiei ACS 
Champions București-Craiova. 
Şi trebuie să spun că m-am 
bucurat foarte mult de acest 
succes, dar şi mai mult m-am 

bucurat de atitudinea şi dăru-
irea pe care au arătat-o băieţii 
din prima secundă până în ulti-
ma. Cred că a fost cel mai bun 
meci al nostru de până acum! 
Urmează o bine meritată va-
canţă, după care ne întoarcem 
la antrenamente să muncim şi 
să pregătim următoarele me-
ciuri. Pe această cale vreau să 
urez ‘Sărbători fericite şi multă 
sănătate tuturor!’”, a spus Bra-
toloveanu pentru csmtargujiu.
ro.

LOT CSM Târgu Jiu 
Baschet Masculin U14: 
Vlad Rădulea, Lucian Toma, 
Radu Popescu, Luca Pop 
Manta, Bogdan Calotă, 
Gabriel Tismănaru, Răzvan 
Simionescu, Rareş Sgondea, 
Vladimir Gugea, Vlad Plăstoi, 
Marian Sprîncenatu, Patrick 
Negru. Antrenor: Răzvan 
Bratoloveanu.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Universitatea Craiova 
a încheiat anul 2022 
cu un succes con-

cludent. Aproape 5.000 de fani 
au asistat la victoria împotriva 
Chindiei Târgoviște, scor 3-0. 
Alex Crețu a fost omul primei 
reprize. A marcat din centrarea 
,,renegatului” Sergiu Hanca 
(`22) și a interceptat un balon 
pe care i l-a servit lui Jovan 
Markovic. Atacantul Ştiinței 
a reușit golul meciului cu un 
lob superb (`31). La scurt timp 
după reușita ,,juveților”, Mi-
trea a provocat un penalty, 
dar Celea nu l-a putut învinge 
pe Popescu de la punctul cu 
var. Partida s-a ,,terminat” în 
minutul 42, când Chamed a 
văzut cartonașul roșu după o 
intrare la Hanca. Același Mi-
trea și-a mai spălat din păca-
te în repriza secundă, când a 
marcat ultimul gol al confrun-
tării. Craiova a acumulat 38 
de puncte după acest succes, 
în timp ce Chindia a rămas 
cu 21. Antrenorul interimar al 
Ştiinței, Dragoș Bon, și-a în-
deplinit obiectivul finalului de 
an. A reușit două victorii și a 
făcut mutări inspirate în me-
ciul cu trupa din Târgoviște.

„Ne-am atins obiectivul și 
sunt fericit că am reușit să 
câștigăm la o diferență catego-
rică de scor. Băieții au înțeles 
mesajul meu, au respectat în-
tru totul obiectivele tactice pe 
care le-am avut pentru aceas-
tă partidă și sunt foarte fericit 
că putem să plecăm liniștiți în 
vacanță. Alex Crețu și-a făcut 
din nou datoria, este un jucător 
esențial în momentul de față 
pentru echipă. Mă bucur că am 
fost inspirat să joc cu Popescu 
în poartă, care a reușit să pa-
reze un penalti. M-am temut în 

Craiova a terminat anul cu bine

Universitatea Craiova – Chindia Târgoviște 3-0 (2-0)

Craiova: Laurențiu Popescu – Sergiu Hanca (’54, Paul 
Papp), Vladimir Screciu, Bogdan Mitrea, Bogdan Vătăjelu – 
Alex Mateiu (’76, David Sala) – Alex Crețu (’69, Ante Roguljic), 
Dan Nistor – George Cîmpanu (’69, Marian Danciu), Jovan 
Markovic (’76, Rivaldinho), Andrei Ivan. Antrenor interimar: 
Dragoș Bon.

Chindia: Cătălin Căbuz – Tiberiu Căpușă, Daniel Celea, 
Esteban Hernandez, Adrian Ioniță – Madestas Vorobjovas 
(’69, Juan Passaglia), Rassambek Ahmatov (’46, Denis 
Dumitraşcu) – Mircea Mihaiu (’46, Cornel Dinu), Nasser 
Chamed, Doru Popadiuc (’75, Alex Jipa) – Godberg Cooper 
(’89, Cosmin Atanase). Antrenor: Anton Petrea.

acel moment, pentru că ați vă-
zut că publicul încă nu a trecut 
peste supărare. Dacă primeam 
un gol mă gândeam că și reacția 
suporterilor o să pună plumb în 
picioarele jucătorilor. Mi-am do-
rit să nu primim gol până în pa-
uză, pentru că știam ce am de 
făcut la pauză și ce trebuie să 
reglez. Eu vreau să le transmit 
suporterilor Sărbători fericite!“, 
a declarat Dragoș Bon. Alex 
Crețu a ajuns la cinci reușite 
în acest sezon de Superligă, fi-
ind golgheterul echipei. ,,Avem 
trei puncte la noi. Am jucat fru-
mos. Am terminat anul cu două 
victorii importante. Ținem pasul 
cu echipele din fruntea clasa-
mentului. E clar că vor fi schim-
bări (n.r. în perioada următoa-
re). Sunt importante. Ar trebui 
să ne motiveze. Poate vor veni 
jucători noi. Așteptăm vacanța 
acum. Așteptăm un an bun. Am 
reușit să ne ridicăm. Am mar-
cat cinci goluri. Pentru mine nu 
e o surpriză. Apar mereu în ca-
reu. La fiecare meci se vede. Nu 
vreau să vorbesc (n.r. de antre-
nor). Eu nu cred în schimbări. 
Un antrenor e bun cel care ne 
face să jucăm. Nu mă uit eu 
după antrenori. Noi suntem în 
fruntea clasamentului. Vom ve-
dea ce va fi de anul viitor. Vom 
vedea la sfârșitul campionatu-
lui ce va fi”, a spus Crețu. ,,A 
fost un meci destul de ok, cu o 
execuție foarte frumoasă. Așa 
am gândit-o și mi-a ieșit. Am 
fost foarte încrezător, dacă am 
încercat așa ceva. Cu Mister nu 
m-am certat. A fost decizia lui 
(n.red. de a-l scoate din lot). Am 
respectat-o și atât. Nu a fost ni-
cio discuție. Nici cu Reghecampf 
nu jucam titular meci de meci. 
Dădeam goluri, mă antrenam, 
nu am o problemă de genul. 

E un campionat greu, cred că 
se va decide în ultimele etape, 
dar sper să ne aflăm cât mai 
sus. Mi-am propus să dau cât 
mai multe goluri. Noi trebuie să 
dăm zece goluri ca spectatorii 
să fie mulțumiți”, a adăugat Jo-
van Markovic. Pentru olteni, a 
fost singurul succes din cam-
pionat la o diferență mai mare 
de două goluri. Craiova revine 
în meciurile oficiale la finalul 
lunii ianuarie 2023.

CĂTĂLIN PASĂRE


