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Condamnare pentru un șofer Condamnare pentru un șofer 
băut și cu permisul anulatbăut și cu permisul anulat

Un șofer din Țicleni a fost condamnat 
la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru 
că s-a urcat băut la volan și cu permi-
sul anulat. 

Furau țiței direct din conductă! Ce cantitate Furau țiței direct din conductă! Ce cantitate 
a confi scat Poliția!  - Percheziții în Albeni, a confi scat Poliția!  - Percheziții în Albeni, 
Prigoria și DăneștiPrigoria și Dănești

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

Cadouri pentru copiii din Cadouri pentru copiii din 
Centrul Maternal Târgu-JiuCentrul Maternal Târgu-Jiu

Bucurie mare pentru micuții de la 
Centrul Maternal Târgu-Jiu, aflați în 
grija personalului din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Gorj. 

Crăciun fericit!Crăciun fericit!

Următorul număr al cotidianului Gorjeanul va apărea miercuri, 28 decembrie 2022Următorul număr al cotidianului Gorjeanul va apărea miercuri, 28 decembrie 2022

Magia sărbătorilor de iarnă să vă aducă Magia sărbătorilor de iarnă să vă aducă 
multă linişte în suflet, bucurii, împlinirea multă linişte în suflet, bucurii, împlinirea 
viselor, multe cadouri şi surprize plăcute.viselor, multe cadouri şi surprize plăcute.

CRĂCIUN FERICIT tuturor gorjenilor!CRĂCIUN FERICIT tuturor gorjenilor!

Bebe-Viorel IONICĂBebe-Viorel IONICĂ
Director general CENTRUL DE CALCUL Director general CENTRUL DE CALCUL 

Să primim Sfi ntele sărbători ale Să primim Sfi ntele sărbători ale 
Crăciunului cu pace şi căldură în sufl et,Crăciunului cu pace şi căldură în sufl et,
plini de speranţă şi de încredere, călăuziţi plini de speranţă şi de încredere, călăuziţi 
de dragoste, să mergem pe drumul vieţii de dragoste, să mergem pe drumul vieţii 
presărat cu steluţe norocoase, presărat cu steluţe norocoase, 
iar anii care vin să fi e cel puţin la fel iar anii care vin să fi e cel puţin la fel 
de fericiţi, ca şi cei de până acum. de fericiţi, ca şi cei de până acum. 
Un ,,Crăciun fericit “  și  ,,La mulți ani!”Un ,,Crăciun fericit “  și  ,,La mulți ani!”

Dragoș IONICĂ, Dragoș IONICĂ, 
Director general GORJEANUL-SADirector general GORJEANUL-SA
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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 
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Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

Tel: 0253-212273, 227300Tel: 0253-212273, 227300

Subprefect Subprefect   

Tel: 0253-212391, 213312; Tel: 0253-212391, 213312; 

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 
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Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Pițărăii – obicei strămoșesc, înaintea 
Nașterii Domnului!

Condamnare pentru un șofer băut și 
cu permisul anulat

Motto: „//Scoală gazdă din 
pătuț, florile dalbe,/ Și ne dă un 
colăcuț, florile dalbe//”

Florile dalbe (Colindă de Cră-
ciun)

Cu mai mulți ani în 
urmă, regretatul Poet și 
Prozator Ion Căpruciu – 

un povestitor fără pereche – îmi 
scria pentru Gorjeanul niște pro-
ze apărute mai întâi în cotidianul 
de suflet al gorjenilor și, mai apoi, 
strânse în cele două volume de 
„Amintiri din Casa Amintirilor”. 
Una dintre povestiri se numește 
„Pițărăii”, de unde-am împrumu-
tat și eu titlul de mai sus, cele 
două minunate volume de poves-
tioare fiind niște bijuterii de proze 
scurte ce descriu tărâmul magic 
al copilăriei și al vieții distinsului 
domn Ion Căpruciu, care-a izbu-
tit să creeze și recreeze lumea de 
ieri și de azi a satului Drăgoiești, 
ce aparținea pe atunci de comu-
na Brădiceni dispărută acum și 
ea ca fiind sat aparținător al co-
munei Peștișani.

Eu, neavând harul prozatoru-
lui Ion Căpruciu, un bun prieten 
mai mare, care-ar fi împlinit 83 
de ani pe 18 ianuarie 2023, mă 
mulțumesc cu faptul că grație lui 
Dumnezeu sunt în viață și încă 
bine, iar, din când în când, îi mai 
pot omagia viața și opera de scri-
itor și de OM!

Mersul în Pițărăi sau colindeț, 
cum li se mai spune în unele zone 
ale județului Gorj, este o tradiție 

veche, ce se păstrează încă în aproa-
pe toate satele județului. Pițărăii, ca 
tradiție, au loc în dimineața zilei de 
24 decembrie sau, în unele localități, 
în seara Ajunului Crăciunului, darv 
tot în 24 decembrie, atunci când copi-
ii și tinerii merg cu Steaua, vestind și 
zorii Anului Nou care se apropie.

PIȚĂRĂI CU MĂȘTI, LA 
CLOȘANI-PADEȘ. Așa cum scria în-
tr-o zi de marți, 24 decembrie 2019, 
Mihaela Floroiu-Țicleanu, în satul 
Cloșani din comuna Padeș, obiceiuri-
le din strămoși sunt încă păstrate cu 
sfințenie. 

Mai ales că aici există Ansamblul 
Roua, reprezentativ pentru județul 
Gorj, de care se ocupa Carmen Sar-
cină, meșter popular și angajată a 
Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, 
secția externă Padeș, doamnă pentru 
care păstrarea tradițiilor a devenit un 
țel al vieții domniei sale.

Obiceiurile de iarnă sunt cele mai 
bogate în tradiții de peste an, iar aici, 
la Cloșani-Padeș, oamenii își pun 
măști pe față și mimează tot felul de 
ritualuri din viața lor de zi cu zi, și 
chiar din viața pământeană a Mântu-
itorului nostru – Iisus Hristos.

NAȘTEREA MÂNTUITORULUI, ZI 
DE BUCURIE. Sărbătoarea Crăciunu-
lui este una dintre cele mai frumoase, 
vestind Nașterea Mântuitorului Iisus 
Hristos, fiind despre bucurie! Tot în 
această perioadă, în foarte multe sate 
din județul Gorj se păstrează multe 
tradiții ancestrale, respectate și trans-
mise din generație în generație.

În ziua de Ajun, pe 24 decembrie, 
în mai toate satele Gorjului, există 

obiceiul umblatului în Pițărăi sau 
Colindeți. În unele părți ale Gorjului, 
colindeții se dau dis-de-dimineață, 
în altele după ce se lasă înserarea. 
La Negomir, de pildă, toți gospodarii 
ies la poartă cu un coș plin de colaci, 
mere, pere, nuci, biscuiți sau euge-
nii, ș.a., pentru a le împărți celor 
plecați în pițărăi.

PIȚĂRĂII, ÎN DIMINEAȚA DE 
AJUN. Tinerii și copiii se strâng în 
capul satului și apoi trec din poar-
tă în poartă pentru a primi ce le îm-
part sătenii. În alte sate, plecatul în 
pițărăi are loc în dimineața de Ajun. 
Pentru că afară este frigm gospodarii 
le dau tinerilor ieșiți în pițărăi și câte 
un pahar de țuică fiartă ori de vin.

„Purtători de noroc și fericire”, 
pițărăii colindă din casă în casă și, 
spre bucuria lor, primesc colindețe.

În copilăria mea, câțiva dintre 
pițărăi purtau colindețe: niște bețe 
de alun drepte, lungi și groase, de-
cojite în formă de spirală, ca să fie 
împietrițate cu alb și negru. Cu ele 
întețeau focul în vetre, tot ca să fie 
păsări multe, în curte, tot anul.

ION PREDOȘANU

Un șofer din Țicleni a fost condamnat la 2 ani 
și 6 luni de închisoare pentru că s-a urcat băut 
la volan și cu permisul anulat. Cunoscut cu an-
tecedente penale, bărbatul nu va ajunge însă 
după gratii, pedeapsa fiind suspendată pe un 
termen de supraveghere de doi ani. Sentința a 
fost pronunțată pe 20 decembrie, dar nu este 
definitivă, putând fi atacată cu apel. 

În data de 20.08.2020, în jurul orelor 01:38, agen-
ţii de poliţie rutieră din Ţicleni au oprit în trafic, pe 
DJ 675 Ţicleni, autoturismul condus de către gorjean. 
Cu ocazia legitimării, individul a prezentat permisul 
de conducere care era expirat de la sfârșitul lunii iunie 
2017. În momentul în care poliţiștii au făcut verificări, 
au aflat că permisul era de fapt anulat.

Pentru că mirosea a alcool, bărbatul a fost testat 
cu aparatul etilotest, acesta indicând o alcoolemie de 
0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru 
care a fost condus la Spitalul Rovinari, unde i s-au 
prelevat probe biologice de sânge. 

La audieri, bărbatul a declarat că în ziua respecti-
vă a consumat cam un litru de bere cu alcool, fără să 
mănânce.

Inculpatul a mai declarat că în cursul anului 2010 
a avut un dosar penal pentru conducerea sub influ-
enţa băuturilor alcoolice, iar în anul următor a primit 
acasă o hotărâre definitivă prin care era condamnat la 

2 ani cu suspendare, dar că nu era menţionat nimic cu 
privire la permisul de conducere. 

A fost contrazis de polițiști, care au dus la instanță 
adresa prin care bărbatul fusese informat de către Servi-
ciul Rutier despre anularea permisului de conducere, mă-
sură dispusă în baza hotărârii de condamnare. „În plus, 
faptul că nu a predat permisul de conducere organelor 
de poliţie şi nu s-a prezentat pentru a-l preschimba, deşi 
era expirat de peste 3 ani, constituie un argument în plus 
în reţinerea intenţiei inculpatului în săvârşirea infracţi-
unii de conducere pe drumurile publice având permisul 
de conducere anulat. Inculpatul a recunoscut şi regretat 
săvârşirea faptelor”, potrivit rechizitoriului.

Gorjeanul este obligat de instanță să frecventeze un 
program de reintegrare socială și să presteze o muncă 
neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 
de zile. Sentința nu este definitivă.

I.I.
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Din cercetări, 
polițiștii au stabi-
lit că bănuiții ar fi 

utilizat instalații artizanale, 
cu ajutorul cărora ar fi sus-
tras produse petroliere din 
conductele de transport ce 
aparțin unei societăți comer-
ciale din orașul Țicleni.

,,În urma activităților 
desfășurate, au fost descoperiți 
și ridicați, în vederea continuă-
rii cercetărilor, peste 100.000 
de litri de produs petrolier. 

Furau țiței direct din conductă! Ce cantitate a confi scat Furau țiței direct din conductă! Ce cantitate a confi scat 
Poliția!  - Percheziții în Albeni, Prigoria și DăneștiPoliția!  - Percheziții în Albeni, Prigoria și Dănești
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești, 
sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești, au efectuat 12 
percheziții domiciliare, ieri,  în orașul Târgu-Cărbunești 
și localitățile Albeni, Prigoria și Dănești, la locuințele 
unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt 
de produse petroliere din conducte.

Șase persoane au fost con-
duse la sediul poliției, pentru 
audieri. Suportul de speciali-
tate a fost asigurat de Direcția 
Operațiuni Speciale din cadrul 
Inspectoratului General al Po-
liţiei Române. La acțiune au 
participat și luptători din ca-
drul Serviciului pentru Acțiuni 
Speciale și polițiști din cadrul 
Serviciului de Ordine Publică, 
Serviciului de Investigații Crimi-
nale, Serviciului Criminalistic, 
Serviciului Ruiter, Biroul Arme, 

Explozivi și Substanțe Pericu-
loase, Biroului pentru Protecția 
Animalelor, Biroului Siguranța 

Școlară, Secției 1 Poliție Rura-
lă Târgu-Jiu, Secției 6 Poliție 
Rurală Târgu-Cărbunești și 

Secției 8 Poliție Rurală Stoina 
”, a comunicat IPJ Gorj.

M.C.H.

Depunere de coroane, joi, la Motru, la Monumentul Ero-
ilor Martiri Căzuți în Revoluția Română s-a realizat fără 
liberalii din municipiu care nu au avut bani pentru a 
cumpăra nici măcar o jerbă de flori!

,,Săracii” liberali din Motru au lipsit de  la depunerea ,,Săracii” liberali din Motru au lipsit de  la depunerea 
de coroane pentru eroii Revoluției din ‘89de coroane pentru eroii Revoluției din ‘89

În ciuda faptului că toa-
te funcțiile de directori și în 
CA-uri sunt ticsite de libe-
ralii din Motru, respectivii 
reprezentanți ai PNL nu au 
avut banii necesari pentru 
a defila, cu coroane, la cele 
două monumente din oraș. 
Nu au făcut asta, deși în Mo-
tru exista un erou martir, 
Iulian Kurnețov, căzut în de-
cembrie 1989 în luptele date 
la București pentru libertate 

și democrației.
Așa-zișii apărători ai 

libertății și liberalismului au 
fost informați de către șefii 
de partid de la Motru, Jianu 
și Matei, că nu mai au bani 
pentru coroane, în schimb, 
se pregătesc să facă chetă 
pentru cheful de final de an 
al organizației municipale a 
PNL.

Autoritatea locală din Mo-
tru a realizat însă acest eveni-

ment joi, la care au participat 
consilieri locali, instituții de 
pe raza municipiului, școli cât 
și cetățeni ai orașului. Oame-
nii simplii au sesizat că și de 
această dată un singur partid 
a arătat respect față de eroii 
căzuți, participând la eveni-
ment și depunând coroane de 
flori. 

De altfel după alegerile lo-
cale, majoritatea partidelor 
politice au uitat de evenimen-
tele comunității, alegând să 
își facă simțită prezența, cu 
fală, doar în preajma alege-
rilor care se apropie cu pași 
repezi în 2024.

A.S.

Anca Bordușanu, directorul Medserv Min, a anunțat că fi-
nalul de 2022 va fi unul bun pentru salariații societății care 
vor primi prime de Crăciun. 

,,Munca în echipă și implicarea oferă rezultate! Pentru prima 
dată în istoria societății, colegii mei vor primi primă de Crăciun 
în valoare de 300 de lei/persoană. Tot ca și noutate, economia 
la fondul de salarii va fi distribuită salariaților, suma de 350 de 
lei/persoană va ajunge la colegii mei până la Anul Nou", a spus 
directorul executiv, Anca Bordușanu.

De altfel, subunitatea CE Oltenia continuă să acordăm ti-
chete de masă în valoare de 264 de lei/ persoană.

,,Toate acestea sunt posibile ca urmare a rezultatului eco-
nomico-financiar excepțional, pe care am reușit să îl obțin în 
cele 6 luni de mandat, ținând cont de faptul că societatea am 
preluat-o cu pierdere. Mulțumesc pentru implicare și înțelegere 
tuturor colegilor! Mulțumesc pentru sprijin membrilor Consiliului 
de Administrație, precum și membrilor Directoratului Complexu-
lui Energetic Oltenia, cu care s-a colaborat în mod profesionist", 
a conchis Anca Bordușanu. 

A.S.

Directorul Medserv Min SA: Salariații societății Directorul Medserv Min SA: Salariații societății 
vor primi, pentru prima dată, primă de Crăciunvor primi, pentru prima dată, primă de Crăciun
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În pragul sărbătorilor creş  ne, alături de urările În pragul sărbătorilor creş  ne, alături de urările 
tradiţionale, vă transmitem mulţumirile tradiţionale, vă transmitem mulţumirile 

noastre pentru încrederea acordată. noastre pentru încrederea acordată. 
Dorim locuitorilor din Peș  șani și tuturor gorjenilor, Dorim locuitorilor din Peș  șani și tuturor gorjenilor, 

un Crăciun Fericit, un An Nou 2023 un Crăciun Fericit, un An Nou 2023 
plin de realizări,  multe bucurii şi împliniri, plin de realizări,  multe bucurii şi împliniri, 

gânduri bune şi armonie deplină. gânduri bune şi armonie deplină. 

Sărbători fericite şi La mulţi ani! Sărbători fericite şi La mulţi ani! 

Cosmin PIGUI,Cosmin PIGUI,
Primarul Comunei PEȘTIȘANIPrimarul Comunei PEȘTIȘANI

Sărbătoarea Sfântă a Nașterii Domnului Sărbătoarea Sfântă a Nașterii Domnului 

și bucuria Anului Nou 2023 să reverse peste locuitorii și bucuria Anului Nou 2023 să reverse peste locuitorii 

Comunei Baia de Fier și tuturor gorjenilor numai Comunei Baia de Fier și tuturor gorjenilor numai 

sănătate, împliniri și belșug, iar freamătul colindelor sănătate, împliniri și belșug, iar freamătul colindelor 

să-i găsească bucuroși, în pace și liniște.să-i găsească bucuroși, în pace și liniște.

,,La mulți ani ! “,,La mulți ani ! “

Primar, Primar, 
Dumitru TURBĂCEANUDumitru TURBĂCEANU
Comuna BAIA DE FIERComuna BAIA DE FIER

În pragul sărbătorilor creş  ne, În pragul sărbătorilor creş  ne, 
Primăria Comunei NEGOMIR,Primăria Comunei NEGOMIR,

transmite locuitorilor comunei mulţumiri transmite locuitorilor comunei mulţumiri 
pentru încrederea acordată. pentru încrederea acordată. 

Vă dorim dumneavoastră, familiilor şi colaboratorilor, Vă dorim dumneavoastră, familiilor şi colaboratorilor, 
un Crăciun Fericit, un an plin de realizări,  multe bucurii un Crăciun Fericit, un an plin de realizări,  multe bucurii 

şi împliniri, gânduri bune şi armonie deplină.şi împliniri, gânduri bune şi armonie deplină.  

Sărbători fericite şi La mulţi ani!Sărbători fericite şi La mulţi ani!

          OIȚĂ TUDOR,          OIȚĂ TUDOR,
Primarul Comunei NEGOMIRPrimarul Comunei NEGOMIR

Să primim Sărbătorile cu pace şi căldură în sufl et.Să primim Sărbătorile cu pace şi căldură în sufl et.
plini de speranţă şi de încredere, călăuziţi de dragoste,plini de speranţă şi de încredere, călăuziţi de dragoste,

să mergem pe drumul vieţii presărat cu steluţe norocoase, să mergem pe drumul vieţii presărat cu steluţe norocoase, 
iar anii care vin să fi e cel puţin la fel de fericiţi,iar anii care vin să fi e cel puţin la fel de fericiţi,

ca şi cei de până acum. ca şi cei de până acum. 

Un ,,Crăciun fericit!“  și  ,,La mulți ani ! ”Un ,,Crăciun fericit!“  și  ,,La mulți ani ! ”

POPESCU Dumitru Ion,POPESCU Dumitru Ion,
Primarul Comunei DRĂGUȚEȘTIPrimarul Comunei DRĂGUȚEȘTI

Frumusețea iernii, cu dulcele ecou al colindelor,Frumusețea iernii, cu dulcele ecou al colindelor,
să vă aducă pace în sufl et, sănătate și implinirea speranțelor. să vă aducă pace în sufl et, sănătate și implinirea speranțelor. 
Să vă bucurați alături de ce dragi de Nașterea Domnului, Să vă bucurați alături de ce dragi de Nașterea Domnului, 
iar liniștea și fericirea adusă de Sfi ntele Sărbători să vă iar liniștea și fericirea adusă de Sfi ntele Sărbători să vă 
însoțească pe tot parcursul anului ce va urma!însoțească pe tot parcursul anului ce va urma!
Cu acest prilej, Consiliul Local și Primăria Municipiului MOTRU Cu acest prilej, Consiliul Local și Primăria Municipiului MOTRU 

vă transmite un căldurosvă transmite un călduros ,,La Mulți Ani!”  și ,,Sărbători  ,,La Mulți Ani!”  și ,,Sărbători 
Fericite!”Fericite!”

Cosmin MOREGA,Cosmin MOREGA,
Primar Municipiul MOTRUPrimar Municipiul MOTRU

În pragul sărbătorilor creş  ne, În pragul sărbătorilor creş  ne, 
când colindul îşi porneşte drumul său când colindul îşi porneşte drumul său 

de belşug şi veselie, când lumina ne pătrundede belşug şi veselie, când lumina ne pătrunde
în sufl et pentru clipa cea de taină, în sufl et pentru clipa cea de taină, 

urăm salaria  lor, copiilor afl a   în difi cultate, benefi ciarilor de urăm salaria  lor, copiilor afl a   în difi cultate, benefi ciarilor de 
măsuri de asistență socială, colaboratorilor din organizațiile măsuri de asistență socială, colaboratorilor din organizațiile 

administrației publice județene și ONG-urilor, administrației publice județene și ONG-urilor, 
multă  sănătate şi împliniri, gânduri bune şi armonie deplină.multă  sănătate şi împliniri, gânduri bune şi armonie deplină.

    Crăciun fericit! şi La mulţi ani!Crăciun fericit! şi La mulţi ani!

DIACONESCU Laurențiu Claudiu,DIACONESCU Laurențiu Claudiu,
Director General D.G.A.S.P.C. GorjDirector General D.G.A.S.P.C. Gorj

Fie ca toate visele pe care le făuriți în aceste Fie ca toate visele pe care le făuriți în aceste 
zile magice de Sărbătoare  să se împlinească și să zile magice de Sărbătoare  să se împlinească și să 
vă aducă bucurie în inimi, iar în case, fericire și vă aducă bucurie în inimi, iar în case, fericire și 
belșug. belșug. 

Sărbători fericite și un călduros ,,La mulți ani !”Sărbători fericite și un călduros ,,La mulți ani !”

Nicușor Lucian MĂRGINEANU,Nicușor Lucian MĂRGINEANU,
Primar interimar al Orașului TURCENIPrimar interimar al Orașului TURCENI

Noul An 2023 să vă dăruiască viață Noul An 2023 să vă dăruiască viață 
liniș  tă, multă sănătate și bucurii.liniș  tă, multă sănătate și bucurii.
Magia colindelor să vă înnobileze Magia colindelor să vă înnobileze 
sufl etul cu armonie și înțelegere, iar sufl etul cu armonie și înțelegere, iar 
feeria Sfi ntelor Sărbători să vă umple feeria Sfi ntelor Sărbători să vă umple 
casa cu belșug și fericire. casa cu belșug și fericire.     

            
  Crăciun fericit și Crăciun fericit și La mulţi ani!La mulţi ani!

Ion STAMATOIU, Ion STAMATOIU, 
                               Primarul Comunei Scoarța                                Primarul Comunei Scoarța 
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Cu ocazia Sfi ntelor Sărbători ale Crăciunului,Cu ocazia Sfi ntelor Sărbători ale Crăciunului,

Societatea Națională de Informa  că (SNI) Bucureș  Societatea Națională de Informa  că (SNI) Bucureș  
adresează sincere felicitări angajaților şi colaboratorilor, adresează sincere felicitări angajaților şi colaboratorilor, 

tuturor locuitorilor din județ, voie bună şi gânduri senine.tuturor locuitorilor din județ, voie bună şi gânduri senine.
Magia Sărbătorilor să vă dăruiască sănătate, pace şi Magia Sărbătorilor să vă dăruiască sănătate, pace şi 

bunăstare, iar Anul Nou 2022 să vă fi e o punte spre un viitor bunăstare, iar Anul Nou 2022 să vă fi e o punte spre un viitor 
mai bun şi mai luminos.mai bun şi mai luminos.

Sărbători fericite!Sărbători fericite!

Bogdan IONICĂBogdan IONICĂ
Director General SNI Bucureș  Director General SNI Bucureș  

    La fi nalul acestui an difi cil, vă doresc ca sărbătorile     La fi nalul acestui an difi cil, vă doresc ca sărbătorile 
de iarnă să vă aducă linişte în case, sănătate şi de iarnă să vă aducă linişte în case, sănătate şi 

fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate 
celor dragi. celor dragi. 

Crăciun Fericit și La mulți ani!Crăciun Fericit și La mulți ani!
                                                                      

 Daniel Dobrescu, Daniel Dobrescu,
Primar Comuna CiuperceniPrimar Comuna Ciuperceni

Magia sărbătorilor de iarnă să vă aducă multă Magia sărbătorilor de iarnă să vă aducă multă 
linişte în sufl et, bucurii, împlinirea viselor, multe linişte în sufl et, bucurii, împlinirea viselor, multe 

cadouri şi surprize plăcute.cadouri şi surprize plăcute.

Sărbători Fericite!Sărbători Fericite!

                 Redacția co  dianului Gorjeanul Redacția co  dianului Gorjeanul

În pragul sărbătorilor de iarnă,În pragul sărbătorilor de iarnă,
când colindul își porneste drumul săucând colindul își porneste drumul său

de belșug și veselie, când lumina ne pătrundede belșug și veselie, când lumina ne pătrunde
în sufl et pentru clipa cea de taină, în sufl et pentru clipa cea de taină, 

urăm locuitorilor comunei GLOGOVAurăm locuitorilor comunei GLOGOVA
fericire și sănătate, multe bucurii și împliniri,fericire și sănătate, multe bucurii și împliniri,

gânduri bune și armonie deplină.gânduri bune și armonie deplină.

 C Crăciun fericit  și  La mulți ani!răciun fericit  și  La mulți ani!

Gheorghe ALPREDIGheorghe ALPREDI
Primarul Comunei GLOGOVAPrimarul Comunei GLOGOVA

Contract semnat pentru reabilitarea unei Contract semnat pentru reabilitarea unei 
școli din Târgu-Jiușcoli din Târgu-Jiu
Școala Gimnazială „Pompiliu 

Marcea” din Târgu-Jiu va fi 
reabilitată energetic cu fon-

duri din PNRR. Lucrările sunt în va-
loare de 1,7 milioane de euro.

„PNRR ne-a deschis posibilitatea 
finanțării unor proiecte foarte im-
portante pentru învățământul târgu-
jian. Am semnat, alături de doamna 

director Rozica Pătrășcoiu, contrac-
tul de finanțare pentru lucrările de 
reabilitare de la Școala Gimnazială 
«Pompiliu Marcea», în valoare de 1,7 
milioane de euro. Este vorba despre 
intervenții care vor duce la creșterea 
eficienței energetice a clădirii unității 
de învățământ, dar și a sălii de sport, 
după cum urmează: izolarea termică a 

pereţilor exteriori ai clădirii, schimba-
rea tâmplăriei clădirii (montare tâm-
plărie nouă), izolarea termică a podu-
lui/terasă (cu vată minerală), izolarea 
termică a planșeului peste pământ 
(cu polistiren extrudat), înlocuire cor-
puri de iluminat interior cu corpuri 
de iluminat de tip LED și instalare 
senzori de prezență, instalarea de pa-
nouri solare termice de aproximativ 8 

mp, instalare sistem de monitorizare/
control sistem de încălzire, instala-
re de panouri fotovoltaice de putere, 
instalare de sisteme de ventilare cu 
recuperare de căldură și reabilitarea 
instalației de încălzire”, a anunțat pri-
marul Marcel Romanescu.

Și alte școli din Târgu-Jiu vor be-
neficia de lucrări similare. 

I.I.

UCB caută inginerUCB caută inginer
Universitatea „Constantin 

Brâncuși” din Târgu Jiu a scos la 
concurs un post de inginer debutant 
la Facultatea de Inginerie. Pot depu-
ne dosare persoanele care au studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență în științe inginerești, cunosc o 
limbă străină și au carnet de condu-

cere categoria B. 
La „alte condiţii specifice” pe 

care trebuie să le îndeplinească 
participanții la concurs este solicitat 
certificat - „Radioprotecția în practici 
cu surse de radiații ionizante”.

Termenul-limită de depunere a do-
sarelor este 6 ianuarie 2023. Proba 

scrisă este programată 
pe 16 ianuarie, iar in-
terviul, două zile mai 
târziu.

Postul este pe peri-
oadă nedeterminată.

I.I.
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Clubul Interact este 
o organizație non-
guvernamentală, 

non-profit, adresată tineri-
lor cu vârste cuprinse între 
14 si 18 ani. Interact dorește 
să fie schimbarea în rândul 
societății din care face par-
te, formând valorile noilor 
generați.

Patruzeci de copii din Alimpești au primit cadouri Patruzeci de copii din Alimpești au primit cadouri 
de la Clubul Interact – Târgu-Jiude la Clubul Interact – Târgu-Jiu

Interact are un numar de 
peste 250.000 de tineri din 
întreaga lume.

Anul acesta cu ocazia Cră-
ciunului Interact Club Târ-
gu-Jiu a realizat acțiunea 
,,Christmas for everyone", 
prin care a ajutat 40 de 
copilași din Școala Gimnazi-
ală Alimpești.

Proiectele de acest fel nu 
se vor încheia aici, urmând 
cat mai multe in anul 2023.

Pentru a urmări activitatea 
copiilor din cadrul Clubului 
Interact Târgu-Jiu, accesați 
contul de Facebook Interact 
Club Târgu-Jiu sau de Insta-
gram Interacttgjiu.

C.P.

Luni, 19 decembrie 2022, la prânz, 
după o lungă și grea suferință, 
domnul col. (rtr.) Iulică Gr. LIE-
SU, cel mai tânăr locotenent din 
Armata Română, la doar 18 ani (5 
martie 1953), membru al A.N.C.E. 
„Regina Maria” - Filiala Județului 
Gorj „Tudor Vladimirescu” și al 
ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” 
- Filiala Județului Gorj „General 
Ioan Culcer”, a trecut în eterni-
tate. El era internat, din data de 
6 decembrie, la Spitalul Județean 
de Urgență din Târgu Jiu. 

Gorjeanul Liescu Gr. Iulică, s-a năs-
cut la data de 14.02.1935 în satul Vă-
carea, comuna Dănești, județul Gorj, 
iar tatăl dumnealui a fost subofițer de 
artilerie la Timișoara. De mic copil a 
crescut printre militari, pentru că ta-
tăl său îl lua des cu el la cazarmă și 
astfel copilul a contactat microbul de 
militar al Armatei Române.  În anul 

Cel mai tânăr locotenent din Armata Română a trecut în eternitate
1951, din cauza unei erori a anului de 
naștere, a fost admis la Școala Milita-
ră de Ofițeri de Intendență și Finanțe 
din Craiova și după 2 ani, la 5 mar-
tie 1953, absolvea această școală, în 
urma unui examen special, cu califi-
cativul „foarte bine” și primea gradul 
de locotenent deși avea doar 18 ani. 

Datorită rezultatelor merituoase 
obținute, având în întreaga activitate 
de ofițer activ numai calificative maxi-
me, a urcat în ierarhia militară până 
la gradul de colonel, când avea vârsta 
de 42 ani și era locțiitorul comandan-
tului pentru servicii în Școala Militară 
de Ofițeri Activi de Geniu, Construcții 
și Căi Ferate din Râmnicu Vâlcea. La 
vârsta de 21 de ani era locotenent ma-
jor, la 24 de ani căpitan, iar la vârsta 
de 27 ani, când era ofițer elev în Aca-
demia Militară, a fost avansat la gra-
dul de maior. La cursul fără frecvență 
a urmat și Academia de Studii Econo-
mice din București, fiind licențiat. 

În perioada 1970 – 1974 a lucrat 
cu Regimentul 52 Geniu din Alba 
Iulia, pe funcția de locțiitor al co-
mandantului pentru servicii, la con-
struirea părții de nord a drumului 
„Transfăgărășan” fiind recompensat 
cu „Ordinul Muncii” clasa a III-a la 
14.09.1974. 

Din anul 1976 și până în anul 
1990, când a fost trecut în rezervă, la 
vârsta de 55 ani, a fost locțiitorul co-
mandantului pentru servicii în Școala 
Militară de Ofițeri Activi de Geniu, 
Construcții și Căi Ferate de la Râm-
nicu Vâlcea. 

„Cu ocazia împlinirii vârstei de 87 
ani, făcând bilanțul activității mele, 
am bucuria să constat că, prezența 
mea la marile obiective economice ale 
României, la care am participat cu 
succes deplin, îmi dau dreptul, acum, 
spre sfârșitul vieții, să fiu mulțumit. 
Mulțumesc celor care au fost alături 
de mine la Alba Iulia, Transfăgărășan, 
Târgu Cărbunești, Valea Jiului și 
Râmnicu-Vâlcea, pentru sprijinul 

acordat, și îmi exprim regretul că ac-
tivitatea mea nu a putut fi aprecia-
tă și după trecerea în rezervă, de cei 
îndreptățiți să o facă. Plec din această 
viață cu speranța că trupul meu va fi 
condus cu onoruri militare”, a ținut 
să precizeze domnul colonel la 14 fe-
bruarie 2022, cu prilejul împlinirii ce-
lor 87 ani de viață din care cei mai 
mulți i-a dedicat Armatei Române.

Trupul neînsuflețit v-a fi depus 
marți, 20 decembrie, la Casa Funera-
ră „EDEN” din Tg. Jiu, strada Narci-
selor nr. 19 (peste stradă de Cimitirul 
Municipal Tg. Jiu). Înmormântarea va 
avea loc, joi, 22 decembrie, începând 
cu ora 13, la Cimitirul Militar din Tg. 
Jiu. Odihnă veșnică, domnule colo-
nel! 

Col. (rtr.) GHEORGHE BUȘE
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Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru IISUS HRISTOS (II)Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru IISUS HRISTOS (II)

„Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenici ai Mei; „Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenici ai Mei; 
Și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi”! (Ioan 8, 31-32).Și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi”! (Ioan 8, 31-32).
În Duminica Naşterii Domnului (Crăciunul 25 

decembrie); Toate ale praznicului: Ap. Gala-
teni 4, 4-7; Ev. Matei 2, 1-12, pentru a vedea 

că luni, 26 decembrie 2022, avem Sărbătorile: Sobo-
rul Maicii Domnului şi Sf. Cuv. Nicodim cel Sfinţit 
de la Tismana, dar, mai ales pentru că în această 
a doua zi de Crăciun, va fi săvârşită şi Slujba Du-
minicii după Naşterea Domnului, întru pomenirea 
Sfinţilor Iosif Logodnicul, David Prorocul şi Iacob, 
rudenia Domnului, în cadrul Sfintei Liturghii ofici-
ate în Biserica Ortodoxă Română. La Sfânta Evan-
ghelie aflăm că Naşterea Pruncului Iisus Hristos este 
un act absolut de dăruire, pentru că Dumnezeu se 
dăruieşte pe Sine omului şi din acest lucru ar tre-
bui să învăţăm că şi noi suntem obligaţi moral, dacă 
vrem să fim desăvârşiţi, să ne dăruim către aproape-
le nostru, nu doar să îi dăruim ceva, deoarece darul 
sau dăruirea nu pot înlocui acest deziderat: să ne 
dăruim aproapelui cum şi Hristos s-a dăruit nouă, 
mai ales că acesta este adevăratul spirit al Crăciu-
nului. De multe ori, unii transformă acest spirit 
într-o magie a Crăciunului, adică, în ceva greu de 
înţeles, din moment ce magia ţine de ocultism şi în 
acest fel Crăciunul este ocultat cu tot felul de obice-
iuri lipsite de sens creştin. Să mai reţinem faptul că 
masa de Crăciun a devenit momentul central al Săr-
bătorii, când, de fapt, ea este o agapă frăţească de la 
sfârşitul Sfintei Liturghii. Ameţiţi de pofte trupeşti, 
unii creştini uită să se mai închine când se aşează 
la această masă, cu atât mai puţin să mai meargă la 
Euharistie, aşa cum se numeşte Liturghia, însem-
nând mulţumire adusă lui Dumnezeu! Uneori, chiar 
şi Pruncul Hristos este ocultat, fiindcă Naşterea Lui 
este minimalizată prin bucuria lui Moş Crăciun, 
care ne umple viaţa cu grijile bradului, globuleţelor, 
pregătirilor, tăierii porcului, ceea ce creşte atmosfera 
agitaţiei materiale în jurul Sărbătorii, că se uită de 
Cel Sărbătorit, care rămâne şi azi uitat în «ieslea» 
vieţii noastre, în vreme ce Crăciunul a devenit o săr-
bătoare gurmandă, o goană stupidă după mâncă-
ruri, după luminiţe artizanale, după cadourile din ce 
în ce mai ,,importate”, care pe mulţi îi stresează în 
loc să-i zidească. Astfel, constatăm că ocultată este 
şi latura familială a Crăciunului, de care se spune că 
este o sărbătoare a familiei, marcată profund chiar 
de o dublă eroare de apreciere, una cu fundament 
teologic, ştiindu-se că orice prunc desăvârşeşte fa-
milia, fiind rodul dragostei dintre părinţi, cu preci-
zarea că Domnul Iisus Hristos nu este rodul familiei 
compusă din Fecioara Maria şi Dreptul Iosif, care îi 
este doar un tată formal, ci, Mântuitorul Se naşte 
din mamă fără de tată şi din Tată (Dumnezeu-Tatăl) 
fără de mamă. De înţeles faptul că familia lui Hristos 
este cea mai extinsă, pentru că: „Mama Mea şi fraţii 
Mei sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
şi-l îndeplinesc“ va spune Iisus Hristos, uimind pe 
cei care susţineau că Îi cunosc familia. Pe Cruce, El 
o va încredinţa pe Fecioara Maria lui Ioan Evanghe-
listul, zicându-i “Iată mama ta!”, iar Fecioarei îi spu-
ne despre Ioan “Iată fiul tău!”, deci, Crăciunul este 
o sărbătoare a familiei celei mari, noi creştinii fiind 
toţi fraţi, cu Dumnezeu drept Tată şi Biserica drept 
Mamă! Ceea ce dovedeşte că:

,,Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine 
la Tatăl decât prin mine”! 

- V.G.: Dumnezeule, Doamne, în această lume 
păcătoasă şi secularizată, bazată pe minciună şi 
pe o manipulare grosolană a mulţimilor, unde 
mai putem afla Adevărul?

-IIS. Hr.: ,,Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Ni-
meni nu vine la Tatăl decât prin mine! Adevărat, 
adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din 
nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 
14: 6). 

- V.G.: Doamne, cum se poate naşte un om bă-
trân? Poate el să intre a doua oară în pântecele 
maicii sale şi să se nască?

-IIS. Hr.: ,,Dar, tuturor celor ce M-au primit, adi-
că, celor ce cred în Numele Meu, le-am dat drep-
tul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din 
sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, 
ci din Dumnezeu” (Ioan 1:12-13).

- V.G.: Ce trebuie să înţelegem din cele care se 
întâmplă în această lume şi, mai ales, ce trebuie 
să facem după această zi Sfântă a Naşterii Tale?

-IIS. Hr.: ,,Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lă-

Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!

comie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul 
avuţiei lui”! (Luca 12.15).

- V.G.: Cu adevărat, Tu ai coborât printre noi 
şi Te-ai smerit chiar mai jos decât o cere oricare 
fel de dragoste pământească. Tu Te-ai născut în 
trup, pentru a trăi şi a mântui pe cei care se află 
în trup! Tu ai băut din paharul suferinţei tuturor 
făpturilor Tale, neîmpărtăşind cu nimeni acest 
pahar al părtăşiei amare, ci numai Tu singur ai 
golit-o. De aceea, Tu eşti Mântuitorul nostru, 
pentru că Tu ai venit Dumnezeu printre noi! Tu 
ai venit Dumnezeu printre noi pentru că Ţie Ţi-a 
stat în putinţă să fii Mântuitorul nostru. Slavă 
Ţie, O Iisuse Emanuel al nostru!

-IIS. Hr.: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; 
bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere, ia; cel 
care caută, află; şi celui ce bate i se va deschide. Sau 
cine este omul acela între voi care, de va cere fiul său 
pâine, el îi va da piatră? Sau de-i va cere peşte, el îi 
va da şarpe? Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi da-
ruri bune fiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru 
Cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la El”! 
(Matei. 7, 7-11).

- V.G.: Ce sfat ne dai, Doamne, în aceste zile 
de sărbătoare?

-IIS. Hr.: „Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte şi să 
nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor! 
Se va lua de la voi Împărăţia pe care v-a promis-o 
Dumnezeu şi se va da altora”!

- V.G.: Ne sfătuieşti să fim desăvârşiţi, dar, 
noi, păcătoşii…

-IIS. Hr.: „Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi 
Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit şi iubiţi ade-
vărul”!

- V.G.: Cum am putea să împlinim acest lucru 
al iubirii adevărului?

-IIS. Hr.: „Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, 
sunteți cu adevărat ucenici ai Mei; Și veți cunoaște 
adevărul, iar adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 31-
32).

- V.G.: De Ziua Naşterii Tale, ce sfat ne dai 
Dumnezeule?

-IIS. Hr.: „Păziţi-vă de prorocii mincinoşi. Ei vin 
la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt 
nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. 
Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din 
mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, 
dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate 
face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade 
bune. Orice pom care nu face roade bune, este tă-
iat şi aruncat în foc. Aşa că după roadele lor îi veţi 
cunoaşte. Nu orişicine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» 
va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Ta-
tălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în 
ziua aceea: «Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în 
Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? 
Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» 
Atunci le voi spune curat: «Niciodată nu v-am cu-
noscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi 
fărădelegea»”! (Matei. 7:15-23).

- V.G.: Dar, Doamne, parcă se face Lumină!
-IIS. Hr.: „Încă puţină vreme Lumina este cu voi! 

Umblaţi cât aveţi lumină, ca să nu vă prindă întu-
nericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde 
merge. Cât aveţi lumină, credeţi în Lumină, ca să fiţi 
fii ai Luminii”! (Ioan 12, 35-36).

„Mama Mea şi fraţii Mei sunt aceia care ascultă 
cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplinesc“!

Aşadar, şi la 25 decembrie 2022, creștinii sărbă-
toresc Nașterea Domnului Iisus Hristos, iar, această 
perioadă este una plină de încărcare spirituală cu 
apropiere de familie. Sărbătoarea Crăciunului adu-
ce cu ea și o serie de tradiții și obiceiuri păstrate 
de secole de către creștinii din întreaga țară, tradiții 
care în unele zone continuă să fie ținute cu sfințenie, 
deoarece, această zi reprezintă una dintre cele mai 
importante sărbători din decursul întregului an! 
Nașterea Domnului semnifică nu doar creația și 
veșnicia Universului, fiind sărbătorită după cel puțin 
trei secole de la începerea misiunii de evanghelizare 
a apostolilor, anume, începând cu secolul al IV-lea 
în Vest și începând cu cel de-al V-lea secol în Răsă-
rit! Inițial, sărbătoarea Nașterii lui Hristos era ținută 
pe 6 ianuarie, istoricii știind că ea se celebra deja 
în anul 336 d.Hr. la Roma, iar, Crăciunul aduce cu 
sine și o multitudine de tradiții, pentru că reprezintă 
un prilej de bucurie, fiind încărcat și de simboluri 

felurite. Ritualurile sunt complexe și numeroase, iar 
creștinii din fiecare zonă a țării sărbătoresc în fe-
lul lor, dar mai toți se adună de Crăciun la aceeași 
masă cu cei dragi și sărbătoresc Nașterea Domnului. 
Pentru că Nașterea Domnului Iisus Hristos pare a 
fi cea dintâi sărbătoare specific creștină, dintre cele 
ale Mântuitorului, deși nu este tot atât de veche ca 
Paștile sau Rusaliile, a căror origine stă în legătu-
ră cu sărbătorile iudaice corespunzătoare. În men-
talitatea creștină primitivă, moștenită de la lumea 
veche, accentul se punea pe ziua morții și a învierii 
divinităților adorate, iar nu pe ziua nașterii lor, de 
aceea, cultul Mântuitorului în Biserica primară era 
concentrat în jurul morții și al învierii Sale şi calen-
darele creștine păstrează în amintirea posterității, 
nu datele nașterii mucenicilor și ale Sfinților, ci da-
tele morții lor. De aceea, Nașterea Domnului este 
considerată în general ca o sărbătoare de origine 
mai nouă decât Paștile, fiind privită ca una dintre 
cele mai mari sărbători creștine și fiind prăznuită cu 
mare solemnitate. În Ajun se face slujba în cadrul 
căreia se citesc Ceasurile mari sau împărătești, iar, 
slujitorii Bisericii Ortodoxe umblă cu icoana Nașterii 
pe la casele credincioșilor, pentru a le vesti măritul 
praznic Împărătesc! Veche tradiţie la români, colin-
datul stă mărturie despre felul cum înţelepciunea 
populară a ştiut să vestească, prin versuri, venirea 
în lume a Fiului lui Dumnezeu. Colindele româneşti 
sunt încărcate de frumuseţe şi duioşie, dar au, tot-
odată, şi un puternic mesaj teologic. Prin vechimea 
lor, ele sunt un tezaur valoros al culturii şi spiritu-
alităţii româneşti. Perioada pregătitoare Sărbătorii 
Naşterii Domnului este marcată de cântatul colin-
delor, ca modalitate de a vesti Întruparea Mântui-
torului. În loc de concluzie, să spunem că la noi, 
colindele prin care se vesteşte Naşterea Domnului 
în ajunul zilei de 25 decembrie sunt de inspiraţie 
biblică şi prin versurile imnurilor dedicate Crăciu-
nului se reconstruiesc imagini grăitoare din Sfânta 
Scriptură sau aspecte surprinse în icoane. De altfel, 
primele colinde au apărut cinci secole mai târziu de 
la Naşterea lui Hristos, cu toate că istoricii conside-
ră că forma actuală, de imnuri dedicate Crăciunului 
sau Paştelui, s-a conturat în perioada contempora-
nă, mai ales că în spaţiul creştin ele au rolul de a 
anunţa naşterea lui Mesia. Cuvântul «colind» provi-
ne din latinescul «Calendae Ianuarii», denumire pe 
care o aveau sărbătorile păgâne din preajma Anului 
Nou, atunci când se făceau urările de belşug pentru 
noul an. Tot atunci se împărţeau şi daruri celor care 
colindau, obiceiul fiind întâlnit până astăzi. Potrivit 
tradiţiei, colindătorii trebuie să primească un colac 
făcut din grâu curat, numit «colindeţ», iar, scrierile 
teologice consideră că prin obiceiul de a împărţi co-
laci şi nuci colindătorilor, se fac trimiteri la simbolul 
cercului, al perfecţiunii, al sfinţeniei! Colindele creş-
tin-ortodoxe ilustrează aspecte din viaţa Mântuito-
rului pe pământ, iar, unele vorbesc despre bucuria 
naşterii, altele despre evenimentele triste care, potri-
vit Bibliei, s-au derulat după naşterea lui Iisus, cum 
ar fi uciderea celor 14.000 de prunci de către regele 
Irod, dar, peste toate acestea, Nașterea Domnului 
este momentul în care putem trimite urări de Cră-
ciun pentru cei dragi, deoarece la Bethleem Se naşte 
de Crăciun, Cel făr’ de-nceput, Fiul lui Dumnezeu, 
Care este Mesia, DOMNUL IISUS HRISTOS!

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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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

MiercuriMarțiMarțiDuminică LuniVineri Sâmbătă Joi
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Bucurie mare pentru micuții de la Centrul Mater-
nal Târgu-Jiu, aflați în grija personalului din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj. 

Președintele Fundației Tudor Vladimirescu a păs-
trat tradiția și le-a dus copiilor daruri, în prag 
de Crăciun. Dan Ilie Morega aduce zâmbete pe 

Cadouri pentrCadouri pentr
Centrul MaternCentrul Mater
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Comunicat de presă
decembrie 2022

Anunț de fi nalizare proiect ,,Dotarea școlilor și grădinițelor din comuna Padeș 
cu echipamente de protecție și dispozitive medicale” – COD SMIS 148608

În luna decembrie 2022, a fost fi nalizată implementarea proiectului ,,Dotarea școlilor 
și grădinițelor din comuna Padeș cu echipamente de protecție și dispozitive medicale”, 
contract de fi nanțare nerambursabilă nr. 1401/21.04.2022, cod SMIS 2014+ 148608.

Obiectiv general: asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare 
la nivelul a 7 unități de învățământ din Comuna Padeș, județul Gorj, prin dotarea cu 
echipamente de protecție medicală și dispozitive medicale necesare pentru diminuarea 
riscului de propagare a infecției cu SARS - COV - 2.

 
Rezultatele atinse în urma implementării proiectului:
- Dotarea a 7 unități de învățământ din Comuna Padeș, județul Gorj, cu echipamente 

de protecție medicală și dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de 
propagare a infecției cu SARS - COV – 2.

- Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare cauzată de răspândirea virusului  
SARS CoV-2 la nivelul unităților de învățământ din comuna Padeș, județul Gorj.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.746.769,82 lei.
Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul contractului de fi nanțare 

pentru acest proiect a fost de 1.706.548,85 lei.
Data începerii și data fi nalizării proiectului: 21.04.2022-31.12.2022

Date de contact:
Comuna Padeș
Județul Gorj, Comuna Padeș, sat Călugăreni, str. Pandurilor nr. 124
Tel fi x:0253471101, tel fax:0253471298,  
e-mail: pades@primariapades.ro, website: www.primariapades.ro

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

ntru copiii din ru copiii din 
ternal Târgu-Jiurnal Târgu-Jiu

chipurile micuților, an de an, oferindu-le dulciuri și fruc-
te. Copiii au răspuns bunătății fostului deputat printr-un 
program artistic. Au cântat colinde și au recitat poezii, 
bucuroși de venirea lui Moș Crăciun.

Zeci de cadouri oferite de Dan Ilie Morega, președintele 
Fundației Tudor Vladimirescu,  vor ajunge și la copiii din 
Padeș și Baia de Aramă.

Centrul Maternal este un serviciu de tip rezidenţial 
pentru protecţia copilului, organizat pe model familial, cu 
caracter temporar, care se adresează cuplului mamă-co-
pil aflați în situaţii de risc. Centrul Maternal Târgu-Jiu 
găzduiește aproximativ 30 de mame și copii.

A.S.
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Au venit din Londra să cânte Au venit din Londra să cânte 
colinde la Spitalul Județeancolinde la Spitalul Județean

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. 

nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi des-

făşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice 

comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. 

nr. 954/2017.

Spitalul Orasenesc ,,Sf. Stefan’’Rovinari, cu sediul in Rovinari, stra-

da Jiului, nr.1,judetul Gorj, organizeaza concurs/examen pentru ocupa-

rea functiei specifice comitetului director al unitatii,dupa cum urmeaza:

- 1 post de director medical
La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumu-

lativ, criteriile generale şi specifice prevazute de O.M.S.P.nr.284/2007 cu 

modificarile si completarile ulterioare.

Criteriile generale sunt următoarele:
a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni 

contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 

care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 

sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care can-

didează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de 

familie sau de unităţile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:
a) pentru directorul medical:       

1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu di-

plomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina,specializarea me-

dicina;

2. Sunt confirmati cel putin medici specialisti.

3. au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele do-
cumente:

a) cererea de înscriere;

b)copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, după caz;

d)copie dupa certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau in specia-

litatea studiilor, dupa caz;

g) cazierul judiciar;

h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de 

politie politica, asa cum este definita prin lege;

i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanitate 

corespunzatoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concur-

sului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile 

sanitare abilitate 

j) proiectul de specialitate;

K) taxa de inscriere concurs in valoare de 200 RON

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs ( 

Birou Resurse Umane la Spitalul Orasenesc,,Sf.Stefan’’Rovinari la numa-

rul de telefon 0523371318 int.154, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte 

de data susţinerii concursului, respectiv pana la data de 09.01.2023, ore-

le 12,00.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documen-

tele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre 

secretarul comisiei de concurs. 

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 

director al unităţii se va organiza în data de 24.01.2023, ora 09,00 - proba 

scrisă, respectiv data de 24.01.2023, ora 13,00 susţinere orala a proiectu-

lui de specialitate, în data de 24.01.2022, ora 15,00 - interviul de selecţie, 

la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de con-

curs este 09.01.2023.

Bibliografia pentru concurs /examen şi temele - cadru pentru proiectul 

de specialitate se afişează la sediul Spitalului Orasenesc ,,Sf.Stefan’’ Rovi-

nari şi se publică pe site-ul spitalului officespitalrovinari.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0253371318, 
int.154- Biroul Resurse Umane.

Colindători originari din Bu-
covina, dar care de mai 
mulți ani locuiesc în Londra, 

au venit să vestească bucuria Crăciu-
nului la Spitalul Județean de Urgență 
Târgu-Jiu. Colindătorii au transmis 
emoție prin cântecele interpretate, fi-
ind felicitați de cei prezenți în sala de 
ședințe a clădirii administrative. 

„Am venit să vă cântăm colinde, 
cu mare bucurie! Suntem o misiune 
creștină, Biserica Betel din Londra, și 
din 2017 suntem în Gorj an de an, ca 

să ajutăm familii care au nevoie. Am 
avut doi ani de pauză, acei ani marcați 
de pandemie. 

Anul acesta am reușit să ajutăm 
350 de familii cu alimente, ca să aibă 
sărbători mai bune. Nădăjduim să 
continuăm această misiune, suntem 
tineri și putem face asta, dacă ne aju-
tă Dumnezeu! Venim pe cont propriu, 
cu sprijinul Bisericii Betel Londra”, a 
spus liderul grupului de colindători.

I.I.
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Ofranda zilei 
Pruncului Iisus…
Pe tăpşanul unui munte, astăzi nu mai e zăpadă
Şi pe plaiul dintre ceruri turmele de oi s-au dus,
Pentru numele Tău, Doamne, doar o clipă ne mai adă
Ca să fim copii ce poartă numai numele Iisus!

Dacă ai aflat pruncia pe a lumii cale lungă
Şi-ai venit să ne dai pace în iubire cu folos,
Cât mai ţine, Doamne, veacul, ca iubirea să ajungă
Până ce vor trece anii peste numele Hristos?

Dacă Naşterea Ta sfântă e-nceputul unei ere,
Doamne, câtă vreme poate să mai treacă în apus,
Pentru ce lumea de astăzi, îngheţată, în cădere,
A uitat şi rugăciunea pentru numele Iisus?

Dacă toate-s calea vieţii şi Tu eşti a vieţii Cale,
Doamne, ce-ar putea să fie dincolo de jos şi sus,
Când această sărbătoare s-a ivit pe drum la vale
Şi se pierde câteodată în colinda Lui Iisus?

Doamne, pentru-atâtea daruri ale cerului Tău sfânt,
Mai coboară depărtarea cu o ramură mai jos,
Şi abia la miezul nopţii să răsari într-un cuvânt,
Care e ofranda zilei Pruncului Iisus Hristos!

VASILE GOGONEA
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Anunţ referitor la deschiderea procedurii de transparenţă decizională 
a procesului de elaborare a unui proiect de hotarâre

Astăzi, 22.12.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă deschi-
derea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
Proiectului de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și con-
sultării publicului, precum și aprobarea Documentației Plan Urbanistic 
Zonal pentru „Construire cămin de bătrâni”, Târgu Jiu, strada Narcise-
lor, FN, Judeţul Gorj

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: 
•  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul 

Municipiului Târgu Jiu; 
• Raportul final al informării și consultării publicului întocmit de  Direcția 

urbanism și amenajarea teritoriului;
• Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și Avizul 

Arhitectului șef al Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
• Planul Urbanistic Zonal elaborat de S.C. PVD ARHITECT S.R.L, avizele 

și acordurile obținute;
Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la Secțiunea Con-

siliul Local – Legea Transparenței
• la sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu Jiu, din Bd. Constan-

tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 

hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până 
la data de  06.01.2023:

[ ] în format electronic pe adresa de e-mail: primariatargujiu@targujiu.
ro; 

[ ] prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bd. Constantin 
Brâncuşi, nr.19, județul Gorj; 

[ ] la sediul instituţiei, la Registratură (Centrul pentru informarea 
cetățenilor), la adresa Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiec-
tul de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consultării 
publicului, precum și aprobarea Documentației Plan Urbanistic Zonal 
pentru „Construire cămin de bătrâni”, Târgu Jiu, strada Narciselor, FN, 
Judeţul Gorj 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publica-
te pe pagina de internet a instituţiei, la la Secțiunea Consiliul Local – Legea 
Transparenței. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată 
în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 10.02.2023. 

Data finalizare termen anunț: 10.02.2023. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș
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Anunţ referitor la deschiderea procedurii de transparenţă decizională 
a procesului de elaborare a unui proiect de hotarâre

Astăzi, 22.12.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă deschi-
derea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
Proiectului de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și con-
sultării publicului, precum și aprobarea Documentației Plan Urbanistic 
Zonal pentru „Construire locuințe colective”, Târgu Jiu, strada Unirii, 
nr. 102B, Judeţul Gorj

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: 
•  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre – Prima-

rul Municipiului Târgu Jiu; 
• Raportul final al informării și consultării publicului întocmit de  Direcția 

urbanism și amenajarea teritoriului;
• Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și Avi-

zul Arhitectului șef al Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
• Planul Urbanistic Zonal elaborat de S.C. ARCON 3D CONCEPT STU-

DIO S.R.L. în colaborare cu S.C. PVD ARHITECT S.R.L., avizele și acordurile 
obținute;

Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la Secțiunea Con-

siliul Local – Legea Transparenței
• la sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu Jiu, din Bd. Constan-

tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul 

de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune 
până la data de  06.01.2023:

[ ] în format electronic pe adresa de e-mail: primariatargujiu@targujiu.
ro; 

[ ] prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bd. Constan-
tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj; 

[ ] la sediul instituţiei, la Registratură (Centrul pentru informarea 
cetățenilor), la adresa Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiec-
tul de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consultării 
publicului, precum și aprobarea Documentației Plan Urbanistic Zonal 
pentru „Construire locuințe colective”, Târgu Jiu, strada Unirii, nr. 
102 B, Judeţul Gorj. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publica-
te pe pagina de internet a instituţiei, la la Secțiunea Consiliul Local – Legea 
Transparenței. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justifi-
cată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 10.02.2023. 

Data finalizare termen anunț: 10.02.2023. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar 

(facultate) III (S) la Facultatea de Științe Medicale și 

Comportamentale, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs

a) nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

b) domeniul studiilor: Științe Sociale, Științe ale Educației, Științe Admi-

nistrative, Științe ale Comunicării.

c)  Vechime în specialitatea postului: minim 6 luni - studii superioare 

d) alte competențe:

1. cunoştinţe operare PC

2. competență lingvistică Limba franceză

Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane şi Sa-

larizare, până la data de 10.01.2023, între orele 10.00 - 12.00.

Bibliografia şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la Comparti-

mentul Resurse Umane şi Salarizare, tel. 0253/218222. 

Concursul va avea loc la sediul Rectoratului, din str. Tineretului, nr. 

4 şi constă în următoarele probe: 

proba scrisă:18.01.2023, ora 12.00

interviu: 20.01.2023, ora 10.00   

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 

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



    Subsemnatul                                                                       

domiciliat în localitatea        strada   bloc      apart.        

posesor al C.I.(B.I) seria        nr.          eliberatã de Poliþia       la data de               

telefon             solicit pe propria rãspundere, publicarea urmãtorului anunþ:

                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                      

                                

    Sub

8600 8600 

TALON DE MICÃ PUBLICITATE GRATUITÃ PENTRU ABONAŢI

Notã: Gratuitatea se acordã numai persoanelor fizice pentru anunþuri cu pânã la 20 de 
cuvinte ºi numai pentru VÂNZÃRI, SCHIMBURI, ÎNCHIRIERI, CUMPÃRÃRI. Taloanele 
se depun la sediul redacþiei GORJEANUL din Tg-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, în 
zilele de luni – vineri orele 8 – 18. Talonul este valabil doar o singură zi.

 Data publicãrii    Semnãtura    

MMICA  ICA  PUBLICITATEPUBLICITATE

VânzăriVânzări

publicitatepublicitateVineri, 23 Decembrie 2022Vineri, 23 Decembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»1212

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 fa-
brică pâine - 663 mp, teren 
2.021 mp, deschidere la Dru-
mul Național Motru – Dr. Tr. 
Severin 39 m. 

Relații la tel.: 0722 517000 
și 0744 517000.

 Închiriez apartament 
cu 4 camere str. Unirii, vizavi 
de Liceul Tudor, recent reno-
vat, de preferință  școlarilor / 
studenților, 350 E/ lună. 

Telefon: 0765008955.

Ofer spre închiriere ga-
raje construite pe teren pro-
prietate personală în Tg-Jiu, 
zona 9 Mai-Plopilor. 

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, biro-
uri, apartament. 

Telefon: 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foar-
te mare, complet utilat și 
mobilat, în bloc suprave-
gheat video, cu lift. Preț 
negociabil la fața locului. 
Rog seriozitate. Telefon: 
0766.535351.

Închiriez apartament 3 

camere (transformat din 4 ca-

mere), mobilat și utilat, cen-

tral, str. Traian, 330 euro/

lună. Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea fos-
tului Salon Naldis. Telefon:  
0721914681, 0744698059. 

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

Telefon: 0731019896.

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

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

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață 
de 67 mp, în strada Mărgă-
ritarului. Locuința se află la 
etajul 3 și are două terase 
închise, centrală termică, aer 
condiționat, parchet din lemn 
masiv de stejar. Se poate vin-
de mobilat sau nemobilat, 
preț 69 de mii de euro. Tele-
fon: 0762 664435. 

Locuința are și loc de par-
care 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, 
cartier Iezureni, suprafață 
3000 mp, deschidere 30 m, 
parcelabil. 

Telefon: 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.

 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 Ford Focus 1.8 

TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. 

Preț și amănunte la tel. 
Telefon: 0766.459.497.

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 VW Tiguan 2000, 

toate dotările, 2010, preț 

9200 euro. 

Telefon: 0752134967.
Vând 2 terenuri (intra-

vilan și extravilan) în vatra 

satului Drăguțești, în veci-

nătatea Bisericii, în partea 

dreaptă, cultivate în prezent 

cu lucernă.

Un teren are 6200 mp 

(31m x 200m) din care 736 

mp intravilan, iar al doilea 

6400 mp (32m x 200m) din 

care 973 mp intravilan. Ac-

cesul la cele două terenuri 

se face printr-o porțiune de 

drum privată (6m x 60m), 

care intră în prețul vânzării și 

va fi folosit de cumpărători în 

indiviziune. Fiecare teren are 

cadastru și înscriere în cartea 

funciară. Tel. 0745641008.

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn serios, fără 

obligații, fizic plăcut, 64 ani, 
caut doamnă pentru relație 
serioasă, până în 62 ani, fără 
obligații, aspect plăcut. Tel. 
0766608042.

ComemorăriComemorări

r Comemorăm, cu 

adâncă tristețe, în data de 

26.12.2022, trecerea unui 

an de la despărțirea pen-

tru totdeauna de cel care 

a fost un deosebit soț, 

tată și bunic SCRĂDEANU 

GHEORGHE.

Vei trăi mereu în aminti-

rea noastră!

Familia 

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 periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

 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 do-
miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

r Azi, 23 decembrie 

2022, familia comemorează 

2 ani de la decesul profesoa-

rei MARIANA PUPĂZAN, 

doamnă de aleasă omenie, 

cu deosebite calități mo-

rale și profesionale, fostă 

șefă de promoție la Facul-

tatea de Biologie, pedagog 

desăvârșit, cu vastă cultură 

generală, a aprins flacăra 

științei în sufletele multor 

generații.

Cu credință în Dum-

nezeu, a iubit binele, fru-

mosul, adevărul și facerea 

de bine, a ajutat pe cei 

neputincioși și a felicitat pe 

cei cu merite.

Cu zâmbetul ei dulce a 

mângâiat ochii lumii și a 

rămas o frumoasă amintire 

pentru cei care au cunos-

cut-o și o mare durere pen-

tru familie.

Pios omagiu, veșnică 

recunoștință, lacrimi și 

flori,

Soțul, copiii și nepoții



1414141414141414141414141414141414141414141414141414 culturăculturăVineri, 23 Decembrie 2022Vineri, 23 Decembrie 2022
»»1414

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

Satul Hobița, satul în care s-a născut Con-
stantin Brâncuși, a fost inclus, astăzi, în 
Ruta Satelor Tradiționale Turistice din 

România, rută ce face parte din rutele cultural 

O veste extraordinară pentru O veste extraordinară pentru 
comuna lui Brâncuși!comuna lui Brâncuși!

turistice promovate la nivel național de Ministe-
rul Antreprenoriatului și Turismului. Acest lucru 
a fost posibil datorită implicării Ministerului An-
treprenoriatului și Turismului. Același minister 
care a avut inițiativa de a include cele 4 biserici 
de lemn din satele Frâncești, Peștișani, Gureni și 
Hobița în Ruta Națională a Bisericilor de Lemn din 
România cât și în Ruta Transnațională a Bisericilor 
de Lemn din România și Republica Moldova. Iată 
că, într-un interval foarte scurt comuna Peștișani, 
#comunaluiBrâncuși a reușit să fie inclusă în două 
rute cultural turistice naționale promovate de Mi-
nisterul Antreprenoriatului și Turismului. 

Prin promovarea rutelor culturale se asigură 
punerea în valoare a obiectivelor culturale; dez-
voltarea turismului şi stimularea dezvoltării loca-
le; dezvoltarea durabilă a localităților străbătute 
de rute; creșterea circulației turistice în România; 
promovarea patrimoniului material și imaterial din 
România pe piețele turistice din Uniunea Europea-
nă și din afara ei; promovarea destinațiilor prin or-
ganizarea de evenimente cu participare naţională şi 
internațională; dezvoltarea relațiilor de colaborare 
între agenții economici din cadrul unei Rute Cul-
tural Turistice.  Vă amintim că din Hobița a pornit 
cel mai mare festival dedicat cămășii tradiționale 

românești-RomânIA Autentică. În acest an s-a 
desfășurat simultan la HOBIȚA-IAȘI-PARIS și tot 
în acest an pentru prima dată a poposit Acasă la 
Brâncuși celebra vioară Stradivarius și maestrul 
Alexandru Tomescu. 

NATIONALE.21.12.2022.pdf (gov.ro) 
#ruteculturalturistice #ministe-

rulturismului #Hobița #Peștișani 
#Gorj #DescoperăcomunaluiBrâncuși 
#rutasatelortradiționale #rutabisericilordelemn 
#AcasălaBrâncuși #Brâncuși #Brancusivilage

Discover Peștișani

I
Director greu de găsit la o instutuţie publică din 

Gorj,  poate fi luat ca un motto potrivit pentru un articol 
bilanţier despre activitatea cultural-artistică desfăşura-
tă de-a lungul unui întreg an calendaristic, pe teritoriul 
nostru judeţean şi municipal, devenind astfel un insolit 
motiv de informaţie şi inspiraţie publicistică, agremen-
tate memorialistic.

De peste patru decenii din existenţa mea activă şi 
pasivă, m-am simţit integrat în domeniul culturar-lite-
rar şi artistic, din judeţul Gorj şi din municipal Târgu 
Jiu, după ce m-am repatriat ca profesor de vorbire, ci-
tire şi scriere, în limba maternă, numit prin concursul 
din aprilie 1978.  N-am fost prea entuziasmat, la data 
de 1 septembrie 1978, când am descins din Valea Jiu-
lui la Târgu Jiu, cu ocazia deschiderii noului an şcolar 
şi a debutului în învăţământul gorjean. Nu exagerez, 
mărturisind că pe atunci am încercat chiar unele stări 
interioare de scepticism şi regret. Am reuşit să ies din 
asemenea descumpăniri afective, apatice, de oarecare 
pasivitate, printr-o surprinzătoare întâlnire cu Ion Mo-
cioi, pe la gară sau autogară, autor al unei cărţi inci-
tante cu titlul Estetica operei lui Constantin Brâncuşi, 
pe care mi-a atribuit-o cu un autograf  stimulativ, chiar 
măgulitor. Din acel moment, am trăit şi am revenit la 
acea atitudine optimistă, consolidată de umorul şi auto-
ironia, care mă caracterizează, diminuând scepticismul 
şi regretul plecării din Valea Jiului şi conştientizând că 
mă aflu sub cupola spiritual-artistică a gorjenilor geni-
ali, Brâncuşi şi Arghezi.

Din luna ianuarie 1979, am debutat, cu prezenţa 
de commentator / critic literar la faimosul Cenaclu lite-
rar Columna din Târgu Jiu, coordonat de un vestit tri-
umvirat al profesorilor filologi, în frunte cu Titu Rădoi, 
flancat în prezidiu de Ion Cănăvoiu şi Nicolae Diaconu. 
N-am întâmpinat dificultăţi la integrarea activă în at-
mosfera, deloc glacială, a acestui vestit cenaclu literar, 
depăşind repede etapa de adaptare şi de acomodare cu 
privirile sobre şi exigente ale magistrului Titu Rădoi şi 

D’ale culturii şi literaturii gorjene
cu unele amendamente ironice ale lui Jean Cănăvoiu, 
satiricul meu coleg de liceu tudorvladimiresc, de doar 
zece clase, cu alte cuvinte neterminat, din obsedantul şi 
aberantul deceniu al anilor ’50 din secolul revolut, cei 
trei ani şcolari fiind fragmentaţi pe pătrare, iar notarea 
cunoştinţelor între 5 şi 1.Vreo două decenii, stimulat 
de renumitul şi redutabilul profesor Titu Rădoi, omul 
integru, lipsit de veleităţi ariviste şi de mirajul celebrei 
expresii latineşti auri sacra fames, am devenit un sluji-
tor tenace, cu spirit critic şi autocritic al învăţământului 
preuniversitar şi al cenaclului gorjean Columna.

Nu am abandonat cenaclul nici după plecarea pre-
matură la cele veşnice a regretatului profesor şi prin-
cipal mentor columnist, iar spre sfârşitul acestui an 
calendaristic în care ne aflăm, m-am gândit, după ce    
i-am ascultat pe cititorii de toate vârstele, aspiranţi şi 
aspirante, care mai bat şi acum la porţile deschise ale 
creaţiei literare autentice, să mă prezint şi eu, verbal şi 
livresc, la Cenaclul Columna  în ipostaza, totalmente 
inedită, de… critic literar, stârnind doar curiozitatea şi 
surpriza convingătoare a columniştilor prezenţi, la acea 
serată prezidată de prozatorul Marius Iorga. M-au de-
terminat la dubla autoprezentare, în mod verbal şi în 
mod livresc,  de la serata cenaclului Columna, unde am 
vorbit şi am citat, selectiv şi succint, din cele zece cărţi 
cu exerciţii critice de digitaţie, pe care le-am semnat şi 
tipărit în anii 2011-2021, la vârsta de şaptezeci şi doi 
de ani, după doisprezece ani de pensie, plictisit de pro-
grame şi de manuale didactice prea dogmatice, dar şi 
pentru a debuta editorial… antum, chiar dacă destul de 
tardiv, pentru satisfacţia orgoliului auctorial. N-au fost 
prezenţi decât foarte puţini columnişti de marcă, nici 
universitarii Lazăr Popescu şi Ion Popescu Brădiceni, 
nici poetul Spiridon Popescu, din diferite motive înteme-
iate ori neîntemeiate. M-am bucurat însă de prezenţa tâ-
nărului şi remarcabilului poet Daniel Murăriţa, un coleg 
de faimoasă şcoală, bine apreciat de regretata doamnă 
profesoară Elena Roată care a izbutit un veritabil doc-
torat de stilistică, sub coordonarea academicianului Ion 
Coteanu şi a profesorului universitar Eugen Negrici. De 

asemenea, de 
prezenţa acti-
vă a poetului 
şi prozatorului 
Cristian Geor-
ge Brebenel, a 
poetului Gelu 
Birău şi poe-
tesele Mihaela 
Popescu, dis-
tinsa profesoară de muzică şi protagonistă a festivalului 
Lira Gorjului, alături de pianistul Florin Berculescu şi 
violoncelistul Mircea Suchici, ca şi de întâlnirea cu Car-
men Magdalena Rădulescu, deţinătoare a premiului de 
debut editorial la Festivalul Internaţional de Literatură 
Tudor Arghezi ediţia anului 2021. Nu-i putem ignora 
pe mai toţi managerii/directorii domeniului cultural-ar-
tistic, vast şi generos, care s-au succedat de-a lungul 
şi de-a latul celor peste patru decenii dintre anii 1980-
2022, pe care-i menţionăm într-o anumită ordine cro-
nologică, după Ion Mocioi: Ion Sanda, Nicolae Diaconu, 
Viorel Gârbaciu, Olimpia Bratu şi Ion Cepoi. În etapele 
manageriatului lor, s-au desfăşurat numeroase şi efi-
ciente manifestări şi festivaluri cultural-artistice: Zilele 
Culturii Naţionale, 15 ianuarie, odată cu aniversarea 
naşterii Poetului Naţional, Mihai Eminescu, Simpozio-
nul Aniversar Constantin Brâncuşi, 19 februarie, Con-
curs de poezie Nicolae Dragoş, Festivalul Internaţional 
de Literatură Tudor Arghezi, 21-23 mai, Festivalul de 
Folk şi Baladă Poarta Sărutului, 10-12 august, Atelierul 
Naţional de poezie Serile de la Brădiceni, 7-8 septem-
brie, Festivalul de Literatură Umoristică Ion Cănăvoiu, 
20-22 octombrie. Posibilul motto al articolului nostru 
a fost preluat din pagina 5 a cotidianului judeţean in-
dependent Gorjeanul, serie nouă, anul XXXII, 8592, de 
marţi, 13 decembrie 2022. Menţionăm cu admiraţie şi 
recunoştinţă că ziarul Gorjeanul  se îndreaptă vertigi-
nos spre finişul Centenar din anul 2024.

                                                    ION TRANCĂU
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Federația Română de Fot-
bal a anunțat că regulamentul 
de organizare a activitității ar-
bitrilor a fost aliniat cerințelor 
Convenției UEFA. În ședința 
Comitetului Executiv al FRF 
de miercuri, 21 decembrie, a 
fost aprobată noua variantă 
a Regulamentului de Organi-
zare a Activității Arbitrilor de 
Fotbal (RODAAF). Versiunea 
finală a fost elaborată în urma 
consultărilor președintelui 
CCA, Kyros Vassaras, cu 
membrii comisiei și cu juris-
tul CCA, Paul Petrescu.

Printre modificările inclu-
se în documentul aprobat se 
regăsesc:

- reducerea stagiului de la 
categoria a II-a la categoria I 
de la 18 luni la 9 luni;

- reducerea limitei mini-
me de vârstă pentru examen 
Liga 2 de la 23 de ani la 21 

FRF a aprobat o nouă variantă RODAAF
de ani;

- reducerea limitei minime 
de vârstă pentru examen Liga 
3 de la 21 de ani la 19 ani;

- posibilitatea de prelungi-
re a limitei de vârstă pentru 
continuare activității în arbi-
traj la nivelul tuturor 

ligilor;
- persoanele cu condam-

nări penale nu pot îndeplini 

niciun rol în arbitraj sau în 
calitate de observator.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu are 
un sezon mult sub 
așteptări în Liga 

Națională de Baschet Mascu-
lin, iar acest lucru îi determi-
nă pe oficialii grupării gorje-
ne să facă schimbări. Cel mai 
probabil, la club va veni un 
antrenor experimentat. Direc-
torul Robert Bălăeț nu a infir-
mat această variantă și spune 
că poartă constant discuții cu 
Porter Troupe și Claudiu Ali-
onescu pentru a găsi cea mai 
bună soluține.

,,Sunt discuții pe care eu le-
am avut permanent cu Porter, 
dar discuții care vor rămâne în-
tre noi. Ne-am asumat această 
numire și tot împreună cu el și 
cu Claudiu Alionescu vom lua 
deciziile și de acum încolo. Aici 
vorbim inclusiv de aducerea 
unui antrenor. 

Am mare încredere în ambii, 
dar ca să scăpăm această echi-

Echipa de baschet ar putea avea alt antrenorEchipa de baschet ar putea avea alt antrenor
pă de retrogradare, luăm în cal-
cul orice posibilitate”, a declarat 
Bălăeț. Conducătorul clubului 
și-a exprimat convingerea că 
Porter Troupe va rămâne în 
angrenajul echipei, indiferent 
de poziție.

,,Normal că va rămâne ju-
cător, nu mă îndoiesc de acest 
lucru, pentru că Porter are con-
tract cu echipa și este unul din-
tre cei mai profesioniști jucători 
pe care i-am cunoscut. Sunt con-
vins că ne vom salva. Tot timpul 
trebuie să iei în calcul și alte va-
riante. E posibili să și retrogra-
dăm, nu moare nimeni! Dar ar 
fi un eșec pentru noi toți, pentru 
club. E foarte ușor să promovezi 
din liga a doua, diferența dintre 
eșaloane e enormă”, a adăugat 
Bălăeț. CSM Târgu Jiu are 10 
înfrângeri din 10 meciuri și 
joacă, pe 28 decembrie, pe te-
renul Rapidului.

CĂTĂLIN PASĂRE

Federația Română de Fotbal a realizat un bilanț 
al performanțelor tinerilor jucători din campionatul 
intern în prima parte a sezonului 2022-2023. 

Începând din actuala ediție a Superligii, cluburile 
au obligativitatea de a avea în permanență pe teren 
un jucător U21 (născut începând cu 1 ianuarie 
2000).

Iată cifrele din dreptul tinerilor din Liga 1 
după primele 21 de runde:

- 81 de jucători U21 au evoluat în această primă 
parte a sezonului.

- 45 de goluri au marcat aceștia pe parcursul 
celor 21 de etape.

Cifrele jucătorilor U21 după prima parte a sezonului
- 20 de jucători U21 au debutat în acest sezon 

de Liga 1, cei mai mulți în tricoul lui Voluntari (4) 
și Farul (3).

- Etapele 8 și 13 au fost cele în care au evoluat 
cei mai mulți tineri jucători – 40.

- Etapa 7 a fost cea în care fotbaliștii U21 au 
marcat cele mai multe goluri în sezon – 5.

- 4 jucători U21 au marcat în premieră în Liga 
1: Oroian (Hermannstadt) – etapa 2, Pitu (Farul) – 
etapa 7, Atănase (Chindia) – etapa 8, Borza (Farul) 
– etapa 16

- 11,53% dintre golurile marcate în Superligă, 
2022-2023, au fost reușite de jucători U21 (45 din 
390).

Cluburile cu cei mai mulți jucători U21 
folosiți:

Farul Constanța – 13;
FCSB, CS Mioveni – 8;
Universitatea Craiova, UTA Arad, FC Voluntari 

– 7;
CFR Cluj – 5;
FC Rapid 1923, U Cluj, FC Argeș, Chindia 

Târgoviște – 4.

Echipele cu cele mai multe goluri U21:
Farul Constanța – 14;
Universitatea Craiova – 8;
FC Rapid 1923 – 7;

FCSB – 5;
FC Argeș – 4.

Cei mai mulți marcatori U21:
Farul Constanța – 5;
FCSB, Universitatea Craiova – 3;
FC Rapid 1923, Chindia Târgoviște – 2.
Topul golgheterilor U21:
Antonio Sefer (Rapid), Alexi Pitu (Farul) – 5;
Constantin Grameni (Farul), Alexandru Ișfan 

(FC Argeș), David Miculescu (FCSB) – 4;
Jovan Markovic, Ștefan Baiaram (Universitatea 

Craiova) – 3.

Jucătorii U21 cu cele mai multe minute:
Mihai Popa (FC Voluntari) – 1800;
Valentin Țicu (Petrolul) – 1792;
Alexandru Ișfan (FC Argeș) – 1738;
Victor Dican (FC Botoșani) – 1720;
Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) – 

1630;
Ștefan Târnovanu (FCSB), Robert Popa (U 

Craiova 1948) – 1620;
Vlad Pop (CS Mioveni) – 1378;
Antonio Sefer (Rapid) – 1312;
Andres Dumitrescu (Sepsi) – 1292;
Alexi Pitu (Farul) – 1275.
CĂTĂLIN PASĂRE
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CLASAMENT LIGA 1

# Echipa   MJ  V E   Î     G    P
1. FARUL    21 13 6   2 42 - 19   45
2. CFR Cluj    21 14 2   5 34 - 19   44
3. FCSB    21 11 5   5 36 - 25   38
4. Rapid    21 11 5   5 27 - 19   38
5. Universitatea Craiova  21 11 5   5 27 - 21   38
6. Hermannstadt   21   9 6   6 26 - 20   33
7. Sepsi    21   9 5   7 35 - 17   32
8. Petrolul Ploiești   21   9 3   9 21 - 24   30
9. FC Voluntari   21   6 8   7 19 - 20   26
10. U Craiova 1948   21   6 5 10 21 - 24   23
11. FC Argeș   21   6 5 10 17 - 30   23
12. Chindia Târgoviște  21   5 6 10 22 - 30   21
13. FC Botoșani   21   4 9   8 17 - 34   21
14. Universitatea Cluj  21   4 7 10 14 - 23   19
15. UTA    21   4 7 10 18 - 29   19
16. CS Mioveni   21   1 6 14 13 - 35    9

Finalul anului a găsit-o pe Farul Constanța lider în Superligă, cu 45 
de puncte. Se anunță nouă etape extrem de interesante în 2023, iar 
datele primei runde din luna ianuarie au fost deja stabilite. Campio-

natul se va relua pe 20, într-o zi de vineri. Cel puțin jumătate dintre echipele 
angrenate în competiție se bat pentru un loc de play-off.

Programul etapei 23 din Liga 1:
Vineri, 20 ianuarie
Ora 17.00 Universitatea Cluj - FC Voluntari
Ora 20.00 FC Rapid 1923 - Sepsi OSK Sf. Gheorghe
Sâmbătă, 21 ianuarie
Ora 17.00 CS Mioveni - FC Petrolul Ploiești
Ora 20.00 FC Botoșani - Universitatea Craiova
Duminică, 22 ianuarie
Ora 15.30 FC U Craiova 1948 - UTA Arad
Ora 20.45 FC Hermannstadt - FCSB
Luni, 23 ianuarie
Ora 17.00 Chindia Târgoviște - FC Argeș
Ora 20.00 Farul Constanța - CFR 1907 Cluj

Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit și cel mai bun 11 din runda cu 
numărul 21:

PORTAR
Andrei Vlad (FCSB / 23 de ani) - Intervenţiile sale au asigurat trei puncte 

mari pentru roş-albaştri în lupta pentru atingerea obiectivului.
FUNDAŞI
Sergiu Hanca (Universitatea Craiova / 30 de ani) - Revenit printre titulari, 

Superliga se reia pe 20 ianuarie. LPF a stabilit Superliga se reia pe 20 ianuarie. LPF a stabilit 
ultimii ,,laureați” ai anuluiultimii ,,laureați” ai anului

a oferit o pasă decisivă. A fost fundaşul dreapta cu cel mai bun index Instat 
(255).

Florin Bejan (FC Hermannstadt / 31 de ani) - A fost la înălţime pentru a 
doua rundă la rând! A marcat golul care le-a adus sibienilor primul succes în 
duelurile cu CFR Cluj.

Guilherme Garutti (CS Mioveni / 28 de ani) – Pe lângă golul marcat, a fost 
jucătorul cu cele mai multe mingi recuperate – 22.

Jérémy Huyghebaert (FC U Craiova 1948 / 33 de ani) - A făcut excelent 
ambele faze de joc. Şi-a trecut în cont o pasă decisivă.

MIJLOCAŞI
Cornelis Ubbink (UTA / 29 de ani) - A dirijat excelent jocul arădenilor. A 

oferit assist-ul la reuşita lui Otele. A reuşit șapte pase corecte în careul advers, 
cel mai bun la acest capitol din etapa a 21-a.

Alexandru Crețu (Universitatea Craiova / 30 de ani) - A încheiat un an foar-
te bun în tricoul Universităţii cu un gol şi o pasă decisivă.

Juan Bauza (FC U Craiova 1948 / 26 de ani) - A participat la majoritatea 
acţiunilor ofensive iniţiate de elevii lui Nicolo Napoli. A înscris pentru întâia 
oară în acest sezon, în care mai are şi trei assist-uri.

ATACANŢI
Jovan Markovic (Universitatea Craiova / 21 de ani) - A marcat un gol fru-

mos, cu o execuţie prin care şi-a pus în valoare calităţile deosebite!
Alexandru Tudorie (Sepsi OSK / 26 de ani) - A înscris pentru a șaptea oară 

în ediţia curentă, golul său dovedindu-se a fi unul de trei puncte.
Florinel Coman (FCSB / 24 de ani) - Introdus pe teren în repriza secundă, a 

marcat golul victoriei. A fost a 36-a reuşită din carieră în Superliga României.
ANTRENORUL ETAPEI
Marius Măldărășanu (FC Hermannstadt / 47 de ani - FOTO) - Continuă să 

facă minuni pe banca sibienilor! A reuşit o nouă victorie mare, chiar pe terenul 
campioanei. Este desemnat pentru a patra oară ,,Antrenorul etapei", o perfor-
manţă pe care a mai reuşit-o doar Gheorghe Hagi.

CĂTĂLIN PASĂRE


