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Vrei un curs gratuit?Vrei un curs gratuit?
Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?
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Salariile din Gorj, Salariile din Gorj, 
sub media pe țarăsub media pe țară

Salarii cu 11% mai mici în Gorj decât 
media națională. În luna octombrie, 
câştigul salarial mediu brut în judeţul 
Gorj a fost de 5.781 lei, mai mic decât 

media la 
nivelul 
ţării cu 
10,5%, 
respec-

tiv cu 
6 8 0 
lei. 

Bucătăria lui 
Fabi:Fabi: Sarmale în  Sarmale în 

Chardonnay, fi erte Chardonnay, fi erte 
în oală de lut!în oală de lut!

Băiatul de AUR, Eugen Corcoață, a prejudicial Băiatul de AUR, Eugen Corcoață, a prejudicial 
UATAA Motru cu sute de mii de leiUATAA Motru cu sute de mii de lei
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Stabilitate guvernamentală, cu indolență 
parlamentară!

Gorjeni condamnați pentru trafi c de droguri!

Motto: „Parlamentarul //
Fiind tare-n indolență,/ Face 
actul de prezență/ Și de 
somnolență cască,/ Etalând 
stupida-i mască!//”

Epigramă de Constantin 
Enescu, Din Prin negura refor-
mei (2014) 

 

Conform Agerpres, 
Declarația zilei aparține 
președintelui Consiliu-

lui Fiscal, gorjeanul Daniel Dăia-
nu: „România poate evita o recesi-
une în anul ce vine, dar creșterea 
Produsului Intern Brut(PIB) va fi 
mult mai mică – probabil între 
1,5-2,5%, față de aproximativ 5% 
în 2022.”

PARLAMENTUL CHIULEȘTE! 
Ministrul Muncii, Marius Budăi, 
a spus și domnia sa o chestiu-
ne importantă: „Proiectul de lege 
privind pensiile speciale, aprobat 
de Guvern va fi depus de acum în 
Parlament și va fi supus aprobării 
odată cu începerea dezbaterilor, 
de la data de 1 februarie 2023”, a 
anunțat Budăi la finalul ședinței 
de Guvern de miercuri.

Conform acetuia, proiectul 
prevede ajustarea prin reduce-
re a cheltuielilor cu pensiile și 
indemnizațiile stabilite și plătite 
în baza unor legi speciale, pentru 
cele șase categorii: două în dome-
niul justiției, navigatorii, Curtea 
de Conturi, diplomații și pensiile 

militare.
Păcatul cel mare aparține 

parlamentarilor care în anul 
2022, deși au multe restanțe, 
nu au uitat să-și mărească 
indemnizațiile. Și, în plus, și-au 
luat vacanță dinaintea Sărbă-
torii Crăciunului și nu vor mai 
reveni la treabă decât în noua 
sesiune parlametară din anul 
2023, la 1 februarie.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă 
a anunțat că, de la 1 ianuarie 
2023 încetează compensarea prețului 
la carburanți, aceea de 0,50 lei/li-
tru, care va fi suspendată de la data 
anunțată mai sus.

CIUCĂ  MULȚUMEȘTE  
COALIȚIEI. Chiar așa, premierul 
Nicolae Ciucă a spus: „Mulțumesc 
coaliției! Încheiem 2022 cu o valoare 
de aproximativ 11 miliarde de euro 
investiții străine, conform estimărilor 
Băncii Naționale a României(BNR)”

„În plan intern, aș dori să subliniez 
și să mulțumesc coaliției de guverna-
re. S-a putut șise poate constata că, 
atunci când avem o coaliție stabi-
lă, contruită din partidele care și-au 
asumat responsabilitatea guvernării 
PSD,PNL și UDMR, practic prin aceas-
tă stabilitate am putut să inspirăm 
încrederea tuturor partenerilor soci-
ali, de asemenea, să inspirăm încre-
derea partenerilor noștri externi care 
au văzut în România o oportunitate 
de investiții, o oportunitate care s-a 
concretizat în cea mai mare sumă a 

investițiilor directe”,  afirmat Nicolae 
Ciucă la începutul ședinței de Gu-
vern, de miercuri.

Prim-ministrul României, Nicolae 
Ciucă, a mai spus că a fost anul în care 
am operaționalizat Planul Național 
de Redresare și Reziliență(PNRR). 
„Am reușit să operaționalizăm prima 
plată și am transmis-o și pe a doua. 
În felul acesta, în anul 2023 aproxi-
mativ 9 miliarde de euro din valoa-
rea totală a fondurilor cuvenite prin 
PNRR se află în țară”, a mai zis Nico-
lae Ciucă.

CUM ÎȚI AȘTERNI, AȘA DORMI. 
Probabil vom mai reveni asupra su-
biectului realizărilor și nerealizărilor, 
căci din păcate mai avem și din aces-
tea, anului 2022, aflat pe sfârșite. 
Nici anul 2023 nu va fi unul ușor, 
dar sunt semne clare că vom putea 
evita recesiunea, care deja a început 
să cuprindă Uniunea Europeană. În 
fond, cum îți așterni, așa dormi!

ION PREDOȘANU

Trei gorjeni care se apucaseră să cultive canabis în-
tr-un garaj la Drăguțești și-au aflat ieri pedepsele, după 
ce magistrații Tribunalului Gorj au pronunțat sentința 
în dosarul care îi vizează pe aceștia. „Condamnă pe 
inculpatul Bozoncă Dragoș – Constantin, în prezent 
deținut în Penitenciarul Craiova, la o pedeapsă de 1 
an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de consti-
tuirea unui grup infracţional organizat. (…)Condamnă 
pe inculpatul Bozoncă Dragoș - Constantin la o pe-
deapsă de 2 ani și 3 luni închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de trafic de droguri de risc, în formă conti-
nuată (25 acte materiale)(…). Condamnă pe inculpatul 
Bozoncă Dragoș - Constantin la o pedeapsă de 6 luni 
închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere 
de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. 
În baza art. 4 alin. 1 din Legea nr.143/2000 ?i art. 396 
alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul Bozoncă 
Drago? - Constantin la o pedeapsă de 6 luni închisoa-
re pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri 
de risc pentru consum propriu, fără drept. În baza art. 

342 alin. 2 C.pen. ?i art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condam-
nă pe inculpatul Bozoncă Dragoș - Constantin la o pe-
deapsă de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii 
de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.(…) 
Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 3 
luni închisoare, la care adaugă un spor de 9 luni, repre-
zentând o treime din totalul celorlalte pedepse, urmând 
ca inculpatul să execute o pedeapsă de 3 ani închisoare”, 
a decis instanța de judecată. 

Executarea pedepsei a fost însă suspendată și înlo-
cuită cu un termen de supraveghere de 4 ani, timp în 
care inculpatul trebuie să fie la dispoziția autorităților 
judiciare, dar și să presteze 120 de zile de muncă în folo-
sul comunității la Rovinari. O pedeapsă similară, de 1,8 
ani, a fost dispusă de judecători și pentru Constantin 
Bozoncă, executarea pedepsei fiind înlocuită cu un ter-
men de supraveghere de 2 ani, timp în care acesta are de 
executat și 60 de zile de muncă în folosul comunității, la 
Rovinari. Un verdict identic a fost dispus și pentru Lucia 
Nicoleta Neamțu, pentru toți cei trei inculpați judecăto-
rii dispunând și punerea lor în libertate. De la aceștia 
au fost confiscate și diverse cantități de droguri ridicate 
cu ocazia perchezițiilor efectuate pe 19 octombrie anul 
acesta. De asemenea, inculpații au fost obligați să achite 
statului cheltuieli judiciare cuprinse între 4000 și aproa-
pe 6000 de lei. Decizia magistraților nu este definitivă. 
Conform DIICOT, „în vara anului 2022, doi suspecți au 
înființat la un imobil situat județul Gorj, o cultură de 
canabis indoor, plantele fiind cultivate în ghivece de flori 
care au fost, inițial, depozitate în garajul imobilului, iar, 
ulterior, din cauza temperaturilor scăzute, au fost muta-
te, la jumătatea lunii septembrie 2022, în locuință, unde 
suspecții au asigurat condiții de căldură și umiditate 
propice dezvoltării acestora. La sediul Direcției de Inves-
tigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Te-
rorism – Biroul Teritorial Gorj au fost aduse, în vederea 
audierii, un număr de 5 persoane”.

GELU IONESCU
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,,Nu a fost simplu și nici ușor, dar 
efortul depus de angajații Primăriei 
Municipiului Motru este pentru dum-
neavoastră, dragi cetățeni. Cele 52 
miliarde asigură finanțarea pentru 
achitarea integrală a cărbunelui, pă-
curii, dar și a salariilor până în luna 
martie 2023. De asemenea, în acest 
an am reușit cea mai mare investiție 
pentru UATAA - 20 miliarde lei vechi 
- reparații, modernizare cazan, lucru 
ce nu s-a întâmplat de peste 15 ani la 
această uzină”, a transmis primarul 
de Motru, Cosmin Morega. 

,,În ciuda celor spuse de oamenii 
rău intenționați  prețul de producție 
pentru agentul termic și apă caldă este 
cel mai mic din țară și ținând cont de 
faptul că am adus peste 27 miliarde 
subvenție, orice creștere a prețului în 
această iarnă nu își are justificarea 
legală. Având în vedere cele preciza-
te, voi face tot ce este posibil ca prețul 
gigacaloriei plătit de populație să sca-

Plată în avans pentru UATAA Motru! 
Primăria Motru a reușit, pentru 
prima dată în istoria orașului și 
în istoria UATAA, să plătească 
în avans 25 miliarde lei vechi, 
subvenția la căldură pentru anul 
2023. În același timp, autoritatea 
locală a reușit să aducă 27 miliar-
de lei vechi subvenția la căldură 
(50%) pentru păcură și cărbune, 
de la Ministerul Dezvoltării. 

dă de la 1 ianuarie cu minim 14%”, a 
completat edilul local. La ora actuală: 
toate facturile emise de UATAA  Pri-
măriei Municipiului Motru sunt plă-
tite la zi; subvenția pentru anul 2023 
(25 miliarde) este plătită în avans; 
50% din valoarea combustibilului 
(păcură+cărbune), pentru 3 luni de 
acum încolo, este achitat către UATAA 
(27 de miliarde). ,,Discuțiile purtate la 
diferite niveluri au stârnit interes din 
partea investitorilor pentru această 
uzină (7 scenarii de modernizare pen-

tru această unitate), căutăm finanțare. 
Faptele contrazic tot ceea ce este pre-
zentat în mod răutăcios de oameni 
răutăcioși. Mulțumesc tuturor celor 
care m-au ajutat în demersurile făcute 
pentru a asigura finanțarea și în acest 
an a funcționării în condiții normale a 
uzinei Fapte, nu vorbe”, a mai spus pri-
marul Morega. De altfel, atenționează 
primarul, UATAA nu este condusă de 
Cosmin Morega ori de PSD. Uzina are 
o conducere liberală.

A.S.

* Daniel Burlan și Virgil Popescu, ,,gropa-
rii mineritului și energiei”

Un fost membru al Consiliului de Supraveghe-
re din Complexul Energetic Oltenia, a adus, 
marți, acuzații extrem de grave care îl vizează 
fix pe managerul companiei, liberalul Daniel 
Burlan.

Gabriel Giorgi, vechi membru PSD, cel care a 
condus Minprest Serv SA, societate a CE Oltenia, 
vreme de câțiva ani,  membru în Consiliul de Supra-
veghere al CEO – din primăvara acestui an și până 
în septembrie - când a fost înlăturat din conduce-
rea companiei, sesizează public, periodic,  despre 
ceea ce se întâmplă în subunitățile Complexului, în 
special în cariere. Giorgi reclamă furturi de tot fe-
lul, șefii CEO fiind cei despre care acesta spune  că 
se fac vinovați de jaful din interiorul companiei.

El face apel la un articol din Legea societăților 
comergiale, 31/1990,  care prevede luarea de mă-
suri în cazul în care există  neconcordanțe între 
situațiile contabile și inventarul din teren.

Furt de cablu electric la Cariera Roșia

De această dată, fostul supraveghetor anunță: 
,,Oameni lui Burlan lovesc din nou!

Și-au ales momentul cum nu se poate mai bine... 
23 decembrie, sch.2, când toată lumea se gândește 
la pițărăi, colindători și la ajunul Crăciunului! În re-
spectiva seara S-AU SUSTRAS 200 m de cablu elec-
tric de 6kv!

Ca întotdeauna, conducerea secției Asecări-

Conducerea CEO, acuzată de hoție!

Roșia încearcă ascunderea acestui furt! Oare de ce? 
Reprezentanții firmei de pază erau deja plecați în 
pițărăi? Nu mai contează...oricum serviciul de pază 
este plătit 100%! C-așa-i în ... CEO!

Probabil că burlanul și popescul, cei doi indivizi - 
mari somități în domeniu- care girează dezastrul din 
CEO, își măsoară indicatorii de performanță prin cât 
de mult se poate fura fără să pățească cineva ceva!

Să nu creadă Daniel Burlan și Virgil Popescu, doi 
dintre groparii mineritului și energiei, că inventarul 
din teren nu trebuie să bată cu cel din contabilitate 
și invers! Va veni o vreme când un acționar respon-
sabil va face uz de Art.136 din Legea 31/1990!

Până atunci să auzim de bine!”, a fost mesajul 
lui Gabriel Giorgi, pe pagina socială.

M.C.H.
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*Fostul pesedist, pensionar de lux, se vede acum salvatorul muni-
cipiului! 

*Eugen Corcoață, bun de plată, pentru studii de fezabilitate rea-
lizate pe genunchi

Ținut pe funcție doar de carnetul de partid, cel roșu de la PSD, Eugen 
Corcoață, dat afară din funcție de liberali, s-a reactivat înainte de 
Crăciun. Deși este pensionar și nu mai are serviciu de doi ani de zile, 
Corcoață s-a trezit sa dea de pământ cu PSD ( tocmai el) și, dintr-un 
oportunism politic evident, să treacă la AUR, un partid aflat pe val, 
pe spatele căruia respectivul speră la o candidatură. Ce se face că 
uită, însă, Corcoață, este trecutul său profesional, deloc glorios de la 
UATAA Motru. 

Băiatul de AUR, Eugen Corcoață, a prejudiciat 
UATAA Motru cu sute de mii de lei

Îi reamintim însă, lui Corcoață, 
că în 2021, Administrația 
Națională Fiscală a emis o 

dispoziție obligatorie către UATAA, în 
urma unui control efectuat în anul 
2020. Pe lângă multe alte nereguli, 
s-a constatat atunci faptul că UATAA, 
aflată în insolvență la acea vreme, 
a elaborat un studiu de fezabilitate 
pentru achiziție, montaj și punere în 
funcțiune a unui cazan de apă caldă, 
cu o putere termica de 3-4 gigacalori. 
Este vorba despre un cazan echipat 
cu un arzător de CLU și cu posibilita-
te de trecere pe gaze naturale, care nu 
a funcționat niciodată la parametri 
normali, fiind subdimensionat pentru 
instalațiile de distribuție a agentului 
termic. Pentru acesta, statul a finanțat 
cu o sumă importantă (peste 9 miliar-
de). Cu toate acestea, Finanțele, scriu 
negru pe alb, că studiul reprezintă o 
pagubă în patrimoniul societății. Pa-
guba a rezultat din vina și în legătură 
cu munca administratorilor societății 
care aveau atribuții de gestionare a 
patrimoniului acesteia. Respectivii au 
săvârșit fapte ilicite, care au dus la di-
minuarea patrimoniu UATAA.

Bani aruncați pe o apă călâie!

Pe lângă faptul că s-au cheltuit 

bani mulți pe o instalație care nu este 
funcțională(deoarece este subdimen-
sionată, consumul de gaze fiind prea 
mare iar agentul termic-apa caldă-nu 
ajunge nici măcar călâie, pe perioada 
de vară, în apartamentele motrenilor), 
societatea este nevoită să folosească 
centrala mică, ce a fost realizată în 
urmă cu zeci de ani.  Controlorii fiscali 
indică, de altfel, în actul de control, 
persoanele responsabile de nerespec-
tarea prevederilor legale, incidente 
încheierii contractului nr.1218 din 
7.03.2016, unde administratorul spe-
cial Corcoață Eugen dar și SIOMAX, 
ca și administrator judiciar, sunt res-
ponsabili de paguba săvârșită. Asta, 
deoarece aveau obligația conducerii 
și gestionării activității societății con-
form prevederilor legale.

Studiu pe semnătura lui Corcoață

Mai mult, Corcoață știe că a făcut 
cheltuiala acestui studiu fara a avea 
acordul administratorului judiciar, 
deoarece în 2016 pesedistul a adus 
societatea în insolvență și la un pas de 
faliment. În urma actului realizat de 
ANAF, UATAA s-a adresat instanței, 
contestand imputarea celor 29.000 de 
lei pentru studiul respectiv dar și pen-
tru cei 32.000 de lei daune interese, 

calculate de la data achitării facturilor 
fiscale, întocmite în baza contractului 
din 2016, până la 30.06.2020, daune 
ce vor fi calculate până la restituirea 
integrală și reîntregirea patrimoniului 
societății, conform legii. În urma de-
ciziei nr.2551, din noiembrie 2022, 
pronunțată de Curtea de Apel Craiova, 
în dosarul din 2021, în care se contes-
tă actul de control al ANAF-ului, a fost 
respins recursul societății, hotărârea 
rămânând definitivă.

Primăria Motru nu plătește!

Acum, UATAA încearcă, prin mai 
multe notificari făcute primăriei din 
Motru, să solicite ca cei 60.000 de lei, 
prejudiciul adus societății de către 
Corcoață, să fie plătiți de UAT. 

Primăria nu are cum să facă însă 
această plată, având în vedere că 
în 2016, când Corcoață a semnat 
contractul respectiv, UATAA era în 
insolvență, nu avea acordul CL Motru 
și nici vreo adresă prin care primăria 
să fie înștiințată cu privire la aceasta 
investiție. Lucrurile pot fi și mai gra-
ve dacă se solicită o expertiză care să 

arate clar dacă sumele solicitate de la 
Guvern pentru realizarea cazanului 
respectiv au fost cheltuite corespun-
zător. 

Vorbim de miliarde achitate pe o  
instalație care nu poate fi folosită și 
nu dă randament și care, în curând, 
poate ajunge la fier vechi. 

UATAA va trebui să se îndrepte 
împotriva celor vinovați indicați prin 
dispoziția obligatorie emisă de ANAF,  
în urma hotărârii rămasă definitivă 
din 15.11.2022 (unde spune că res-
pinge recursul formulat de reclamanta 
UATAA, împotriva sentinței nr.494 din 
10 iunie 2022 pronunțată de Tribuna-
lul Gorj în dosarul nr.5465/95/2021, 
în contradictoriul cu ANAF-DGFA, 
având că obiect contestație act admi-
nistrativ fiscal că nefondat Sentința 
este definitivă. În concluzie, Eugen 
Corcoață, trecut recent la AUR, și cu 
cei indicați în actul de control, sunt 
buni de plată. Corcoață a mai realizat, 
mai mult, în aceeași manieră, încă un 
studiu care depășește 70.000 de lei, 
alt prejudiciu pentru UATAA.

A.STOICA
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Salariile din Gorj, sub media pe țarăSalariile din Gorj, sub media pe țară

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

Salarii cu 11% mai mici în Gorj decât media națională. 
În luna octombrie, câştigul salarial mediu brut în jude-
ţul Gorj a fost de 5.781 lei, mai mic decât media la nive-
lul ţării cu 10,5%, respectiv cu 680 lei. Astfel, câştigul 
salarial mediu net în octombrie a fost de 3.566 lei, înre-
gistrând o creştere cu 1,3%, respectiv cu 46 lei faţă de 
luna precedentă.

„Faţă de luna octombrie 2021, câş-
tigul salarial mediu net a crescut cu 
1,3% în judeţul Gorj. Faţă de luna pre-
cedentă, câştigul salarial mediu net în 
luna octombrie 2022 a scăzut cu 1,5% 
în agricultură, silvicultură şi pescuit, 
a crescut cu 2,9%  în industrie şi con-
strucţii şi a crescut cu 0,4% în servi-
cii”, arată datele oficiale ale Direcției 
Județene de Statistică.

Judeţul Gorj ocupă locul 9 pe țară, 
salariul mediu net fiind mai mic decât 
media la nivelul ţării cu 11%, respec-
tiv cu 442 lei.

Și șomajul e mai mare!

Numărul total al şomerilor înregis-

traţi la sfârşitul lunii 
octombrie  a fost de 
4.263 persoane (2.130 
bărbaţi şi 2.133 fe-
mei). În raport cu ni-
velul şcolii absolvite,  
din numărul total de 
şomeri înregistraţi, 
5,6% sunt persoane 
cu studii superioare, 
1,8% studii postlicea-
le, 31,0% studii licea-
le, 21,7% studii profe-
sionale, 29,0% studii 
gimnaziale și 10,9% 
studii primare. Rata omajului la sfâr-
şitul lunii octombrie a fost  de 3,6% 
pe total, plasând judeţul Gorj pe lo-
cul 18 în clasamentul judeţelor ordo-

nate descrescător, fiind mai mare cu 
0,6 puncte procentuale faţă de rata 
şomajului înregistrată la nivelul ţării 
(3,0%).La sfârşitul lunii octombrie, 

Gorjul număra 77.966 de salariați, în 
creştere cu 107 persoane faţă de luna 
precedentă. 

I.I.

Mese noi pentru comercianții din Piața Centrală Mese noi pentru comercianții din Piața Centrală 

Nouăzeci de mese au fost montate, marți seara, 
în Piața Centrală din Târgu-Jiu. „Modernizăm Piața 
Centrală! Au sosit și cele 90 de mese noi pe care 
le-am montat din această seară. Este un proiect la 
care ținem foarte mult pentru că ne dorim o piață 
modernă, care să răspundă atât nevoilor cumpără-
torilor, cât și comercianților. 

Mesele sunt aranjate în așa fel încât comercianții 
care înainte erau defavorizați de zona în care se 
aflau, să nu mai fie afectați. 

Am venit alături de directorul Adrian Dăianu și 

de angajații Edi-
litara care au 
intervenit rapid 
pentru ca acti-
vitatea din piață 
să se deruleze 
normal în ziua 
următoare”, a 
anunțat prima-
rul Marcel Ro-
manescu.

Noile mese au 
fost achiziționate 
de la Uzitmet In-
dustry SRL din 
Rovinari.

I.I.
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*Nu a mai fost văzut de 
peste două săptămâni

Polițiști din cadrul 
Poliției Orașului Ro-
vinari au fost sesizați 

marți, 27 decembrie, de către 
un bărbat de 48 de ani, din 
orașul Rovinari cu privire la 
faptul că fiul său GUGUCI 
COSMIN VALENTIN de 23 ani 
a plecat voluntar de la domi-
ciliul său la data de 13 de-
cembrie a.c., iar până în pre-
zent nu a mai revenit, anunță 
IPJ Gorj.

Semnalmente: înălțimea 
1,65-1,70 metri, greutate 
60-65 kilograme, păr scurt 
șaten, ochi căprui, constituție 
atletică, având un tatuaj pe 
mâna dreaptă. Nu se cunosc 
articolele vestimentare pur-
tate de persoana în cauză, în 
momentul plecării de la do-
miciliu. Persoanele care pot 
oferi informații cu privire la 
persoana în cauză sunt ru-
gate să se adreseze celei mai 
apropiate unități de poliție 
sau să apeleze numărul unic 
de urgență 112.

M.C.H.

Tânăr din Rovinari, dat dispărut 
de către tatăl său

Un bărbat din Dolj a ajuns la 
închisoarea de la Târgu-Jiu. 
A condus cu permisul suspendat

Polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică au pus în 
aplicare, marți, un mandat de executare a pedepsei cu închi-
soarea, pentru o perioadă de 6 luni emis de Judecătoria Cra-
iova pe numele unui bărbat de 43 de ani, din comuna Uni-
rea, județul Dolj, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere 
a unui vehicul pe drumurile publice având suspendat acest 
drept.

Bărbatul a fost identificat la locuința concubinei sale de pe 
raza municipiului Târgu-Jiu, fiind încarcerat în Penitenciarul 
Târgu-Jiu.

M.C.H.

Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune preven-
tivă, astăzi, în localitatea Scoarța, în cadrul proiec-
tului ,,Educație rutieră-Modelarea factorului uman 
prin responsabilizarea participanților la trafic pentru 
creșterea gradului de siguranță rutieră.

,,Campania își propune să reamintească condu-
cătorilor auto riscurile la care se expun atunci când 
utilizează telefonul mobil la volan sau efectuează, 
concomitent, mai multe activități pe lângă conduce-
rea vehiculului.

Obiectivul principal al acțiunii îl reprezintă 
creșterea gradului de siguranță rutieră prin informa-
rea și responsabilizarea participanților la trafic.

În cadrul activității, oamenii legii au oferit con-
ducătorilor auto căști de tip hands-free și pliante cu 
recomandări, încurajându-i să respecte regulile de 
circulație și să conștientizeze consecințele neatenției 
la volan.

Utilizarea telefonului fără opțiunea ,,mâini libe-
re” crește riscul de a fi implicat într-un accident de 
circulație.

Polițiștii au distribuit 80 de căști de tip bluetooth 
conducătorilor auto”, arată IPJ Gorj, ntr-un comu-
nicat de presă.

M.C.H.

80 de șoferi au primit căști bluetooth de la polițiștii din Gorj
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Bursă de merit olimpic internațional pentru Bursă de merit olimpic internațional pentru 
trei elevi din Gorj trei elevi din Gorj 
Trei liceeni din Gorj care au obținut, anul acesta, medalii și premii la 
concursurile internaționale, vor primi burse de merit de până la 2.500 
de lei. Unul dintre olimpici a reușit în aceeași lună să obțină două 
medalii, aur și argint.

Prețurile medii ale produselor agricole Prețurile medii ale produselor agricole 
din Gorj pentru 2023din Gorj pentru 2023

Potrivit celui mai nou ordin de 
ministru, premiile în bani vor 
fi următoarele:  2.550 lei pen-

tru medalia de aur sau locul I, 1.913 
lei pentru medalia de argint sau locul 
al II-lea, 1.275 de lei pentru medalia 
de bronz sau locul al III-lea și 638 de 
lei pentru mențiune.

Trei elevi din Gorj vor beneficia 
de aceste burse. Mihai Alexandru 
Bratu, elev în clasa a XI-a la Cole-
giul Național „Tudor Vladimirescu”, a 
obținut medalia de argint la Olimpia-
da Internațională de Geografie (12-18 
iulie) și medalia de aur la Olimpiada 
Internațională de Lingvistică (25-29 
iulie). 

Tânărul a fost declarat cel mai bun 
participant al României din toate tim-
purile la Olimpiada Internațională de 
Lingvistică. „Odată cu obţinerea aces-
tor rezultate, România adaugă doi noi 
reprezentanţi într-o listă a celor mai 
titraţi participanţi. Mihai Bratu (aur 
2021, aur 2022) devine astfel cel mai 
bun participant al României din toate 
timpurile, depăşindu-l pe Dan Mirea 
(aur 2014, argint 2015) care a ocu-
pat această poziţie în ultimii 7 ani“, a 
transmis echipa României la Olimpia-
da de Lingvistică. 

Liceanul își dorește să studieze in-
formatica la o universitate de presti-
giu din străinătate. 

Alți doi elevi din Gorj s-au întors 
recent cu medalia de bronz de la 
Olimpiada Internațională de Științe 
pentru Juniori (2-12 decembrie), care 
a avut loc în Columbia. Vlad Dorian 
Vulpe studiază la Colegiul Național 
„Tudor Vladimirescu”, iar Mario Cris-
tian Scurtu învață la Colegiul Național 
„Ecaterina Teodoroiu”. Ambii sunt 
elevi în clasa a IX-a. 

Performanță răsplătită

Cuantumurile premiilor pentru re-
zultatele înregistrate la olimpiadele/
concursurile internaționale au fost 
semnificativ majorate în acest an prin 
hotărâre de Guvern: 20.000 lei - pre-
miul I absolut (cu punctaj maxim), 
15.000 lei - premiul I/medalie de aur, 
12.5000 lei - premiul al II-lea/meda-
lie de argint, 10.000 lei - premiul al 
III-lea/medalie de bronz și 6.000 lei 

- mențiune (sau diplome echivalente).
Sumele în bani acordate elevilor 

care s-au impus în competițiile re-
gionale/balcanice (seniori și juniori) 
sunt: 7.500 lei - premiul I/medalie de 
aur, 6.000 lei - premiul al II-lea/me-
dalie de argint, 4.500 lei - premiul al 
III-lea/medalie de bronz și 3.500 lei 
- mențiune (sau diplome echivalente).

Profesorul/profesorii care au pre-
gătit elevul/elevii primesc un singur 
premiu, în cuantumul cel mai mare 
prevăzut pentru unul dintre elevii 
săi/lor. Pentru școala pe care elevul/
elevii o frecventează sau a/au frec-
ventat-o se acordă câte un premiu, 
în cuantumul prevăzut pentru fiecare 
elev premiat. În acest caz, sumele pri-
mite vor fi utilizate pentru dotări des-
tinate sprijinirii eficienței procesului 
de învățământ, potrivit Ministerului 
Educației. 

I.I.

Consiliul Județean Gorj a stabilit prețurile 
medii la principalele produse agricole pe baza 
cărora se calculează veniturile din arendă în 
anul 2023.

Potrivit legii, în cazul în care arenda se ex-
primă în natură, evaluarea în lei se va face pe 
baza preţurilor medii vehiculate pe piață ale 
produselor agricole.

Drept urmare, la solicitarea Consiliului 
Județean Gorj, Direcția pentru Agricultură 
Gorj a comunicat propunerea pentru prețul 
mediu al masei verzi/kg pentru anul 2023, iar 
Direcția Județeană de Statistică Gorj a trans-
mis situația cu preţurile medii ale produselor 
agricole vândute în piețele agroalimentare din 

Târgu-Jiu, Târgu-Cărbunești și Motru, în perioada 
ianuarie – iulie 2022.

Consilierii județeni au aprobat, înainte de Cră-
ciun, prețurile medii ale produselor agricole, iar 
acestea vor sta și la baza calculelor pentru nor-
ma de venit care se achită pentru agricultură, la 
Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Sunt prețuri mai mari la câteva produsele agri-
cole. De exemplu: grâu – de la 0,80 lei/kg s-a ajuns 
la 1 leu/kg; orz – de la 0,70 lei/kg la 0,90 lei/kg; 
porumb boabe – de la 0,80 lei/kg la 1,10 lei/kg; 
cartof și varză – de la 1,20 lei/kg la 1,50 lei/kg; 
tomate – de la 2 lei la 2,10 lei/kg; ardei gras – 2,20 
lei/kg față de 2 lei; ardei capia – de la 3 lei a ajuns 
la 3,20 lei/kg; gogoșari – 3,60 lei față de 3,50 lei/

kg; nuci în coajă – de la 8 lei la 
10 lei/kg. Litrul de lapte este 2 
lei față de 1,20 lei, în 2022. 

Majorări de prețuri se înre-
gistrează și la carne și produ-
se lactate. Fructele, mierea de 
albine și ouăle au același preț 
mediu ca în 2022.

La fel și prețul mediu pe kg 
de iarbă, care a rămas la 0,05 
lei. Acesta este luat în calcul 
la stabilirea nivelului minim al 
preţului concesiunii/închirie-
rii pajiştilor aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, 
oraşelor, respectiv al munici-
piilor.

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

Lista de cumpărături pentru 6 porții:
* 500 g ceapă;
* 400 g carne tocată mixtă (vită și porc); 
* 200 g coaste afumate de porc;

Sarmale în Chardo
fi erte în oală de lu

Pasul 1Pasul 1

* 150 g șuncă afumată;
* 150 g orez cu bob lung;
* 300 ml sos de roșii;

Pasul 2Pasul 2

* 200 ml vin Chardonnay; 
* 2 linguri de boia;

Pasul 3Pasul 3

* 2 verze murate; 
* 1 lingură semințe de chimen; 
* 2 crenguțe de cimbru uscat;

Pasul 4Pasul 4

* 5 frunze de dafin;
*5 boabe de ienupăr
* 2 linguri de ulei
*10 boabe de piper

Pasul 5Pasul 5

* Piper;
* Sare;
* Apă.

Mod de preparare: 
Cine a gustat din vremurile de odihnioară știe 

că sarmalele în oală de lut gătite încet la foc mocnit 

sunt o minune pentru gust. Dacă doriți să vă surprindeți 
invitații în noaptea dintre ani, această rețeta este potri-
vită. 

În ultimii ani au fost date uitării aceste vase din lut, 
fiind folosite în ziua de azi mai mult în scop decorativ, așa 

Pasul 6Pasul 6

Pasul 7Pasul 7

că  m-am gândit să readuc la viață gătitul în oala de lut. 
Eram copil în anii 1990, când bunica mea făcea cu 

cazanul țuica și, lângă foc, gătea mereu câte un preparat 
în oala de lut. Mâncarea gătită în oala de lut are un gust 
divin mai ales la temperatura indirectă, gătită încet. 

Așa că nu ezitați să vă surprindeți invitații în noaptea 
dintre ani cu un foc de tabără și o oală de sarmale fierte 

Pasul 8Pasul 8
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onnay, 
ut!

Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

încet, însoțite de o țuică fiartă. 
Modul de preparare este unul simplu. Pregătim lem-

nele pentru foc, facem focul, curățăm ceapa pe care o 
tăiem cubulețe sau brunoise. Într-o tigaie adăugăm câ-

Pasul 9Pasul 9

teva picături de ulei apoi prăjim ceapa de culoarea aurie. 
Jumătate din ceapă o dăm deoparte iar peste cealaltă 
jumătate adăugăm orezul si mai prăjim pentru 2 minute, 

Pasul 10Pasul 10

adăugăm boiaua și amestecăm rapid. 
Stingem totul cu 50 ml de vin Chardonnay. Adăugăm 

două foi de dafin, două boabe de ienupăr, sare, piper 
după gust și lăsam pe foc până când s-a redus vinul. 

Dăm deoparte să se răcească când s-a răcit adău-
găm carnea tocată, foile de dafin și boabele de ienupăr 
le scoatem și le dăm deoparte. Dacă mai este nevoie, mai 
adăugăm sare și piper în amestec, depinde de gustul fi-
ecăruia- de aceea eu nu scriu gramajele pentru sare și 
piper.  Varza pentru sarmale: eu am folosit varză murată 
din putina de lemn de la țară. Este important ca aceasta 
să se depoziteze peste iarnă în putină din lemn. Scoatem 
cotorul verzei, tăiem frunzele pentru sarmale, iar restul 
de varză îl tocăm fâșii. Adăugăm din amestecul de car-

Pasul 11Pasul 11

ne tocată, peste frunzele de sarmale și formăm sarmale-
le, mai exact le înfășurăm. De aici este și denumirea de 
”sarmale” care provin din Turcia. cuvântul ”sarmak” tra-
ducându-se ,,înfășurare”. După ce am format sarmalele 
pregătim sosul de roșii. 

Ceapa rămasă, pe care am prăjit-o anterior, o ames-
tecăm cu sosul de roșii și pentru cel puțin 10 minute 
fierbem totul la foc încet, se condimentează după gust. 
Tăiem șunca în felii de 1 cm grosime, și porționăm coas-
tele afumate  pe fiecare în parte.  Acoperim fundul oalei 

de lut cu o parte din varza murată pe care am tă-
iat-o in fâșii. Întindem jumătate din sosul de roșii 
pe varză, adăugăm o parte din condimente: chi-
men, foile de dafin și boabele de ienupăr pe care 
le-am scos din amestecul de ceapă cu orez, piper 
boabe, o crenguță de cimbru, așezăm o parte din 
șunca deasupra. Apoi așezăm sarmalele în oală și 
în mijloc punem coastele afumate din porc. Adău-
găm restul de șuncă afumată deasupra sarmalelor. 
Le acoperim cu restul de varză care a rămas, sosul 
de roșii și restul de condimente. Turnăm în oală vi-
nul chardonnay rămas, mai adăugăm puțină apă și 

Pasul 12Pasul 12

fierbem sarmalale lângă foc încet. Acest proces du-
rează cel puțin 3 ore dar merită încercat. Eventual, 
pe parcurs, mai completați cu apă peste sarmale.  
dacă este necesar. Gustul adevărat al mâncării se 
găsește în gătitul încet, ori, sarmalele în oala de lut 
au fost dintotdeauna un preparat care te surprin-
de plăcut mai ales că în aceste vremuri trăim în 
secolul vitezei.  Vă propun, pentru anul 2023, să 
încercați gătitul încet, la foc deschis. Bucurați-vă 
alături de familie și prieteni în jurul focului și în 
compania unui preparat de mâncare care se gătește 
încet. Fiind un om al satului, așa îmi petreceam eu 
Revelionul în copilărie, în satul meu natal, lângă 
foc, împreună cu prieteni, vecini, familie.

Vă doresc an An Nou binecuvântat, nu uitați de 
tradiții, nu uitați de oalele de lut, gătiți in ele și vă 
veți simți minunat! 

La Mulți Ani 2023 !! 
Cu drag, Fabi. 
Poftă bună !!
Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe 

Cooking Adventures in The Nature:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=gVVhEiJA1T4
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă! - De la tema generală a confl ictului, până la confl ictul dintre generaţii!Educaţia…şi Lecţia de viaţă! - De la tema generală a confl ictului, până la confl ictul dintre generaţii!

,,Soluţionarea unui confl ict rar are de-a face cu cine are ,,Soluţionarea unui confl ict rar are de-a face cu cine are 
dreptate. Problema e conştientizarea şi recunoaşterea dreptate. Problema e conştientizarea şi recunoaşterea 
diferenţelor”! (Thomas Crum)diferenţelor”! (Thomas Crum)
Într-o discuţie avută cu ceva timp în urmă cu 

domnul avocat Nicolae Bădiţa, poate cel mai 
valoros avocat al Gorjului în momentul de 

faţă, pe care îmi place să-l gratulez, pe bună drep-
tate, cu termenul de «domnul Decan», şi în acest 
caz, îl rog să mă scuze şi să nu se supere pe mine 
domnul decan Costi Groza, pentru că e doar pă-
rerea mea şi mi-o menţin cu suficiente argumente 
pentru a susţine acest lucru, deci, într-o discuţie 
purtată şi dusă până dincolo de preocupările juri-
dice ale unui om însetat de cultură, domnul avocat 
Nicolae Bădiţa a ţinut foarte mult să vorbim despre 
tema conflictului dintre generaţii, dovedind că este 
un om cu o cultură copleşitoare, un spirit rafinat 
care fascinează prin pasiunea cu care abordează 
diferite subiecte desprinse din viaţa societăţii de 
azi, ca şi a societăţii din toate timpurile! Aşa cum 
susţinea domnia sa, ca un veritabil sociolog sui-
generis, în primul rând, tinerii tuturor generaţiilor 
au avut întotdeauna tendinţa să iasă în evidenţă 
prin vestimentaţie, vocabular, muzică, prin pasiuni 
şi preocupări specifice vârstei juneţii, mai ales că 
în toate timpurile, comportamentul tinerilor a fost 
criticat şi comentat în diferite moduri favorabile 
sau mai puţin favorabile, situându-se de o par-
te a baricadei, tinerii, iubiţi sau blamaţi, sufocaţi 
de conformism, cerându-şi adesea prea devreme 
şi cu vehemenţă dreptul de a fi trataţi ca «oameni 
în toată firea», persoane cu drept de vot în ceea ce 
priveşte viaţa lor social-politică şi culturală. Însă, 
de cealaltă parte a baricadei erau părinţii, bunicii, 
rudele sau profesorii, împărtăşindu-şi experienţe-
le de viaţă, dorindu-i perfecţi dintr-o dată şi având 
un comportament fără reproş! Aş putea spune că 
întotdeauna au existat astfel de mari deosebiri con-
vertite chiar în conflicte, indiferent de epoci, zone 
geografice, culturi sau modele educaţionale.

,,Viaţa noastră nu depinde de confl icte. Dar 
ceea ce facem în aceste confl icte marchează o 
diferenţă”! (Thomas Crum)

Ca să abordăm problema la modul metodic, am 
ajuns la un acord cu domnul avocat Nicolae Bădiţa 
că termenul de «conflict» provine de la verbul lati-
nesc «confligo-confligere care înseamnă «a se lup-
ta», «a se bate între», cu toate că multe dicţionare 
definesc «conflictul» prin termeni similari violenţei, 
o evidentă disensiune, fricţiune, o dispută, o cear-
tă, un scandal, o luptă şi chiar un război! Să nu 
uităm faptul că o abordare a conflictului, prezentă 
îndeosebi la începuturile cronologice ale cercetării 
acestei  problematici extrem de complexe, resimte 
influenţa încrederii generale în caracterul competi-
tiv, uşor violent, adversativ şi de tip căştig-pierde-
re, chiar dacă sociologi consacraţi au apreciat că în 
ultimă instanţă, conflictul este o luptă între valori, 
prin revendicări de statusuri, putere şi resurse în 
care scopurile oponenţilor sunt de a neutraliza, de 
a leza sau chiar de a elimina rivalii! Cu timpul, con-
flictul a început să-şi lărgească semnificativ sfera 
de abordare, ca şi conţinutul semantic, incluzând 
şi ideea de interdependenţă, colaborare, câştig 
pentru câştig, alături de conotaţia antagonică. De-

sigur, conflictul este o situaţie extremă 
în care oamenii interdependenţi prezintă 
diferenţe în ceea ce priveşte satisfacerea 
nevoilor şi a intereselor lor individuale, 
care de multe ori interferează în procesul 
de îndeplinire a scopurilor urmărite. În 
esenţă, termenul de «conflict» înseamnă 
opoziție, dezacord sau incompatibilitate 
între două sau mai multe părți aflate în 
dispută aprinsă pentru atingerea unui 
scop! Nu intrăm în amănunte privitoare 
la faptul că un conflict poate fi sau nu 
poate fi violent, că, aşa cum se observă 
şi în zilele noastre, conflictul armat din-
tre state poate degenera în război, însă, conflictul 
dinamic introduce în discuție şi dinamica socială, 
având ca principală caracteristică instabilitatea 
rezultată din schimbările neprevăzute în evoluţia 
societăţii. Din acest motiv, previziuni certe în siste-
mele sociale sunt greu de realizat şi se leagă de as-
pecte intergeneraţionale, chiar dacă, în principiu, 
se poate prezice cu exactitate o stare a sistemului 
în viitor. Am spus că o abordare metodologică im-
pune o explicaţie legată şi de elementele conflictu-
lui, deci, părţile aflate în conflict, iar, «partea» este o 
expresie comportamentală, o unitate de comporta-
re atitudinală, o mulțime sau un tip de organizație 
care este capabilă să-și asume un număr de poziții 
diferite într-un timp și într-o anumită limită. Un 
aspect extrem de evident şi de vizibil este spațiul 
de comportare, adică, poziția pe care o poate avea 
o unitate de comportare care este definită prin co-
ordonate variabile care trebuie să fie continue și 
măsurabile. De multe ori, apar oscilații ale aces-
tor coordonate care sunt teoretic infinite, pentru că 
în practică, mișcările sunt limitate, deoarece setul 
potențialelor mișcări este limitat de existența legi-
lor! Într-o astfel de situaţie, limita posibilităților de 
mișcare a unei anumite unități comportamentale 
definește limitările pozițiilor pe care le poate ocupa 
în timp o anumită parte, acestea fiind impuse prin 
restricții variate: fizice, psihologice, culrurale, reli-
gioase, legale, financiare sau de altă natură! Dacă 
analizăm un comportament normal al unei unități 
comportamentale, acesta se regăseşte în unitățile 
ce urmăresc să ocupe ele mai mai bune poziții, aşa 
cum se întâmplă într-un teatru de război, pentru a 
asuma și o limită comportamentală cât mai mare. 
O latură anticipativă a conflictului este competiția, 
care poate fi definită într-un sens mai larg și este 
acceptată ca fiind o incompatibilitate mutuală între 
pozițiile potențiale ale unor unități comportamen-
tale diferenţiate prin caracteristici definitorii. Des-
pre două poziții se poate spune că sunt incompa-
tibile mutual, atunci când fiecare poziţie o exclude 
pe cealaltă și când realizarea uneia face imposibilă 
realizarea celeilalte! Totuşi, merită subliniat faptul 
că toate conflictele implică într-un fel sau altul o 
competiție, dar competițiile pot exista și fără con-
flicte! 

,,Fii deschis la conştientizarea faptului că cine 
ai fost înainte şi cine eşti acum sunt două 
persoane diferite…”! (Stephen Richards)

Ca să aprofundăm tema discuţiei, conflictul poa-
te fi definit ca o situație de competiție în care părțile 
sunt conștiente de potențialele incompatibilități vii-
toare, în care fiecare parte dorește să ocupe o poziție 
care este incompatibilă cu dorințele celorlalți actori 
implicaţi, iar, pentru ca o anumită situație să  poa-
tă fi numită conflictuală, avem nevoie de două părți 
conștiente de pozițiile lor diferite, cu dorințe incom-
patibile care să intre în anumite schimburi fizice, 
spirituale, etno-culturale sau sentimentale! Unii 
comentatori şi autori de carte consideră că putem 
defini conflictul ca pe un fenomen social contextual, 
determinat de ciocnirea dintre interesele, concepte-
le şi nevoile unor persoane sau grupuri de persoa-
ne, atunci când acestea intră în contact şi au obiec-
tive diferite sau aparent diferite! Dacă ne referim la 
etapele conflictului, în primul rând, avem în vedere 
dezacordul sau neînțelegerea care apare ca urmare 
a diferențelor asupra unor valori sintetizate în cul-

tură, precum și ca urmare a lipsei de informații co-
recte asupra partenerilor de interacțiune, ca să nu 
mai vorbim şi despre interesele economice, politice, 
sociale diferite ale celor care intră în contact direct! 
În cel de-al doilea rând, etapa confruntării apare pe 
fondul unor deosebiri de idei care motivează actorii 
din confruntare în a susține o anumită concepţie 
contrară cu a celorlalți actori sociali! Trăsătura ca-
racteristică acestei etape este tensiunea crescută a 
interacțiunilor, iar, sociologii insistă cu deosebire 
pe această etapă, deoarece în acest moment apa-
re nevoia unei soluții raționale şi chiar negociate, 
mai ales că modul de gestionare a acestei etape își 
pune amprenta în evoluția interacțiunii părţilor. E 
important pentru liderii mondiali care trebuie să fie 
atenţi la acest aspect, deoarece escaladarea con-
flictului sau soluţionarea conflictului se hotărăsc 
în această etapă. Ca să luăm spre analiză şi par-
tea cea mai puţin agreată a conflictului, să spunem 
că în acest moment, escaladarea tensiunii dintre 
părțile care se confruntă este maximă, iar, posi-
bilitatea apariției conflictului violent este deosebit 
de mare, mai ales că un motiv principal al esca-
ladării conflictului este agresivitatea argumentelor 
protagoniştilor, când indivizii tind să-și suspende 
discursul paşnic și acțiunea rațională, înlocuin-
du-le cu acțiuni iraționale şi chiar violente. Când 
zeul războiului nu mai tronează, dezescaladarea 
conflictului și soluţionarea acestuia sunt ca două 
etape convergente şi ambele au ca scop obținerea 
unei situații de calm și cooperare intermediate de 
soluțiile raționale acceptate de către părţi! Sub 
aspect sociologic, să mai spunem că întotdeauna 
conflictul reprezintă o opoziție între indivizi care 
se percep ca fiind foarte diferiţi, opoziţie care poa-
te îmbrăca forma unei lupte între indivizi, grupuri 
de indivizi, clase şi categorii sociale, având ca efect 
disfuncții în interacțiunea socială. Putem avea di-
ferite exemple de conflicte sub aspect psiho-socio-
logic: conflict intrapersonal, conflict interpersonal, 
conflict de grup, conflict organizaţional şi conflic-
tul între generaţii, până la conflicte internaționale, 
conflicte sociale, conflictele tehnico-industriale, in-
formaţionale, cibernetice, revolte şi revoluții! Ca să 
facem pasul spre tema conflictului dintre generaţii, 
să spunem că generaţia, după DEX, constituie to-
talitatea oamenilor dintr-o comunitate socială dată, 
persoane care sunt cam de aceeași vârstă, pentru a 
vorbi despre oameni care continuă să trăiască din 
generație în generație, din tată în fiu, de la o epocă 
la alta, până la noi, pentru a determina o perioadă 
de timp care desparte vârsta tatălui de cea a fiului! 
În discuţia interesantă cu domnul avocat Nicolae 
Bădiţa, am căutat un răspuns la situaţiile des în-
tâlnite în sălile de judecată, legate de modul cum 
se manifestă conflictul între generaţii sub aspect 
juridic, pentru a vedea şi modul cum se manifestă 
el, pentru a concluziona, în această primă abordare 
a problemei, asupra faptului că în ziua de astăzi, 
conflictul între generaţii este mai pronunţat şi mai 
devastator ca niciodată şi are loc zi de zi şi ceas de 
ceas între  părinţi şi copii, în special adolescenţi 
şi tineri! La baza unor astfel de relaţii tensionate 
stau resursele limitate de timp, dar şi o comunica-
re defectuoasă, precum şi schimbările de principii, 
de mentalităţi sau de modele culturale care se în-
tâlnesc în societate şi pe care părinţii nu reuşesc, 
de cele mai multe ori, să le înţeleagă pentru a se 
adapta la ele, pentru educaţia copiilor şi a tinerilor 
pe care i-a uitat şcoala! (VA URMA)

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Anunţ referitor la deschiderea procedurii de transparenţă decizională 
a procesului de elaborare a unui proiect de hotarâre

 Astăzi, 28.12.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă deschide-
rea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Pro-
iectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de  funcționare, 
întreținere și exploatare a Bazinului de înot didactic situat în Muni-
cipiul Târgu Jiu, b-dul. Constantin Brâncuși, nr. 6 F, județul Gorj și a 
taxelor de utilizare

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

Municipiului Târgu Jiu; 
•  Raportul de specialitate al Direcției de evidența patrimoniului și fond 

locativ însoțit de nota de fundamentare;
•  HCL nr. 684 din 08.12.2022;
• Protocolul  nr. 114304/28.10.2022 înregistrat la Primaria Municipiului 

Târgu Jiu sub nr. 350344/30.09.2022 închieiat între Compania Națională 
de Investiții CNI - SA prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației, în calitate de predător și Unitatea administrativ - teritorială 
Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, în calitate de primitor;

• Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 54261/ 
30.09.2022 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției 
„Construire bazin de înot didactic, b-dul. Constantin Brâncuși, nr. 6 F, Mu-
nicipiul Târgu Jiu, județul Gorj” 

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  13.01.2023:

[ ] 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 Pro-
iectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de  funcționare, 
întreținere și exploatare a Bazinului de înot didactic situat în Muni-
cipiul Târgu Jiu, b-dul. Constantin Brâncuși, nr. 6 F, județul Gorj și a 
taxelor de utilizare.” 

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 13.02.2023. 

Data finalizare termen anunț: 13.02.2023. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

Nr. 411009/ 28.12.2022
                                                                                                                                      

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

Astăzi, 28.12.2022, 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”, Târgu Jiu, strada Petrești, nr. 8, 
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. STORYPLAN 3D 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  13.01.2023:

[ ] 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 locuințe”, Târgu Jiu, strada Petrești, nr. 8, 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 13.02.2023. 

Data finalizare termen anunț : 13.02.2023. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară cursuri orice me-
serie, minim 450 lei, rate, diplome recunoscute, sprijin anga-
jare. Căutăm colaboratori, 2000 lei /clasa. 

Telefon:  0751855929; secretariatsnm@yahoo.com
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    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

8602 8602 

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

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..
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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

 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.

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.

Vând vin roșu la prețul 
de 7 lei/litru și rachiu 12 lei/
litru, fără zahăr și conservanți 
(ecologic). 

Telefon: 0764211699.

În atenția tuturor abonaților!
Toți cei care întâmpină probleme 
în ceea ce privește  distribuirea 

cotidianului Gorjeanul sunt rugați să 
apeleze nr. de telefon:  0253-218 552  

Ofi ciul Județean de Poștă Gorj 
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Aho, aho copii, bărbați,
Stați un pic și nu plecați
Și cuvântu-mi ascultați.
Să vă spun ce mi s-arată,
Să-nțeleagă lumea toată:
Cum că la un an odată
Mândrul rege Decebal
Poposește-n vârf de deal,
Se înalță pe-al său cal
Și în mână-și ia tesacul,
Să înțeleagă tot dacul
Care îi umple regatul,
Că e vremea de schimbare
Pentru cel mic și cel mare;
Cât cuprinde-ntreaga zare.
Zice că: „Nu se mai poate
Măi nepoți și măi nepoate,
Să faceți numai necoapte,
Să munciți tot mai puțin,
Să beți whisky-n loc de vin,
Să duceți viață de chin.
E timpul să vă treziți,
Sculele să pregătiți
Și la muncă să porniți.
Că doar prin muncă se poate 
Să ai în viață de toate,
Să mănânci pe săturate.
Pune mâna-nvață carte,
Mergi cu gândul mai departe,
Vezi cum e-n străinătate.
Cată să fii iscusit
Și la toate priceput,
Cum erai tu mai demult!
Nu-nțeleg cum de puturăți
Ca să vă lăsați furați
De străini, dar și de frați.
Parcă ați fi adormit
Și de tot v-ați moleșit,
Cum nu s-a mai pomenit.
Este timpul frați, surori,
Să vă deșteptați în zori,
Să luați roua de pe flori,
Fața voastră să spălați
Și la toți să arătați
Că nu sunteți scăpătați;
Că puteți munci pe rupte.
Munca voastră va da fructe
Și-o să fiți din nou în frunte.
Faceți țara mai frumoasă, 
Câmpia tot mai mănoasă
Ca s-aveți belșug pe masă.
Dealu-l faceți roditor,
Duceți apa de izvor
În marea lacurilor,
Și de-acolo în turbine.
Faceți fabrici și uzine
Căci așa vă va fi bine.
Le-avusărăți voi odată;
Erați bravi în lumea toată,
Dar vă fu viața furată
De bandiți și de mișei
Ridicați chiar dintre voi,
Arză-i-ar focul de vii.
Faceți școli și facultăți,
Pentru copii și nepoți,
Ca să poată-nvăța toți
Știința lumii și a voastră.
Puneți multe flori în glastră
Și gutuia la fereastră.
Să-nțeleagă-ntreaga lume
Că nu e nicio minune.
Să le spuneți drept, pe nume;
Că așa este românul,
Harnic cum nu e niciunul
Și îi este gustos vinul.
Are și tărie țuica,
Și-i plăcută mămăliga
Gătită cum făcea muica.
Și sarmalele-s gustoase,
Câmpurile-au fost mănoase
Că toți au belșug în case.
Faceți-i să vă admire,
Să nu poată să respire,
Să nu-și poată veni-n fire,
Toți cei ce v-au umilit
Și de rău v-au tot vorbit.

Plugușorul dacilorPlugușorul dacilor
Doamne, cât ați pătimit!
Zamolxe v-a sfătuit
Să vă lăsați de băut,
Să vă puneți pe muncit.
Ca astfel să dăinuiască
Vița noastră  românească
Peste glia strămoșească.
V-a mai spus să fiți cuminți,
S-aveți grijă de părinți,
Nimic să nu risipiți.
Doar o vorbă vă mai spun:
Că românu-i un om bun,
Pe pământul lui stăpân.
El pe altul nu-l urăște,
Viața-n pace și-o trăiește,
Pe toată lumea iubește.
Dar de-l calci pe bătătură
Și căluș îi pui în gură,
De întreci orice măsură,
Roagă-te la Dumnezeu
Să te apere de rău.
Fiindcă frate, ți-o spun eu,
Codru-i frate cu românul.
Aici doar el e stăpânul
Și nu-mparte cu niciunul
Glia noastră strămoșească.
Dumnezeu să te ferească
De mânia românească”.
Astfel zise Decebal
Și dădu pinteni la cal
Că părea în vârf de deal
Uriaș cu fruntea-n soare
Și cu lumea la picioare,
Ca el nimenea mai mare.
Puse-n teac-al său tesac,
Căciula-ndesă pe cap,
Dealu-acuma părea lac.
Se-nălță  precum un gând
Cu pletele albe-n vânt
Și pieri de pe pământ.
Eu vă spun, că îl știu bine,
Peste-un an el iarăși vine
Și te va-ntreba pe tine:
De-ai muncit, de-ai învățat,
Țara dac-ai înălțat,
Dacă-n tină te-ai scăldat.
De-ai făcut cum a spus el,
Dacă ai muncit cu zel
Sau dacă ai fost mișel.
Iar răspunsul tău măi frate
Îl va scrie el în carte
Și ne-o da la toți dreptate.
Pe cei buni o să-i ajute
Ca să mute orice munte
Și să fie tot în frunte.
Pe cei leneși o să-i certe
Și din somn o să-i deștepte
Să muncească pe-ntrecute.
Dar pe răi și ticăloși,
Pe cei tare păcătoși
Și-n purtare odioși,
Îi va păli cu tesacul,
La picioare le-o sta capul
Că s-au înfrățit cu dracul.
Ne-o-ndemna să ținem țara
Rug aprins, care cu para
Arde rău de tot ocara.
Ne va instrui măi frate
Să fim ageri mai departe,
Să trăim doar în dreptate.
Să stăm treji și de-a călare
Căci în lumea asta mare
Sunt și multe hiene, care
Stau la pândă și poftesc,
Doar la rele se gândesc,
Bunul altuia doresc.
Pentru ei deci, noi, măi frate
Să le pregătim de toate,
Să le dăm pe săturate
Numai bice pe spinare
De-o să țipe-n gura mare
Că se lasă de furare.
Iar de vreți s-aveți un ban,
Să munciți cu mult elan.
La anul și la mulți ani!

Ing. ION VELICI

Într-un climat cultural de înaltă sensibi-
litate,  recent, a avut loc, lansarea volu-
mului de poezie ,,Rotitor” al poetei gor-

jene Zoia Elena Deju. Evenimentul a avut loc 
în moderna și cocheta sală ,,Mansarta” a Bi-
bliotecii Județene ,,Christian Tell” din Târgu-
Jiu,  cu participarea unor iubitori ai melosului 
poetic izvorât din poezia doamnei Zoia Elena 
Deju, nerăbdători să asculte din noile creații 
ale acesteia. Volumul de poezie ,,Rotitor” a apă-
rut la Editura ,,Eurostampa” din Timișoara în 
luna decembrie a anului 2022 și beneficiază de 
un excelent studiu introductiv intitulat ,,Poe-
zia vocației antropocosmice” scris de renumitul 
poet, prozator, eseist, critic literar și traducă-
tor, Eugen Dorcescu – membru al Uniunii Scri-
itorilor din România, originar din Gorj, dar tră-
itor la Timișoara.

Evenimentul a fost deschis de către poetul 
Viorel Surdoiu, care a făcut o prezentare a au-
toarei și a ultimului volum al acestei, recitând 
câteva versuri din volumul lansat.

Pe parcursul evenimentului, desfășurat sub 
forma unui cenaclu, au vorbit mai mulți scrii-
tori gorjeni care au remarcat substanța noului 
volum de poezie al doamnei Zoia Elena Deju.

Dintre vorbitori remarcăm discursul scri-
itorului și criticului literar, profesorul Ion 
Trancău. De asemenea poeta Zoia Elena Deju 
a recitat câteva versuri din creația sa, fiind 
foarte emoționant momentul în care acesta a 
recitat versurile poeziei ”Pe marea troienită, 
bocnă”, dedicată fiicei sale Anemona stabili-
tă în America la Los Vegas, din care reținem: 
”Pasăre în crugul Balanței/ dorul meu privea/ 
peste mări și țări/ fulg de păpădie/ peste ape 
cădelnițând/”, iar ”Stelele tot mai intense/ și 
clare în ape – pe poteca/ selenară pășesc...” 
Volumul la care ne referim înmănunchează 
creația poetei, grupată în trei capitole: ”Din 
căușul palmei” , ”Salută Stepa!” și ”Unicorn de 
pază”. Parcurgând volumul de poezie al Zoiei 
Elena Deju, devenim mai sensibili, mai îngă-
duitori și mai buni. Astfel subscriem aprecierii 
criticului literar Eugen Dorcescu din prefața 
volumului, asupra faptului că parcurgerea 
creației poetice a autoarei ”face ca versuri su-
ave, enigmatice, abia șoptite, să poarte o grea, 
adesea o copleșitoare încărcătură semantică, 
generată de complexitatea, de profunzimea , de 
abisalitatea vieții sufletești”, iar în creația aces-
teia ”palpită o apreciabilă cantitate de ființă. 
De aici marea ei valoare umană și artistică și, 
tot de aici, entuziasmul adânc ce a întemeiat, 
motivat și îndreptățit aceste mult prea succin-
te glose...” Volumul se încheie cu poezia ”Gog 
și Magog”, în care poeta, ca de altfel  întreaga 
lume, își pune întrebarea de actualitate ce fră-
mântă lumea dea zi : ”Dar ce rachete șuieră 
dinspre/ Răsărit?” Ce zvon de noi Hiroșime în-
fioară omenirea?” pentru a da și un răspuns 
”O vânzoleală planetară de jocuri/ strategice cu 
arcurile întinse/ gata să zvârle săgeți în ținte 
vii/  ... în al treilea an pandemic ...”. În continu-
are câteva informații despre poeta și publicista 
Zoia Elena Deju.  S-a născut la data de 25 sep-
tembrie 1953, în Odobești, județul Dâmbovița, 
fiind al șaselea copil al familiei Elena (moașă 
comunală) și Ion Năstăsescu (dascăl de bise-
rică). Este absolventă a Liceului Economic din 
Târgu-Jiu (1972) și al Facultății de Psihologie 
și Asistență Socială (2011). A debutat în revista 
școlară ”Ecou” (1971) a Liceului Economic din 
Târgu-Jiu, iar debutul editorial s-a produs în 
anul 1994 cu volumul ”Limpezimi de mărgă-
ritar” la Editura ”Gorjeanul”. Ulterior momen-
tului de debut editorial, poeta Zoia Elena Deju 
a  mai publicat, de-a lungul anilor, parte din 
creația sa, în următoarele volume:  ”Iluminări 
în amurg” – poeme, eseuri, interviuri (Editura 
”Măiastra”, Târgu-Jiu, 2005); ”Arethia Tătăres-
cu, Marea doamnă a Gorjului interbelic”, mo-
nografie, coautor (Editura ”Măiastra”, Târgu-
Jiu, 2007); ”Măiastra cerului”, poeme (Editura 
”Măiastra”, Târgu-Jiu, 2008); ”La Ghetsimani”, 
poeme (Editura ”Măiastra”, Târgu-Jiu, 2009); 
”Îngerul din cadru”, poeme, (Editura ”Scrisul 
Românesc”, Craiova, 2011), ”Pridvor de sep-
tembrie”, poeme (Editura Fundației ”Constan-

Eveniment. Lansarea volumului de poezie 
,,Rotitor” – de Zoia Elena Deju

tin Brâncuși”, Târgu-Jiu, 2013); ”Pridvor de 
veghe”, antologie, poeme (Tipo Moldova, Iași, 
2013) și în final volumul ”Rotitor”(2022) căruia 
i-am dedicat această scriere. De subliniat fap-
tul că doamna Zoia Elena Deju este și membră 
a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, 
iar de-a lungul anilor a colaborat cu numeroa-
se publicații, dintre care amintim: Luceafărul 
de dimineață, Portal-Măiastra, Caietele Blaga, 
Pașii profetului, Gorjul literar, Zalmoxiana, 
Dokiana, Columna, Serile la Brădiceni, Polemi-
ka, Gorjeanul, Opinia, Ager, Timpul, Șebeșul,  
ș.a. De asemenea doamna Zoia Elena Deju și-a 
adus o contribuție însemnată la promovarea 
culturii naționale și a celei gorjene, prin cali-
tatea domniei sale de director economic (1966-
2001) al editurii și al revistei ”Brâncuși”, pe-
rioadă în care editura a reușit să tipărească o 
serie de cărți importante ale unor brâncușiologi 
de seamă din România și să reediteze o serie 
de studii  ale unor scriitori (Ion Pogorilovschi, 
Nina Stănculescu, V. G. Paleolog, Petru Comar-
nescu, Sorana Georgescu-Gorjan, Nicolae Dia-
conu, Ionel Jianu, Mircea Eliade ș.a.), precum 
și publicarea cărților unor scriitori și jurnaliști 
gorjeni (Zenovie Cârlugea, Romulus Aurelian 
Olariu, Lazăr Popescu, Alex Gregora ș.a.).

Mai menționăm faptul că doamna Zoia Elena 
Deju îndeplinește și calitatea de secretar tehnic 
al cunoscutei publicații trimestriale de cultu-
ră ”Portal-MĂIASTRA” care apare la Târgu-Jiu 
încă din anul 2005, revistă care, din anul 2007, 
apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, editorul acesteia fiind Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Gorj. Parcurgând creația poetei 
Zoia Elena Deju, subscriem poetului Mircea 
Bârșilă asupra faptului că poeziile sale ”pun 
în lumina o poetică al cărui principiu rezidă în 
decantarea completă a stărilor lirice și în eli-
minarea din text a tuturor elementelor care nu 
participă la esențializarea mesajului. Simplita-
tea și acuratețea textelor sale implică deopotri-
vă sensibilitate și luciditate…”. Despre opera 
poetică a doamnei Z.E. Deju au mai scris, în 
decursul timpului: Gheorghe Grigurcu, Grigo-
re Smeu, Ion Popescu-Brădiceni, Adrian Voica, 
Aureliu Goci, Lucian Gruia, Nina Stănculescu, 
Petre Popescu-Gogan, pr. Dumitru Bălașa, Mi-
hai Duțescu, Dumitru Augustin Doman, Radu 
Ulmeanu, Mariana Anghel, Mariana Pâșlea, 
Marian Cătălin Ciobanu, Anișoara-Violeta Cîra 
ș.a. Revenind la ultimul volum lansat, apreciem 
faptul că ”Rotitor”,  are darul de a-l încânta pe 
cititor, un volum de o sensibilitate aparte care 
te transpune în universul creației și a ”rotirii” 
divine: ”Și acest gând (particulă / A lui Dum-
nezeu) din care se naște/ Rotitor perpetuu/ 
Sfârșitul întru început”. Folosim prilejul pentru 
a adresa felicitări autoarei și succes în materia-
lizarea viitoarelor sale proiecte literare.

dr. VICTOR TROACĂ 
Președinte al Asociației Cercetătorilor și 

Autorilor de Carte Gorjeni ,,Al. D. Șerban”
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CLASAMENT LIGA FLORILOR

Pos. Echipa   Juc V     E    P GM GP GDif   Pts
1. CSM București  10 9      1    0 333 250   83    28
2. SCM Gloria Buzău  10 9      0    1 292 253   39    27
3. CS Gloria 2018 B.Năsăud 10 8      1    1 299 260   39    25
4. CS Rapid București 10 7      1    2 326 274   52    22
5. SCM Râmnicu Vâlcea 10 7      1    2 330 303   27    22
6. HC Dunărea Brăila  10 5      1    4 285 269   16    16
7. CSM Târgu Jiu  10 4      0    6 253 258    -5    12
8. SCM Universitatea Craiova 10 4      0    6 255 281  -26    12
9. CS Măgura Cisnadie 10 3      1    6 272 287  -15    10
10. CS Dacia Mioveni 2012 10 3      0    7 258 276  -18      9
11. CS Minaur Baia Mare 10 3      0    7 249 278  -29      9
12. HC Zalău   10 3      0    7 249 284  -35      9
13. CSM Slatina  10 2      0    8 215 247  -32      6
14. CSM Galați  10 0      0  10 230 326  -96      0

Liga Florilor –  ETAPA 11

Joi, 29 decembrie, ora 11.30
SCM UNIVERSITATEA CRAIOVA – HC ZALĂU

Joi, 29 decembrie, ora 15.15
CS GLORIA 2018 BISTRIȚA-NĂSĂUD – CS RAPID 

BUCUREȘTI
Joi, 29 decembrie, ora 17.00

 HC DUNĂREA BRĂILA – SCM GLORIA BUZĂU
 Joi, 29 decembrie, ora 17.00
CSM GALAȚI – CSM TÂRGU JIU
 Joi, 29 decembrie, ora 17.00,  

 CS MINAUR BAIA MARE – CS MĂGURA CISNĂDIE
 Joi, 29 decembrie, ora 18.00

 SCM RÂMNICU VÂLCEA – CSM SLATINA
 Vineri, 30 decembrie, ora 17.30 

 CS DACIA MIOVENI 2012 – CSM BUCUREȘTI

Echipa de handbal 
a Clubului Sportiv 
Municipal Târgu Jiu 

evoluează la Galați în ulti-
mul meci al anului. Partida 
din Sala ,,Dunărea” se dis-
pută astăzi, începând cu ora 
17.00. Cele două formații 
nou-promovate au avut un 
parcurs diferit în Liga Flori-
lor. Gorjencele pot fi scon-
siderate, pe bună dreptate, 
revelația primelor 10 etape, 
cu patru succese, în timp ce 
formația adversă este singura 
fără victorie până acum. Vizi-
tatoarele au un moral foarte 
bun, după ce în rundele pre-
cedente au trecut de SCM 
Craiova și Minaur Baia Mare 
și au fost la un pas să obțină 
un rezultat pozitiv și cu SCM 
Râmnicu Vâlcea. Antreno-
rul Liviu Andrieș a sublini-
at că s-a munict foarte mult 
în pauza competițională, iar 

Ultimul meci al anului pentru handbaliste: 
,,Este o partidă cu încărcătură aparte”

punctele trebuiau să vină în 
clasament. Pe de altă parte, 
antrenorul gorjean a adăugat 
că o înfrângere la Galați ar 
anula două succese obținute 
cu foarte multă trudă. 

,,Ştiam de la începutul 
campionatului că suntem o 
nucă tare și sper în continu-
are să arătăm așa. Sper să 
demonstrăm aceeași atitudine 
și determinare și să facem un 
joc bun și la Galați. Este un 
meci cu o încărcatură aparte. 
Este o deplasare lungă, pe te-
renul unei echipe care nu are 
ce pierde, fiind pe ultimul loc 
și care își va vinde scump pie-
lea. Pentru o victorie la Galați, 
fetele trebuie să treteze serios 
meciul. Trebuie să avem agre-
sivitate în apărare și trebuie 
să venim, obligatoriu, cu cele 
trei puncte. Dacă nu vom reuși 
acest lucru, aceste două jo-
curi pe care le-am câștigat se 

vor anula și ar fi păcat, pen-
tru munca fetelor în primul 
rând, să ne dăm cu stângul în 
dreptul pe final de an. Fetele 
au început să înțeleagă ceea 
ce trebuie să facă și au prins 
încredere. Chiar dacă nu am 
avut rezultate, jocurile bune în 
compania unor formații puter-
nice îți dau încredere. Am prins 
curaj și cred că, de la etapă 
la etapă, am crescut. Avem 
o apărare și o poartă 
foarte bune, iar aceste 
lucruri ne-au adus pe 
locul 7. Cred că este un 

lucru nemaipomenit pentru o 
echipă nou-promovată să fie 
pe această poziție”, a declarat 
Andrieș.

Centrul Alexandra Gavri-
lă a admis că încă o victorie 
ar încununa un an aproape 
perfect. Jucătoarea a promo-
vat alături de CSM Târgu Jiu 
și s-a dovedit a fi una dintre 
cele mai constante handba-
liste și în primul eșalon.

,,Dacă am învinge la Galați, 
bineînțeles că am avea un fi-
nal de an perfect. Este un meci 
mai important decât meciul cu 
Minaur Baia Mare. Sperăm să 
facem un joc foarte bun acolo 
și să încheiem anul cum se cu-
vine. Campionatul e lung, mai 
sunt multe etape, nici măcar 
nu s-a terminat turul. Acum 
suntem în extaz, dar la fina-
lul campionatului putem să nu 
mai fim, deci trebuie să rămâ-
nem cu picioarele pe pământ”, 
a declarat Gavrilă.

Oana Bucă este mândră de 
parcursul gorjencelor și spu-
ne că alb-albastrele trebuie 
să demonstreze că formează o 
echipă unită.

,,Este o partidă grea, dar 
vom da tot ce putem ca să 
aducem cele trei puncte aca-
să. Mergem acolo încrezătoa-
re și vrem să dăm dovadă că 

suntem o echipă puternică. 
Trebuie să ne apărăm foarte 
bine,  pentru că au jucătoare 
destul de bune pe atac. Am 
muncit foarte mult și sunt 
foarte mulțumită de bilanțul 
de până acum”, a adăugat in-
terul nostru.

Mălina Bichir și Dana 
Corban au vorbit pentru 
gălățence înaintea jocului cu 
CSM Târgu Jiu. Ambele com-
ponente ale adversarei noas-
tre au declarat că pot obține, 
cu ajutorul publicului, primul 
succes din campionat.

,,Sper să terminăm anul 
cu o victorie. Pregătim meciul 
de ceva timp și ne dorim din 
suflet acest lucru. Sper să fie 
cât mai bine, să adunăm toa-
te lucrurile bune pe care le-am 
pregătit și să terminăm anul 
cu bine. Contează enorm să 
avem susținerea publicului”, 
a spus Bichir. ,,Suntem pre-
gătite, ne dorim să câștigăm 
acest meci și sperăm să avem 
publicul aproape. Spre deose-
bire de noi, echipa din Târgu-
Jiu a avut un început mult mai 
bun, însă sperăm să încheiem 
anul cu o victorie și de la anul 
să avem rezultate favorabile. 
Îi așteptăm pe fani alături de 
noi”, a afirmat Corban.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Eugen Neagoe (55 de ani) urmează să fie 
prezentat, oficial, ca noul antrenor al 
Universității Craiova. 

Acesta îl înlocuiește pe Mirel Rădoi la cârma 
formației din Bănie și va semna un contract pe un 
an și jumătate. Obiectivul său va fi clasarea pe po-
dium.

Potrivit informațiilor ProSport, salariul va fi de 
12.000 de euro pe lună, iar Neagoe va fi instalat în 
funcție în această săptămână. 

Din staff-ul său vor face parte Fadi Haddad, an-
trenor secund, Daniel Tudor, antrenor cu portarii, 
Ionuţ Stancu, antrenor analist, şi doi preparatori 
fizici, Cătălin Tudor şi Daniel Ene. 

Fostul interimar al Craiovei, Dragoş Bon, se va 
întoarce să colaboreze cu Corneliu Papură la echi-
pa a doua a clubului.

,,Conform statutului antrenorului din regulamen-
tul FRF, domnul Neagoe a reziliat contractul cu U 
Cluj și trebuie să restituie jumătate din sumă. Sunt 
spre rezolvare acum. 

Eu cred că se va rezolva cu U Cluj. Apoi vom 
anunța și noi mutarea. Juridic nu ne afectează. Pu-
tem să-l numim antrenor. Din acest moment, dom-
nia sa e liber de contract”, a declarat finanțatorul 
Universității Craiova, Mihai Rotaru.

Pe de altă parte, oficialii echipei Universitatea 
Cluj acceptă cu greu ,,divorțul” de Neagoe. 

Primarul Emil Boc l-a criticat dur pe tehnicianul 
oltean pentru că a hotărât să plece din Ardeal.

,,Cu tot respectul pe care i-l port domnului Nea-
goe, cu care am avut o discuţie fair-play, l-am asigu-
rat de susţinerea oraşului, independenţa manageri-
ală, de decizie, nimeni nu s-a amestecat. 

Avea un contract fără clauză de reziliere, iar ges-
tul pe care l-a făcut eu îl consider inacceptabil. În 
termeni politicoşi, i-am spus acelaşi lucru şi domni-
ei sale, din această perspectivă, a relaţiilor institu-
ţionale, este într-o stare de război cu Clujul, cu tot 
ce înseamnă starea de război a prevederilor legale. 
Am considerat şi consider inacceptabil un asemenea 
gest. 

Neagoe și-a stabilit staff-ul de la Craiova, 
dar e criticat: ,,Este inacceptabil”

Toată lumea ţi-a dat creditul total, să faci tran-
sferuri, într-un moment greu al Clujului, că nu sun-
tem într-o etapă foarte uşoară, pur şi simplu să fim 
anunţaţi că ai luat o altă decizie. Este o atitudine de 
netolerat în raport cu Clujul.  

Dacă ar fi fost o clauză în contract, dacă s-ar fi 
solicitat altceva înainte, puteam să discutăm, dar nu 
de pe o zi pe alta. 

Acest gest este inacceptabil şi recomandarea mea 
este aceea de a avea o atitudine legală, termenul de 

stare de război este în termeni fotbalistici, de răs-
cumpărare a banilor primiţi şi utilizarea instrumen-
telor prevăzute de lege. 

La Cluj nu este permis ca cineva să-şi bată joc de 
pe o oră pe alta de un oraş, de o echipă de suflet a 
acestei ţări”, a spus Boc.

Noul antrenor al Universității Cluj va fi, se pare, 
Ioan Ovidiu Sabău (54 de ani). Cel din urmă a mai 
antrenat echipa în 2000.
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