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Drumuri modernizate Drumuri modernizate 
la Arcani prin la Arcani prin 

programul „Anghel Saligny”

A încercat să mituiască o A încercat să mituiască o 
polițistă cu 500 de lei. „Să mă polițistă cu 500 de lei. „Să mă 
iertați că am și io nevoie…”
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Primarul din Padeș, achitat Primarul din Padeș, achitat 

defi nitiv! A plătit 3,3 milioane lei!defi nitiv! A plătit 3,3 milioane lei!
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Un nou program de vizite Un nou program de vizite 
la Spitalul Județeanla Spitalul Județean

Spitalul Județean de Urgențe Târgu-
Jiu și-a modificat programul de vizite. 
Rudele pacienților vor avea acces în 
unitatea spitalicească în fiecare zi a 
săptămânii.

Vila cu piscină a lui Bobaru Jr. s-a fi nalizat! Proprietatea Vila cu piscină a lui Bobaru Jr. s-a fi nalizat! Proprietatea 
l-a costat pe fi ul primarului peste 516.000 de lei, un l-a costat pe fi ul primarului peste 516.000 de lei, un 
dosar penal și un dosar la ANIdosar penal și un dosar la ANI

Să primim Sfi ntele sărbători  cu pace şi căldură Să primim Sfi ntele sărbători  cu pace şi căldură 
în sufl et, plini de speranţă şi de încredere, în sufl et, plini de speranţă şi de încredere, 
călăuziţi de dragoste, să mergem pe drumul călăuziţi de dragoste, să mergem pe drumul 
vieţii presărat cu steluţe norocoase, iar anii vieţii presărat cu steluţe norocoase, iar anii 
care vin să fi e cel puţin la fel de fericiţi, care vin să fi e cel puţin la fel de fericiţi, 
ca şi cei de până acum. ca şi cei de până acum. 

La mulți ani!La mulți ani!

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

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

La mulți ani!La mulți ani!

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

Următorul număr al cotidianului Gorjeanul va apărea miercuri, 4 ianuarie 2023Următorul număr al cotidianului Gorjeanul va apărea miercuri, 4 ianuarie 2023
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Au aruncat gunoiul Au aruncat gunoiul 
în stradăîn stradă

Mai multe pungi de gunoaie au fost 
aruncate pe strada Luncilor din mu-
nicipiul Târgu Jiu, în zona drumului 
public.
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„Un popor care-și alege politicieni corupţi, impostori, hoţ i și trădători, nu es te vict imă, ci complice.” - George Orwell„Un popor care-și alege politicieni corupţi, impostori, hoţ i și trădători, nu es te vict imă, ci complice.” - George Orwell
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

†Sf. Familie, †Sf. Familie, 
Isus, Maria și Isus, Maria și 
Iosif, sf. Felix I, Iosif, sf. Felix I, 
pp. PPpp. PP

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 

parter, vis-a-vis parter, vis-a-vis 

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9211  +0,0019
Dolarul SUA                    4,6615  -0,0237
Gramul de aur                        268,9159  +0,4004 
Francul elveţian                         4,9963  +0,0226  
100 Yeni japonezi                     3,4271  +0,0062
Lira sterlină       5,7073  +0,0111 
Leva bulgărească      2,5161  +0,0010 
Leul moldovenesc                     0,2412  +0,0001     
100 Forinţi maghiari     1,1839  -0,0015

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

Tel./fax: 0251/418.707Tel./fax: 0251/418.707

E-mail: postmaster@avpcraiova.roE-mail: postmaster@avpcraiova.ro

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, 

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298

†) Sfânta Muceniță †) Sfânta Muceniță 
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Din haos, în alt haos?!

Drumuri modernizate la Arcani prin 
programul „Anghel Saligny”

Motto: „Haosul câștigă întot-
deauna pentru că este mai bine 
organizat.”

Edwuard A. Murphy

Dacă ar fi să-i dăm cre-
zare Preș. Klaus Wer-
ner Iohannis, „Româ-

nia este un stat eșuat”. Sigur, cel 
ce se crede priceput în toate se 
înșeală și de această dată. Ce-i 
drept, primul mandat și l-a înce-
put după un alt președinte ce a 
condus țara în zece ani răi, pen-
tru ca apoi să se laude cu faptul 
că el a creat „un stat mafiot!” În 
primul mandat al președintelui 
Iohannis nu s-a petrecut nimic 
bun pentru țară și, fiind întrebat 
care-i cea mai importantă rea-
lizare a lui în primii cinci ani a 
avut obrăznicia să afirme că „am 
scos Partidul Social Democrat de 
la guvernare!”

DOI LIMBRICI. FLORIN CÎȚU 
ȘI VIRGIL POPESCU. Și cu asta 
ce-a făcut? A dat guvernarea pe 
mâna incompetentului de Ludo-
vic Orban, cel ajutat întru distru-
gerea economiei de doi limbrici 
mici: Florin Câțu la Finanțe și 
Virgil Popescu la Energie. Pentru 
împrumuturile fără număr și la 
dobânzi mari, Florin Cîțu a fost 
înscăunat prim-ministru, demni-
tate publică din care a dus Ro-
mânia de la 35% datorie publică 
din Produsul Intern Brut(PIB) la 
49,5%. Neinspiratul sau răuvo-
itorul Preș. Klaus Werner Ioha-
nnis i-a mai băgat în coaliția de 
guvernare cîțistă și pe cei de la 
USR(Uniunea Sabotați România!) 
până și-a dat seama ce calamități 
sunt!

DE LA „CIUMA ROȘIE”, LA 
SALVATORUL PATRIEI. Chiar 
dacă președintele Iohannis nu-i 
scotea pe social-democrați din 
„ciuma roșie”, sintagmă de sor-
ginte nazistă, și repeta obsedant, 
silabisind ca un repetent într-

ale politicii, PeSeDe, fără a-și 
da seama de ridicolul situației, 
el a renunțat la vorbele nelalo-
cul lor și la GuWernerul Meu. 
Și-o fi dat seama, într-un târ-
ziu, că alegerile parlamenta-
re le câștigase Partidul Social 
Democrat și l-a adus, totuși, la 
guvernare în coaliție cu pretin-
sul Partid Național Liberal și cu 
UDMR!

UN AN CU HAOS SE ÎNCHE-
IE! ÎNCEPE ALTUL LA FEL? 
Cu chiu, cu vai, anul 2022 se 
încheie într-u haos total, cu cri-
za facturilor datorată prețurilor 
aberante de la energia electrică 
„liberalizată” de afonul sau sifonul 
Virgil Popescu, cel ce ne aburea cu 
scăderea prețurilor la energia elec-
trică după liberalizare, și cu prețuri 
aberante la alimentele de bază, dar și 
la celelalte produse.

Ca o primă concluzie, prim-minis-
trul Nicolae Ciucă se dă modest și nu 
prea: „Nu spunem că a fost o activi-
tate perfectă!” Și în mod sigur nu a 
fost, din moment ce Guvernul Ciucă a 
scârțâit cam din toate închieturile.

HAOS FĂRĂ REPAUS?! Se 
sfârșește un an haotic. Un an care a 
început cu o sumă de amenințări la 
adresa economiei globale și care, se 
închie, după cum am văzut, că aceste 
amenințări au fost aruncate cu mult 
peste previziunile inițiale.

Prima amenințare a fost impac-
tul pandemiei de COVID-19, care 
înghețase lanțurile de aprovizionare 
și pusese frână creșterii economice. 
Impactul economic al pandemiei este 
încă prezent în piețele de producție 
din toată lumea, în valoarea produ-
selor și în distribuția lor în piețele de 
dsfacere ale lumii. Iar România nu 
putea să facă excepție!

O a doua amenințare a fost inflația. 
Numai că, iată, inflația rămâne cea 
mai mare amenințare și pentru 2023. 
La noi, creșterea prețurilor la energia 
electrică a atras după sine creșterea 
prețurilor la toate produsele, în spe-

cial la produsele alimentare de bază. 
Iar invazia rusă în Ucraina și im-
pactul acesteia pe piața europeană 
a energiei a aruncat inflația ca din 
praștie. 

Probabil că tot anul 2023 vom 
vedea cum creșterea prețurilor va 
eroda semnificativ puterea de cum-
părare a veniturilor reale. O scăde-
re importantă a vitezeide creștere a 
prețurilor și o întoarcere către o rată 
a inflației scăzută, în jurul a 2-3 pro-
cente nu pare posibilă în scurt timp 
și, mai ales, atâțta vreme cât războ-
iul din Ucraina va continua să pună 
presiune pe economia lumii și, deci, 
a Europei.

A treia amenințare este recesiu-
nea în care ar putea intra cele mai 
importante motoare ale economiei 
globale. Deci și economia Germaniei, 
de care cea a României este depen-
dentă!

Agricultura rămâne, ca de obicei, 
la voia Domnului. Iar seceta prelun-
gită și căldurile exagerate de Crăciun 
și de Revelion nu sunt semne bune!

Una peste alta – industria, agri-
cultura, construcțiile, serviciile – 
trebuie salvate. Este de dorit a se 
vedea în 2023 efectul benefic al pri-
mirii fondurilor europene din Planul 
Nașțional de Redresare și Reziliență 
și al investițiilor proiectate generos 
în Bugetul public pentru anul viitor.

ION PREDOȘANU

Ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice şi admi-
nistraţiei, Cseke Attila, a semnat 25 de noi contrac-
te de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii 
„Anghel Saligny”, în valoare totală de 234 milioane 
de lei, pentru 20 de unităţi administrativ-teritoriale. 
Contractele semnate vizează modernizarea infras-
tructurii rutiere, asfaltare de drumuri, construirea 
de poduri, extinderea şi modernizarea unor staţii 
de epurare a apelor uzate, precum şi înfiinţarea sau 
extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canali-
zare.

Pe lista investițiilor se găsește și județul Gorj. 
Mai precis, comuna Arcani, care beneficiază de 
7.659.586 de lei, pentru „modernizare drumuri de 
interes local și străzi”.

Cu aceste proiecte, numărul contractelor sem-
nate până în prezent în cadrul Programului Naţio-
nal de Investiţii „Anghel Saligny” se ridică la 259, în 
valoare totală de 2.618.204.078 lei, a precizat, joi, 
ministrul Dezvoltării.

I.I.
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Casa polițistului 
Bogdan Bobaru, 
fiul primarului de 

Bumbești Jiu, a fost realizată 

Vila cu piscină a lui Bobaru Jr. s-a fi nalizat! Proprietatea 
l-a costat pe fi ul primarului peste 516.000 de lei, un dosar 
penal și un dosar la ANI
Proprietatea lui Bogdan Bobaru, fiul edilului PSD de 
Bumbești-Jiu, este cât o sală de bal. Mai mult, deși 
orașul nu este dotat cu piscină, vila fiului primarului 
Bobaru are o astfel de construcție ce a fost prevăzută în 
proiect. Casa are dimensiuni impresionante, mai exact, 
o suprafață construită de 321 mp și o suprafață utilă de 
354 de mp. Construcția nu este însă recepționată, astfel 
că fiul primarului nu plătește încă impozit pentru sala 
de sport, pardon, casa cu etaj a celor doi polițiști. Și asta 
pentru că prima autorizație de construcție a locuinței a 
fost anulată de instanță, dar odrasla primarului a găsit 
modalitatea de a i se emite o nouă autorizație pentru a 
se finaliza construcția.

cu bani din CAR-uri și dintr-o 
donație neasumată de tatăl 
proprietarului, edil PSD. Cu 
toate acestea, când mp con-
struibil depășește suma de 
700 de euro, polițistul Bo-
baru a putut să își achite 
construcția unei case imen-
se în care vor locui doar doi 
adulți și un copil. Fondu-
rile folosite la construcția 
locuinței sunt cercetate acum 
de ANI, cum cercetată a fost 
speța și de procurorii Parche-
tul Județean, dosarul fiind pe 
rolul Judecătoriei Târgu-Jiu.

Mari semne de întrebare!

Nu numai fondurile ridică 
semne de întrebare pentru 

finalizarea vilei, ci și firmele 
care au prestat pentru aceas-
tă construcție, firme care, 
coincidență, în același timp 

câștigaseră contracte cu bani 
publici cu Primăria Bumbești 
Jiu și derulau deja investițiile 
respective. Este vorba des-
pre investiții cu bani publici 
de peste 70 miliarde de lei. 
Aici este suspectă legătura 
primarului, cu firmele priva-
te respective dar și prezența 
mașinilor acestor societăți 
și a lucrătorilor în șantierul 
privat al familiei Bobaru, la 
Curtișoara. Acest lucru a fost 
recunoscut chiar de primar 
într-o declarație dată în fața 
anchetatorilor.

Accident de muncă, în vara 
lui 2021, în șantierul Bobaru

Tot de remarcat este că în 

vara lui 2021, un angajat al 
primăriei din Bumbești Jiu 
ajunge în șantier familiei Bo-
baru și suferă un accident. 

Este accident de muncă dar 
incidentul a fost mușamalizat 
cu toate că salariatul a fost 
imobilizat cel puțin trei luni 
la pat, timp în care a fost în 
concediu medical la primărie. 

Omul era ,,la negru”  în 
șantierul familiei Bobaru lu-
cru care nu a ajuns pe masa 
inspectorilor ITM deoarece 
proprietarul, polițist, și tăti-
cul primar au avut grijă.

Victima în cauză, Robert 
Chesnoiu, este chiar șoferul 
primarul Bobaru, de cat edi-
lul a fost tras pe dreapta de 
anchetatori. 

Acest Chesnoiu nu are 
în fișa postului atribuții de 
șofer, dar edilul a avut grija 
să îi ușureze munca salaria-

tului accidentat pe proprieta-
tea fiului său. De altfel, și pe 
perioada convalescenței aces-
tui salariat ,,de casă" edilul 
Bobaru trimitea o mașină sa 
îl transporte, cu un apropiat, 
pe salariat la spital, la recu-
perare. 

Deocamdată, vila este în 
construcție, aceasta nefi-
ind finalizată în acte, atâta 
timp cât recepția lucrării nu 
a fost realizată. Se așteaptă 
declarația proprietarului, la 
recepție, cu privire la valoare 
reală a lucrării, încât cea de 
la tata de 516.000 de lei nu 
pare reală și poate fi o încer-
care de eludare a legii privind 
taxele și impozitele locale. 

A.STOICA
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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 An Nou 2023  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

Bucuria Anului Nou 2023 să reverse peste locuitorii 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

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 an plin de realizări,  multe bucurii  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, plini de Să primim Sărbătorile cu pace şi căldură în sufl et, plini de 
speranţă şi de încredere, călăuziţi de dragoste,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. 

,,La mulți ani ! ”,,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  liniștea și fericirea Să vă bucurați alături de ce dragi, de  liniștea și fericirea 
adusă de Sfi ntele Sărbători să vă însoțească pe tot parcursul adusă de Sfi ntele Sărbători să vă însoțească pe tot parcursul 
anului ce va urma!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 ați în difi cultate, benefi ciarilor de urăm salaria  lor, copiilor afl ați 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.

     La mulţi ani! 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

E cumpăna dintre ani! E cumpăna dintre ani! 
Să privim înapoi cu iertare, Să privim înapoi cu iertare, 
înainte cu dorință, în jos cu înţelegere înainte cu dorință, în jos cu înţelegere 
şi în sus cu recunoş  nţă! şi în sus cu recunoş  nţă! 
Speranţa să vă deschidă poarta spre un Speranţa să vă deschidă poarta spre un 
An Nou plin de bucurii şi împliniri. An Nou plin de bucurii şi împliniri.     

            
                          La mulţi ani!La mulţi ani!

Ion STAMATOIU, Ion STAMATOIU, 
                               Primarul Comunei Scoarța                                Primarul Comunei Scoarța 
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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

    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. 

 La mulți ani! 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, când colindul își porneste În pragul sărbătorilor de iarnă, când colindul își porneste 
drumul său de belșug și veselie, când lumina ne pătrundedrumul său de belșug și veselie, când lumina ne pătrunde

în sufl et pentru clipa cea de taină, urăm locuitorilor în sufl et pentru clipa cea de taină, urăm locuitorilor 
comunei GLOGOVA fericire și sănătate, multe bucurii și comunei GLOGOVA fericire și sănătate, multe bucurii și 

împliniri, gânduri bune și armonie deplină.împliniri, gânduri bune și armonie deplină.

    La mulți ani!  La mulți ani!

Gheorghe ALPREDIGheorghe ALPREDI
Primarul Comunei GLOGOVAPrimarul Comunei GLOGOVA

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

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

iar Anul Nou 2023 să vă fi e o punte spre un viitor mai bun şi mai iar Anul Nou 2023 să vă fi e o punte spre un viitor mai bun şi mai 
luminos.luminos.

Sărbători fericite!Sărbători fericite!

Bogdan IONICĂBogdan IONICĂ
Director General SNI Bucureș  Director General SNI Bucureș  

Un nou program de vizite la Spitalul JudețeanUn nou program de vizite la Spitalul Județean

Spitalul Județean de Urgențe Târgu-Jiu 
și-a modificat programul de vizite. Rudele 
pacienților vor avea acces în unitatea spi-

talicească în fiecare zi a săptămânii.
„Începând cu data de 19.12.2022, programul de 

vizitare a pacienților internați în secțiile Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu va fi în conformitate 
cu prevederile  Ordinului Ministerului Sănătății nr. 
3670/06.12.2022, și anume: pentru toate secțiile, 
cu excepția secțiilor și compartimentelor ATI, zilnic, 
de luni până vineri, în intervalul orar  13:00 – 17:00 
și sâmbăta și duminica, în intervalul orar   09:00 – 
12:00 și 14:00 – 17:00”, anunță spitalul.

Nu este permisă vizitarea bolnavilor cu boli infec-
tocontagioase COVID sau nonCOVID, cu excepția 
pacienților aflați în stare gravă/critică.

În cazul pacienților minori, este permisă vizita 
unui aparținător doar în cazul în care pacientul in-

ternat este neînsoțit.
Vizitarea pacienţilor internați în secţiile/com-

partimentele de terapie intensivă (ATI) este permi-

să zilnic în intervalul orar 15:00 – 16:00 și 19:00-
20:00.

I.I.
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Risc crescut de fraudă în nu-
mele Primăriei Rovinari!, 
este atenționarea primaru-

lui din Rovinari, Robert Filip.
,,Persoane rău intenționate, as-

cunse în spatele unor identități false, 
solicită copii ale cărților de identitate, 
cu promisiunea că vor primi din partea 
Primăriei Rovinari sume consistente de 
bani cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Total neadevărat!
Facem precizarea că beneficiile 

acordate de Primăria Rovinari sunt 
stabilite de lege sau prin Hotărâri ale 
Consiliului Local și sunt comunicate 
oficial la avizierul instituției, pe pagina 

Alarmă la Rovinari! Persoane cu Alarmă la Rovinari! Persoane cu 
identități false cer copii de buletin în identități false cer copii de buletin în 
schimbul ,,ajutoarelor de la primărie”schimbul ,,ajutoarelor de la primărie”

de internet www.primariarovinari.ro 
sau în presă. 

În plus, nicio persoană privată nu 
vă poate intermedia obținerea unor be-
neficii.

Așadar, vă recomandăm să NU 
comunicați, sub nicio formă, datele per-
sonale către necunoscuți, cu atât mai 
mult să transmiteți copii ale documen-
telor de identitate, pentru că riscați să 
fiți puși în situații neplăcute.

Dacă considerați că ați fost înșelați, 
vă recomandăm să vă adresați orga-
nelor abilitate.

Fiți precauți!!!”, a transmis edilul.
M.C.H.

,,România are 35 noi 
stațiuni turistice de interes lo-
cal. 

Începând de acum, aces-
tea se vor putea bucura de 
noi oportunități de dezvol-

Comuna Runcu a devenit Stațiune Turistică de Interes Local
Guvernul a adoptat miercuri, 28 decembrie, Hotărârea 
pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din 
localități ca stațiuni turistice de interes local. Pe lista 
celor 35 noi stațiuni turistice se numără și localități 
din Olt, Gorj și Vâlcea. 

tare, printre care menționez 
atragerea de investitori și 
finanțări, în scopul maximi-
zării potențialului zonelor și, 
foarte important, o creștere a 
numărului de vizitatori. 

Mai mult decât atât, 
destinațiile cărora le-a fost 
acordat noul statut vor pu-
tea fi parte din reforma 
Organizațiilor de Management 
al Destinațiilor, având de acum 
posibilitatea, conform criteri-
ilor mininale, să înființeze și 
să operaționalizeze o astfel de 
entitate la nivel local. Felicitări 
tuturor!”, a declarat minis-
trul antreprenoriatului și tu-
rismului, Constantin-Daniel 
Cadariu.

În urma solicitărilor și 
documentației depuse de au-
torităţile administraţiei publi-
ce locale, Ministerul Antre-
prenoriatului și Turismului 
a procedat la verificarea în-
deplinirii criteriilor legale, 
efectuând inclusiv vizite în 
teritoriu, primind statut de 
stațiuni turistice de interes 
local următoarele localități:

„Pe termen mediu şi lung, 

atestarea acestor localități ca 
stațiuni de interes local vor 
crea un impact pozitiv prin 
creşterea circulaţiei turistice 
şi totodată a cifrei de afaceri a 
investitorilor din turism.

Având în vedere efectul 
multiplicator al turismului 
în sectoarele economice co-
nexe, precum transporturile, 
construcțiile, agricultura, ar-
tizanatul și comerțul cu amă-
nuntul, realizarea unor proiec-
te de dezvoltare a turismului în 
localităţile atestate ca staţiuni 
turistice vor genera un impact 
benefic pentru dezvoltarea 
economică și creşterea calităţii 
vieţii pentru rezidenţii acestor 
zone”, adaugă sursa citată.

Până la acest moment, în 
România sunt atestate 54 de 
stațiuni turistice de interes 
național și 147 de interes lo-
cal. 

În Gorj, localităţile Polo-
vragi, Baia de Fier, Novaci, 
Săcelu şi Peştişani au mai 
fost declarate staţiuni turisti-
ce de interes local.

M.C.H.
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A încercat să mituiască o polițistă cu 500 A încercat să mituiască o polițistă cu 500 
de lei. „Să mă iertați că am și io nevoie…”de lei. „Să mă iertați că am și io nevoie…”
Un șofer care a depășit linia continuă a încercat să mituiască o 
polițistă din Gorj, pentru a nu rămâne fără permisul de conducere. 
Tânărul a pitit o bancnotă de 500 de lei în poliția de asigurare, pentru 
„a fi iertat”, așa cum i-a explicat polițistei. Aceasta și-a informat șefii, 
iar bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru dare de mită.

Au aruncat gunoiul în stradăAu aruncat gunoiul în stradă

Fapta a avut loc în urmă cu 
două luni, iar Tribunalul Gorj 
a decis, înainte de Crăciun, 

că poate începe judecata în acest do-
sar. 

În fapt, în seara zilei de 13 octom-
brie, în timp ce efectua activități pe 
linie de circulație rutieră pe DN 66, 
un echipaj de poliție, format din trei 
agenți de poliție din cadrul IPJ Gorj – 
Poliția Orașului Bumbești Jiu, a oprit 
un autoturism condus de un tânăr din 
județul Iași, care a efectuat o depășire 

neregulamentară, încălcând marcajul 
longitudinal continuu ce separă cele 
două benzi de circulație.

„Agenții de poliție au plecat în ur-
mărirea autoutilitarei, procedând la 
oprirea acesteia în apropierea Poliției 
Bumbești Jiu, ocazie cu care agenta 
de poliție (...) i-a solicitat conducăto-
rului auto documentele autovehicu-
lului, constatând că în autoutilitară 
se mai aflau încă doi pasageri, toți 
din județul Iași. În timp ce agenta de 
poliție completa documentele, incul-

patul a luat din torpedoul autoutili-
tarei o bancnotă de 500 de lei pe care 
a introdus-o în polița de asigurare 
auto și s-a deplasat la autospeciala 
de poliție cu intenția de a o mitui pe 
polițistă, pentru a nu-i fi suspendat 
permisul de conducere”, potrivit re-
chizitoriului.

Tânărul a aruncat pe geamul por-
tierei, pe bordul mașinii de poliție, 
polița de asigurare cu suma de bani, 
revenind imediat la autoutilitară. Ob-
servând bancnota în interiorul asigu-
rării, polițista le-a arătat-o celorlalți 
doi colegi și l-a chemat pe șofer la 
mașină, cerându-i explicații cu privi-
re la bani. Acesta i-a răspuns că sunt 
„pentru a fi iertat”. 

Discuția a fost înregistrată cu ca-
mera video body-cam din dotarea 
polițistei, fiind surprins momentul 
când șoferul se exprimă „să mă iertați 
că am și io nevoie…”, făcând referire 
la scopul oferirii banilor. 

Ulterior, polițista și-a informat 
șefii cu privire la incident și i-a soli-
citat inculpatului să o însoţească la 
sediul Poliției Bumbești Jiu, pentru 
finalizarea întocmirii documentelor. 
Au fost anunțați și ofițerii Serviciu-
lui Județean Anticorupție Gorj, care 
s-au deplasat la sediul poliției, unde 
au procedat la ridicarea bancnotei de 
500 lei.

Șoferul, în vârstă de 22 de ani, a re-
cunoscut că a încercat să o mituiască 
pe polițistă, pentru a nu-i fi suspen-
dat permisul de conducere întrucât îi 
era necesar pentru efectuarea de cur-
se în străinătate. Tânărul plecase în 
noaptea anterioară din Iași, cu scopul 
de a prelua colete de pe traseu pe care 
să le transporte în Anglia. 

Bărbatul a fost trimis în judecată 
în stare de libertate, pentru săvârşi-
rea infracţiunii de dare de mită, dis-
punându-se începerea judecăţii. 

I.I.

Mai multe pungi de gunoaie au 
fost aruncate pe strada Luncilor din 
municipiul Târgu Jiu, în zona drumu-
lui public.

Polițiștii locali au demarat proce-
durile legale, în vederea identificării 
celor care au abandonat deșeurile, 
respectiv peturi, ambalaje din carton, 
cărți, inclusiv caiete. 

Persoanele vinovate riscă amenzi 
cuprinse între 10.000 lei și 20.000 
lei (pentru persoane fizice) și între 
50.000 lei - 70.000 lei (pentru persoa-
ne juridice). 

Salubrizarea terenului aflat în do-
meniul public al municipiului Târgu 
Jiu a fost efectuată de către angajații 
societății Edilitara Public S.A.

„De asemenea, potrivit O.U.G. nr. 
92/2021, persoanele sancționate 
contravențional au obligația supor-
ta cheltuielile legate de ridicarea 

deșeurilor aruncate necontrolat și 
curățarea terenului”, anunță Poliția 
Locală Târgu-Jiu.

I.I.
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După provenienţa lor se pot defini două ca-
tegorii de pericole: subiective și obiective 
amândouă aproape la fel de importante.

Totuşi, la ora actuală, se consideră că peri-
colele subiective fac cele mai multe victime 
în munţi. 

Acest fel de pericole au geneza însuşi în subiect 
(în cazul nostru practicantul unui sport montan) şi 
depind în cea mai mare măsură de intelectul său. 

Pericolele  muntelui - 2 
Un loc important îl ocupă ignoranța însoţită de ne-
glijenţă și delăsare. 

Înainte de a face primul pas în practicarea spor-
turilor montane este neapărat nevoie să cunoaştem 
bine terenul de joc, muntele în cazul nostru sub 
toate aspectele sale, să ţinem cont de regulile ,,jo-
cului” şi să învăţam din experienţa altora. 

Dacă este posibil trebuie urmate cursuri de 
specialitate sub supravegherea unor instructori 
calificați. 

Experienţa se câştigă parcurgând la început tra-

see uşoare necesare formării deprinderilor de a învinge 
greutăţile, la început mai mici iar cu timpul mai mari şi 
mai complexe. 

Nu trebuie să ne hazardăm de la început pe trasee 
lungi, dificile şi pe vreme nefavorabilă.  

Toate sporturile legate de munte necesită o bună con-
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

diţie fizică iar aceasta se obţine prin antrenament pe ,,te-
renul de joc” adică muntele în cazul nostru. 

O sursă importantă de pericole o constituie oboseala 
ce conduce la slăbirea rezistenţei fizice şi atenţiei cu ne-
glijarea regulilor muntelui. 

În acest sens se poate aminti alimentaţia corespunză-
toare pe munte şi trebuie acceptată ideea că nu trebuie 
să se ajungă  până la epuizarea totală a resurselor fizice 
ci alimentaţia să se facă raţional pentru a se complecta 
caloriile consumate prin efort.

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

Pericolele obiective îşi au natura în ,,obiect” deci în 
natura înconjurătoare. 

O mare atenţie trebuie acordată banalului mers mai 
ales pe porţiuni de iarbă ce alternează cu trepte stâncoa-
se verticale. 

Adesea un traseu montan pare la prima vedere foarte 
simplu dar în realitate el este extrem de periculos prin 
iarbă udă, porţiuni de muşchi umed şi chiar pasaje de 
stâncă înierbată.

Nu mai puțin periculoasă este stânca friabilă, degra-
dată de acţiunea agenţilor externi. 

Vizibil sau mai puțin orice stâncă suferă de pe urma 

factorilor externi şi acest lucru trebuie verificat de 
fiecare dată când avem de-a face cu porţiuni de 
stâncă friabilă. De asemenea trebuie evitată dislo-
carea de pietre care pot constitui adevărate proiec-
tile pentru cei aflaţi mai jos. Porţiunile de stâncă 
friabilă se pot recunoaște usor după conurile de 
grohotiş aflate la baza lor. Alt pericol îl reprezintă 
îngheţul și dezgheţul succesiv care în munţii noştri 
se produce de regulă la sfârşitul iernii. Aceste feno-
mene ca şi ploile torenţiale pot provoca căderi de 
pietre izolate sau  avalanşe până la dislocarea de 
lespezi întregi.  

Stânca udă şi în special cea acoperită de mâzgă 
este cu mult mai alunecoasă decât cea uscată ast-
fel că anumite pasaje care pe vreme bună se trec 
usor în stare udă devin de netrecut.  

Un alt pericol nu mai puţin important îl con-
stituie hipotermia. Apa în combinaţie cu frigul şi 
vântul chiar dacă nu coboară sub 0C poate provoca 
hipotermii. S-au înregistrat cazuri de hipotermie şi 
degerături chiar la temperaturi pozitive (+5C). Răci-
rea mâinilor până la amorţirea lor este deosebit de 
periculoasă diminuând siguranţa deplasării pe te-
ren muntos. Vara în timpul averselor de ploaie este 
bine ca turiștii să se adăpostească în locuri fără pe-
ricol pentru descărcările electrice. De asemenea în 
cazul pierderii orientării datorită ceţii este bine să 
aşteptăm până când vizibilitatea permite reluarea 
drumului fără să ne aventurăm şi să ne rătăcim. În 
toate aceste cazuri trebuie păstrat calmul şi trebuie 
evitată starea de panică.  
   MUGUREL PETRESCU     
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În ANUL NOU, 2023 - Cu încredere mai mare şi cu nădejdea vie, să ne rugăm Preaînaltului Dumnezeu! În ANUL NOU, 2023 - Cu încredere mai mare şi cu nădejdea vie, să ne rugăm Preaînaltului Dumnezeu! 

„Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul „Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul 
veacului” (Matei 28, 20).veacului” (Matei 28, 20).
Am ajuns cu bine, după ce am 

trecut prin cu atâtea încer-
cări ale nevoinţelor noastre, 

până în Ajunul Noului An 2023, cu 
încrederea că Atotputernicul Dumne-
zeu, cu Voia Sa Cea Milostivă şi Iu-
bitoare de oameni, va face ca lumea 
aceasta copleşită de apăsarea păcate-
lor, să poată merge mai departe, ca 
să nu-şi piardă niciodată nădejdea în 
faţa crizelor fără sfârşit, a fricilor de 
cele lumeşti, strădaniile noastre fiind 
ca o arvună a împlinirii Marelui Plan al 
Tatălui Ceresc şi ca o chezăşuire a Fi-
ului Său Preaiubit, mai ales ca o stră-
luminare a Duhului Sfânt cel dătător 
de viaţă! Aşadar, după ce mâine vom 
respira aerul destul de poluat al anu-
lui care se încheie, privind cu atenţie 
prima filă a noului calendar, după opt 
zile retrăim cu emoţie atmosfera marii 
Sărbători a Naşterii Domnului nostru 
Iisus Hristos, când Pruncul Cel Nou 
Născut ca Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu Adevărat, pentru a binevoi 
să primească tăierea împrejur, ca să 
împlinească legea, aşa cum ne spu-
ne în Sfânta Evanghelie: ,,N-am venit 
să stric legea, ci, s-o împlinesc”, iar în 
acest fel, Domnul Se supunea legii, ca 
pe cei vinovaţi şi robiţi de dânsa să-i 
facă liberi, pentru că, sfârşindu-se le-
gea cea veche, care era după trup, a 
început cea nouă, duhovnicească şi 
precum omul cel vechi, trupesc, tăia 
împrejur pe omul cel simţit, în acelaşi 
fel, omul duhovnicesc este dator a-şi 
tăia împrejur patimile cele sufleteşti: 
iuţimea, mânia, zavistia, mândria, ne-
curăţia şi alte păcate. Aşadar, în cea 
de-a opta zi S-a tăiat împrejur Dom-
nul, arvunindu-ne cu sângele Său 
viaţa cea viitoare, care de învăţători 
se socoteşte a fi a opta zi rânduită în 
chipul Botezului şi al curăţirii păca-
tului strămoşesc!Prin urmare, Dom-
nul Dumnezeu a voit ca să primească 
tăiere împrejur, începând înainte de 
a pătimi pentru noi şi gustând acel 
pahar, pe care voia să-l bea până în 
sfârşit, grăia pe Cruce: ,,Săvârşitu-
s-a şi se vor vărsa picături de sânge 
dintr-o parte a trupului, până ce din 
tot trupul va curge sângele pâraie; în 
pruncie începe a răbda şi la pătimi-

re se deprindea; ca, atunci când va fi 
bărbat desăvârşit cu vârsta, să rabde 
cu înlesnire patimile cele mai cum-
plite: pentru că din tinereţe se cuvi-
ne omului a se deprinde la nevoinţele 
cele bărbăteşti. Viaţa omenească este 
plină de osteneli, fiindcă o zi, având 
naşterea dimineaţa, iar seara sfârşi-
tul; că de dimineaţă, adică, din scu-
tece, Omul - Dumnezeu Hristos iese 
la lucrul Său prin osteneli, fiind în 
osteneli din tinereţe şi spre lucrarea 
Sa până în seara aceea când soarele 
s-a întunecat şi s-a făcut întuneric pe 
tot pământul până la al nouălea ceas; 
căci grăieşte către iudei: ,,Tatăl Meu 
până acum lucrează şi Eu lucrez”, 
căci, aşa se scrie numele lui Iisus, cu 
roşeala sângelui, cu durerile şi chi-
nurile celor ce până la sânge suferă, 
nevoindu-se împotriva păcatului. Cu 
adevărat, Tu ai coborât printre noi şi 
Te-ai smerit chiar mai jos decât o cere 
oricare! Au căzut sorţii omului ca să 
slujească drept unealtă a lui Dumne-
zeu în mijlocul acestei ţesături a Noii 
Zidiri, dar, în acelaşi timp, omul nu 
pare conştient că Dumnezeu lucrează 
prin el, omul este slab şi neputincios, 
şovăielnic şi cu băgare de seamă, dar, 
atunci când un om simte că Dumne-
zeu l-a luat în mâinile Sale, aşa cum 
olarul ia pământul ca să facă un vas 
de lut, el se simte în acelaşi timp şi 
puternic şi smerit, hotărât în lucrări-
le sale şi sprijinit de către Dumnezeul 
cel Preaînalt! Deci, te sărutăm, cu dra-
goste, o, preadulce nume al Lui Iisus, 
ne închinăm cu osârdie preasfântului 
Tău nume, preadulce şi întru tot în-
durate Iisuse, lăudăm numele Tău cel 
preamare, Mântuitorule Iisuse, umi-
lindu-ne faţă de sângele cel vărsat în 
tăierea împrejur! Pruncule cel fără 
de răutate şi Doamne cel desăvârşit, 
ne rugăm bunătăţii Tale celei mari, 
pentru preasfânt numele Tău, pentru 
preascump sângele Tău ce s-a vărsat, 
şi pentru Maica Ta cea fără de priha-
nă, care fără stricăciune Te-a născut, 
să reverşi asupra noastră mila Ta cea 
bogată, să îndulceşti inimile noastre 
prin Tine Însuţi Iisuse, să aperi şi să 
ne îngrădeşti de pretutindeni cu nu-
mele Tău, ca să-L cântăm în vecii ve-
cilor. Amin”!                 

,,Să nu socoteşti că 
Dumnezeu are nevoie 
de slavă. Vrea, însă, 
să fi i vrednic de a-L 
slăvi”! (Sfântul Vasile 
cel Mare)

Sfântul Vasile cel 
Mare, episcopul Ceza-
reii, unul dintre cei mai 
importanţi părinţi ai Bi-
sericii Ortodoxe şi unul 
dintre cei mai mari teo-
logi creştini, s-a născut 
în Pont în jurul anului 
329 şi a murit în Ceza-
reea, în ziua de 1 ianua-
rie 379. Aşadar, începem 
Anul Nou 2023 şi cu săr-
bătoarea Sfântului Va-
sile cel Mare, considerat 
«păzitor de duhuri rele», 
motiv pentru care în pri-
ma zi din an este bine 
să verşi vin pe masă, să 

spargi un pahar alb, să răstorni cutia 
de chibrituri sau să dai de pomană 
unui om sărac, pentru ca să ai noroc 
tot anul, mai ales dacă prima persoa-
nă care intră în casă de 1 ianuarie 
este bărbat. Pentru ca să explicăm 
cât mai pe scurt, Sfântul Vasile cel 
Mare provenea dintr-o familie creşti-
nă binecunoscută în care tatăl său, 
Sfântul Vasile cel Bătrân, a fost un 
renumit învăţător în Pont, iar sora sa, 
Macrina, şi fratele său, Grigore din 
Nyssa, au devenit de asemenea sfinţi. 
El a studiat la Cezarea, la Constanti-
nopol şi la Atena, remarcându-se încă 
de tânăr prin profunde cunoştinţe în 
filosofie, astronomie, geometrie, me-
dicină şi retorică, iar, sub influenţa 
surorii sale Macrina, Vasile se apro-
pie mai mult de biserică, mai ales că 
episcopul Cezareii, care îl aprecia de-
osebit de mult, îl încurajează să ac-
cepte o slujbă bisericească. În căuta-
rea căilor perfecţiunii, Vasile vizitează 
multe mănăstiri din Egipt, Siria, Pa-
lestina şi Mesopotamia şi la întoarce-
rea în Pont, înfiinţează o mănăstire pe 
malul Irisului. Scrierile sale din acea 
perioadă pun bazele vieţii monahale 
sistematice şi de aceea Sfântul Vasi-
le este considerat părintele monahis-
mului oriental. La 41 de ani, în anul 
370, Sfântul Vasile este ales episcop 
al Cezareii, fiind totodată Mitropolit al 
Cappadociei şi Exarh al Pontului, au-
toritatea sa întinzându-se între Bal-
cani, Mediterană, Marea Egee şi până 
la Eufrat. În acea perioadă a depus 
eforturi susţinute pentru organizarea 
bisericii şi a luptat pentru drepturi-
le clerului, totodată punând un mare 
accent pe temeinica pregătire canoni-
că şi spirituală a preoţilor. Acordând 
o mare atenţie săracilor şi celor opri-
maţi, iniţiind nenumărate acte de ca-
ritate a dovedit dragostea sa faţă de 
semeni, care s-a concretizat mai ales 
în aşezământul filantropic, numit de 
credincioşi «Vasiliada», construit la 
marginea Cezareei, locul unde au fost 
adunaţi cei înfometaţi şi abandonaţi, 
spre a fi hrăniţi, iar, potrivit cercetă-
torilor, fiecare boală îşi avea rezervată 
clădirea şi personalul necesar pentru 
îngrijire. Sfântul Vasile a murit la 1 ia-
nuarie în anul 379, iar la înmormân-
tarea sa au participat un mare număr 
de creştini, evrei, păgâni, localnici şi 
străini, ca dovadă a popularităţii sale. 
Pentru că peste 600.000 de români îi 
poartă numele, merită să amintim că 
numele Vasile este foarte răspândit 
în toată lumea creştină şi provine din 
grecescul «basileios», care la rândul lui 
înseamnă «rege», «împărat», «bazileu», 
iar, latinii l-au redat prin Basilius. 

În ton cu multe obiceiuri şi supersti-
ţii legate de prima zi din noul an, în 
care se sărbătoreşte Sfântul Vasile cel 
Mare, acesta este socotit chiar primul 
petrecăreţ, numele lui fiind conside-
rat de alţii drept numele de botez al 
lui Iisus Hristos! Mai este considerat 
apărătorul creştinilor, «păzitor de du-
hurile rele», astfel că prima zi a anului 
a ajuns să fie considerată de unii ca 
un moment propice pentru desfăşu-
rarea practicilor magice. Dacă în ziua 
de Sfântul Vasile, după ce te speli pe 
faţă, te ştergi cu un prosop în care 
pui un ban de aur sau de argint, vei fi 
curat şi sănătos în tot anul, iar, dacă 
dormi de Sfântul Vasile, rişti să fii le-
neş tot anul. Un alt obicei este ca, pe 
nemâncate, fiecare om să ia în mână 
unealta cu care lucrează în timpul 
anului şi s-o mânuiască de trei ori, 
pentru un mai mare spor la lucru în 
noul an. Tot în ziua de Sfântul Vasile 
se spune că e bine să se bea mult vin, 
pentru că atât cât vom bea, tot aşa 
vom avea şi sânge în obraji. Conform 
tradiţiei populare, cum e ziua de Anul 
Nou, aşa va fi tot anul: dacă ninge, 
va fi un an îmbelşugat, iar dacă e se-
nin, oamenii vor fi sănătoşi tot restul 
anului. Tradiţia populară mai spune 
că de Anul Nou se înnoiesc toate, mo-
tiv pentru care e bine ca oamenii, în 
prima zi din an, să-şi pun un gând 
bun, ca să le meargă bine tot anul. 
În noaptea trecerii dintre ani şi pe 1 
ianuarie, copiii obişnuiesc să meargă 
cu sorcova din casă în casă, pentru a 
le ura oamenilor bogăţie şi sănătate. 
La sate mai există obiceiul dezlegării 
anului, când tinerii colindă prin sat 
şi fac zgomote cu bice, buciume sau 
oale, pentru că astfel sunt alungate 
duhurile rele. De asemenea, fetele ne-
măritate obişnuiesc să construiască 
punţi din două crenguţe de măr dul-
ce, de care leagă busuioc, o pară de 
argint cu fir de aţă roşu, un inel, o 
batistă şi un şir de mărgele, pentru 
a vedea cum va fi alesul. Astfel, dacă 
puntea este plină de brumă, fata se va 
căsători cu un bărbat bogat, iar dacă 
puntea nu are brumă, atunci se va 
căsători cu unul sărac. Pentru a con-
cluziona, să mai spunem că Sfântul 
Vasile s-ar fi rugat la Dumnezeu să îi 
dea o zi, astfel că i s-a dat prima zi din 
an, iar, ca urmare, Sfântul Vasile cel 
Mare a legat o crenguţă de busuioc 
la toarta unui clopoţel şi i-a urat lui 
Dumnezeu numai lucruri bune, iar, 
de aici, obiceiul de a face multe urări 
de 1 ianuarie! 

LA MULŢI ANI, ROMÂNI, LA MUL-
ŢI ANI, ROMÂNIA! 

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Nicolae Bălaşa - PLECAREA DE LA SINENicolae Bălaşa - PLECAREA DE LA SINE
În panopticul scriptural al scri-

itorului Nicolae Bălaşa, ataşat 
la cartea Cu moartea la dărac, 

Ed M.J.M, 2022, 272 p, Craiova, se 
observă o conştiinţă ampretată de 
sine. Cartea  de faţă adună o parte 
din rostirile în public, la radio sau te-
leviziune, în împrejurări faste sau ne-
faste ale vieţii sale. Toate aceste flsh-
uri sunt orientate tematic pe diversele 
forme de existenţă ale fiinţei umane, 
pornind, fără îndoială, de la sine.

În majoritatea lor, ele sunt compu-
se sub presiunea socialului contorsi-
onat, a politicului şi a filosofului. Pe 
toate trei le struneşte şi le stârneşte 
personalitatea scriitorului şi jurna-
listului Nicolae Bălaşa, - un adevărat 
cărturar, o rara avis, în zilele noastre 
extrem de tulburi şi nesigure pentru 
o creaţie. Dacă aş fi direct în rostire, 
aş zice că Nicolae Bălaşa este figura 
emblematică a scrisului contemporan 
– cultivat, răbdător şi răzbunător, cu-
noscându-se pe sine şi la bine şi la rău. 
Ca formaţie intelectuală, face onoare, 
cinste, tagmei inginereşti, începând 
din 1995, de când i-a apărut primul 
roman Blesteme, de 235 pagini. L-au 

însoţit alte proze, de aceeaşi factură a 
inspiraţiei, satul Bulzeşti şi locuitorii 
lui. Că nu  s-a înstrăinat în vreun fel 
de aceştia stă dovada faptul că după 
dispariţia bunicii sale, a reconstruit 
şi lărgit toate spaţiile pe care aceasta 
n-avea cum să le construiască. Unele 
romane ca Mătăniile Alexandrei(2008) 
sau Puntea frântă sau căderea spre 
niciunde (2008) împlinesc expozeul 
narativ mai sus enunţat în imediata 
apropiere a acestora, întemeietorul 
de limbă română bulzeşteană, devine 
sarcastic biciuind relele apucături ale 
ţăranului român din zonă, trădările şi 
laşitatea unora dintre ei. Stau măr-
turie volumele de eseuri, până acum 
cinci la număr. Sinceritatea exprimă-
rii, fluienţa stilului, mereu în cunoş-
tinţă de cauză, a subiectivului,  fac din 
paginile scriitorului Nicolae Bălaşa, 
semne durabile ale unei lecturi plă-
cute şi coerente, deschizând sensuri 
şi nuanţe. Am ales pentru  dezbatere 
,,publică”, doar un fragment, dintr-
un flash, care dezvoltă observaţii de 
natură istorică-filosofică, privind no-
ţiunea de narcisism.

Lectura întregului text, repus în 

contezt şi citit acum, m-a dus cu gân-
dul la elveţianul Ferdinand de Saus-
sure (1857-1913), care a dezvoltat 
prin teoria-i cunoscută a semnului 
lingvistic, la semnificat şi semnifi-
cant. Nu intrăm în desfacerea de sen-
suri şi ipoteze ale  termenului căruia 
i s-a atribuit de la mitologie, mişcări 
culturale sau de masă, pe care le pu-
tem desprinde acum, dar autorul sur-
volează, cum altfel? de la distanţă, în 
cunoştinţă de cauză şi, ca în logica 
formală, trece încă mai depărtişor, ca 
să ajungă în contemporaneitate.

Ultimele cinci flash-uri, mici ese-
uri, abordează ideea de fiinţă în îm-
prejurările constrângătoare ale vieţii, 
în care rolul lui Dumnezeu este pre-
cumpănitor.

Ca fiinţă muritoare, are un capitol 
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extrem de ingenios, intitulat  Despre 
moarte, formă firească de a trăi în ne-
firescul vremurilor. Ca să completăm 
tabloul tipăriturilor scriitorului jurna-
list, se cuvine doar să transcriem, din 
aceeaşi sursă editorială    doar titlu-
rile pieselor de teatru, una dintre ele, 
Preţ pe dispreţ ( 1915-2011), trecând 
hotarele ţării noastre, poposind în pa-
ginile Observatorului, în 2011, în ca-
nada. Celelalte s-au intitulat: Ziua a 
şasea ( 2012), Teatru (2013), Slugă la 
dârloagă ( 2014).

Iată că neamul soreştilor vizează 
nu numai întremător, dar şi triumfă-
tor. Aşteptăm cu încredere volumele 
de poezii ale scriitorului total Nicolae 
Bălaşa.

MARIAN BARBU, Craiova

Ipochimenul – doar un pamfl et –Ipochimenul – doar un pamfl et –
Arta pamfl etului Arta pamfl etului 

Ipochimenul e grossier, mârâie, 
grohăie, delirează, truchează, inven-
tează scene de un grotesc involun-
tar, se autoînchipuie c-ar fi precum 
ix, igrec, zet. Are apucături cvasico-
mice de pseudopoet, lugubre, bizare, 
cu apucături corcodeleşti. Mimează 
postúri ridicole, pe care şi  le apro-
prie neinvitat (de către vreo societa-
te selectă – n.m.) căci el se învârte 
într-o lume măruntă, mediocră, uşor 
de dus cu preşul. Bâiguie, învelind 
cuvintele într-o salivă libidinoasă, 
bancuri, glumiţe de doi bani şi-o para 
chioară; se face că-şi reaminteşte nu 
ştim ce întâmplări, cu care „aura” 
lui (de altfel inexistentă – n.m.) să se 
mândrească.

Şi ipochimenul are o maladie gra-
vă: autorlâcul; are obsesia c-ar fi 
scriitor (ci nu un biet „plagiator” al 
inepuizabilului folclor literar autoh-
ton); şi, culmea, „nimici” ca el îl scar-
pină între corniţele „diabolice”; se 
complac împreună în aceeaşi cloacă 
neinstruită suficient, trăitoare din 
„lecturi superficiale lejere”, consu-

mabile la „foc mic”. Ce 
să-i faci? Lumea-i aşa 
cum este, şi ca dânsa 
sunt şi ei (autori şi lău-
dători „la comandă”, „la 
cumetrie”, la „cerşeală” 
etc. – n.m.).

În acelaşi tablou-
pamflet postarghezian 
reiterând portretul „ipo-
chimenului” ca personaj 
„negativ” (şi România de  
azi e plină de  asemenea 
„exemplare” hidoase, 
unele ajunse vedete ale 
unei cotidianităţi tul-
buri, ale unei realităţi 
bulversate, ale unei „ţări 
eşuate”, parcă ireversi-
bil),  mai „merită” con-
semnate: pisălogeala, 
viclenia, perversitatea, 
paranoia, mimica dez-
articulată, datul ochilor 
peste cap ca să simuleze 
atingerea aripei „geniu-

lui” nativ.
Ipochimenul e cârcotaş, ins insig-

nifiant, toată viaţa lui a fost alambi-
cată inutil întrucât produsele minţii 
sale, încremenită în proiect, sunt 
ilizibile, halucinante, vulgare etc. 
Se-aşază la masa vreunui  cunoscut 
fără a fi invitat. Poartă o mapă  (ori 
o geantă) cu el, unde are mereu ceva 
cu care să se laude (probabil are ob-
sesia inferiorităţii sale sociale şi cul-
turale, ca unul care nu şi-a terminat 
nici măcar liceul – n.m.); de fapt e 
un linguşitor şi un „gregar”. 

Nu are capacitatea de a-şi da 
seama că aprecierile la adresa „pse-
udocărţilor” sale sunt „uşurele”, „de 
bonton”, „amicale”, „miştocăreşti”, 
dar în mod mult prea subtil ca el să 
realizeze că acest accent „trădează” 
cumva indirect şi pe dedesubt proas-
ta calitate a „versificaţiilor” sale pue-
rile, gonflate dar fără motivaţie trai-
nică şi cam… nesărate (ca bancuri, 
stricate prin versificaţie).

ION POPESCU-BRĂDICENI
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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

8603 8603 

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 negociabil. Telefon: 
0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725
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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 vițea Angus în 
vârstă de 1 an și 4 luni, preț 
4000 lei. 

Telefon 0722814556..

 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 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.

ANUNŢ PUBLIC
PRIVIND SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU

SC.INDEPENDENT OIL TOOLS SRL, cu sediul social in 

Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr 15,etaj 3, birou 332, 

anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de ob-

ţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru am-

plasat în localitatea Targu-Jiu, Bul.Ecaterina Teodoroiu nr 

46, judeţul Gorj, pentru activitățile următoare:

1. Cod CAEN 7739 Activități de de închiriere și leasing 

cu alte maşini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

2. Cod CAEN 0910 Activitati de servicii anexe extracţiei 

petrolului brut si gazelor naturale.

3. Cod CAEN 2594 Fabricarea de şuruburi,bidoane si 

alte articole fdetate, fabricarea de nituri si şaibe.

4. Cod CAEN 4675 Comerţ cu ridicata al produselor 

chimice.

Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute 

la sediul Agenţia Pentru Protecţia Mediului Gorj, Str.Uni-

rii nr.76, cod:210143, Targu-Jiu, Judeţul Gorj, în zilele de 

luni - joi, între orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00 - 

14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 

Gorj, pe durata derulării procedurii de autorizare.

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 auto-
rizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, mi-
nim 450 lei, rate, diplome 
recunoscute, sprijin anga-
jare. Căutăm colaboratori, 
2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariat-
snm@yahoo.com
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Verdict final al Curții de Apel Craiova în do-
sarul ce îl vizează pe primarul Gabriel Mihăiță 
Troacă pentru acuzația de evaziune fiscală în 
formă continuată, fapte care s-ar fi consumat 
cu mai bine de un deceniu în urmă. La vre-
mea respectivă edilul administra o balastieră 
în localitatea pe care, între timp, a ajuns s-o 
conducă, iar anchetatorii au susținut că aces-
ta nu ar fi achitat către stat diverse taxe și 
impozite, fiind stabilit în sarcina acestuia un 
prejudiciu de circa 2,7 milioane lei. 

Anul care tocmai se încheie va fi unul pe 
care edilul din Padeș nu-l va uita prea cu-
rând pentru că anul acesta a plătit sta-

tului nu doar prejudiciul imputat de anchetatori, 
ci și penalități și majorări astfel încât să respecte 
legislația care prevede că în cazul în care bugetul 
de stat își recuperează banii inculpatul scapă de 
acuzațiile de evaziune. 

Și așa s-a întâmplat și în cazul primarului Troa-
că. 

Acesta a plătit cu vârf și îndesat pentru faptele 
de acum un deceniu și a achitat statului aproape 
3,3 milioane de lei ceea ce a dus, evident, la achi-
tarea sa printr-o sentință definitivă a magistraților 
din Bănie. 

„Admite apelul declarat de inculpatul Troacă Mi-
hăiţă Gabriel, împotriva aceleiaşi sentinţe. Desfiin-
ţează în totalitate sentinţa apelată, şi rejudecând 
(…), încetează procesul penal împotriva inculpatului 
Troacă Mihăiţă Gabriel pentru infracţiunea de eva-
ziune fiscală (…). Constată acoperit integral prejudi-
ciul cauzat părţii civile. 

Dispune ridicarea următoarelor măsuri asigură-
torii: - asupra sumelor de 23.000 lei, consemnată de 
inculpat la dispoziţia Tribunalului Gorj prin recipi-
sa de consemnare seria TA NR. 3998505, şi 4000 
lei, consemnată de inculpat la dispoziţia Tribunalu-
lui Gorj prin recipisa de consemnare seria TA NR. 
3998537, în vederea acoperirii debitului. - sechestrul 
asigurător instituit prin Ordonanţa nr. 275/P/2013 
din 29.09.2014 a Parchetului de pe lângă Tribuna-
lul Gorj, până la concurenţa sumei de 2.747.703 lei 
şi a accesoriilor fiscale, calculate conform Codului 

Primarul din Padeș, achitat 
defi nitiv! A plătit 3,3 milioane lei!

de procedură fiscală, începând cu data scadenţei şi 
până la achitarea integrală a debitului. - sechestrul 
asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, 
prezente şi viitoare, ale inculpatului Troacă Mihăiţă 
Gabriel, până la concurenţa sumei de 2.747.703 lei 
şi a accesoriilor fiscale, calculate conform Codului 
de procedură fiscală, începând cu data scadenţei 
şi până la achitarea integrală a debitului”, a decis 
Curtea de Apel Craiova. 

Conform documentelor de la dosar, primarul a 
plătit în mai multe tranșe prejudiciul creat statului, 
sumele depuse de acesta la buget variind între câ-
teva sute de mii de lei și peste 1 milion de lei. 

Inițial, în acest dosar edilul primise o condam-
nare de 6 ani de închisoare cu executare, sentința 
dată de Tribunalul Gorj fiind anulată prin decizia 
de acum a Curții de Apel Craiova. 

În momentul de față edilul mai este judecat într-
un alt dosar, alături de mai mulți angajați ai Pri-
măriei Padeș într-un dosar instrumentat de DNA 
pentru fapte produse și ele cu un deceniu în urmă 
și care au legătură cu subvenții APIA încasate de 
persoane care nu dețineau terenuri în zonă, dar 
care au primit adeverințe false de la primărie pen-
tru a putea primi fondurile europene. 

O achitare într-un dosar de evaziune fiscală a 
primit și administratorul unei firme din Tismana. 
Inițial și acesta a primit o condamnare cu suspen-
dare la Tribunalul Gorj pentru că nu plătise către 
bugetul de stat taxe și impozite de circa 180.000 
de lei. 

Inspectorii ANAF instituiseră sechestru asigura-
tor, printre altele, pe o mașină care aparținea fir-
mei administrate de inculpat, doar că, între timp, 
mașina a fost vândută, bărbatul spunând că nu 
știa că nu are voie să o înstrăineze. 

Conform documentelor de la dosar, pe parcur-
sul acestui an inculpatul a achitat 216.000 lei pre-
judiciul inițial plus penalități și o majorare de 20%, 
iar acum a primit o decizie de achitare din partea 
Curții de Apel Craiova. 

„Admite apelul declarat de inculpatul Crîn-
guş Ionuţ Desfiinţează în parte sentinţa penală 
nr.50/06.05.2021 pronunţată de Tribunalul Gorj în 
dosarul nr. 1162/95/2019 şi, rejudecând, În baza 
art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 lit. h C.p.p. cu 
aplicarea art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, 
încetează procesul penal pornit împotriva inculpatu-
lui Crînguş Ionuţ sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit. g din Le-
gea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 Cod penal. 

Respinge acţiunea civilă formulată de partea 
civilă A.N.A.F reprezentant al Statului Român prin 
D.G.R.F.P. Craiova - A.J.F.P. Gorj, constatând achi-
tat integral debitul principal de 180.000 de lei. 

Înlătură dispoziţiile privind instituirea măsurii 
asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor incul-
patului Crînguş Ionuţ, până la concurența sumei de 
180.000 de lei”, a decis Curtea de Apel Craiova.
 GELU IONESCU
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Liga Națională de Baschet Masulin – Conferința A
No Echipa     V/Î  P
1. CS Rapid București   9/3 21
2. ACS U-BT Cluj-Napoca   9/1 19
3. CSM Baschet Petrolul Ploiești  8/3 19
4. SCMU Craiova    6/5 17
5. BC CSU Sibiu    6/5 17
6. FC Arges Pitești    5/5 15
7. Miercurea Ciuc    2/9 13
8. CSM Târgu Mureș   3/7 13
9. CSM Târgu Jiu    0/10 10

Liga Națională de Baschet Masulin – Conferința B
No Echipa     V/Î  P
1. CSM CSU Oradea   9/1 19
2. SCM OHMA Timișoara   8/3 19
3. CS Dinamo București   7/4 18
4. CS Municipal Galați   6/5 17
5. CSO Voluntari    5/5 15
6. CSM ABC Athletic Constanța  5/4 14
7. CSA Steaua București   4/6 14
8. CS Municipal 2007 Focșani  2/9 13
9. ABC Laguna București   1/10 12

Echipa de baschet ar pu-
tea avea un nou antrenor din 
2023. 

Potrivit surselor United 
Hoops, croatul Kresimir Basic 
ar avea un acord de principiu 
cu CSM Târgu Jiu. 

În vârstă de 47 de ani, 
acesta sosește de la Etzella 

Basic, la Târgu-Jiu?
(Luxemburg), formație alături 
de care a petrecut ultimele 
cinci sezoane și jumătate. 

El a cucerit de două ori 
Cupa Luxemburgului și o 
ediție a campionatului intern, 
fiind și antrenorul echipei 
naționale a acestei țări. 

Basic a mai antrenat în 

Bulgaria, Arabia Saudită, 
Slovenia și Austria.  

Dacă mutarea se materia-
lizează, cel mai probabil, Por-
ter Troupe va activa doar ca 
jucător, iar noul antrenor va 
fi ajutat de Claudiu Alionescu 
și Alex Gliga.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu a în-
cheiat anul cu o 
înfrângere în Liga 

Națională de Baschet Mas-
culin. Trupa gorjeană a fost 
depășită fără mari dificultăți 
de Rapid București, scor 87-
62. Giuleștenii s-au impus la 
capătul unei partide în care 
nu au fost niciodată conduși. 

Record negativ pentru CSM! Baschetbaliștii nu au 
bătut pe nimeni de la reunire

Echipa lui Tudor Costescu 
a luat un avantaj consistent 
încă din primul sfert, 24-5, ca 
apoi să-l cedeze la diferență 
de 7 puncte pe al doilea, 14-
21. A fost însă singura perioa-
dă de joc câștigată de oaspeți, 
care s-au înclinat și în repriza 
secundă: 24 -18, 25-18.  

Americanul Shamiel Ste-

venson a terminat meciul cu 
25 de puncte, la care a adău-
gat 8 recuperări. 

Ceilalți marcatori ai 
formației noastre au fost Tho-
mas Kottas (11 puncte, 6 re-
cuperări şi o pasă decisivă), 
Dylan Frye (9 puncte şi 2 
pase decisive), Porter Troupe 
(5 puncte, o recuperare şi o 
pasă decisivă), Octavian Ilie 
(7 puncte şi o recuperare), Ca-
mil Berculescu (2 puncte şi o 
recuperare), Andriy Agafonov 
(2 puncte) și Xavier Cannefax 
( 1 punct, 2 recuperări şi o 
pasă decisivă).

Eșecul îi duce pe alb-
albaștri la un bilanț rușinos. 
Efectiv, echipa nu a bătut pe 
nimeni de la reunire, fie că 
vorbim de partide amicale 
sau oficiale. 

Toate speranțele gorjeni-
lor se îndreaptă acum spre 
meciul cu Miercurea Ciuc. 
Confruntarea va fi prima din 
2023 pentru CSM Târgu Jiu, 
care va evolua pe 4 ianuarie 
în propria sală.

,,Un meci pe care l-am înce-
put foarte rău, cu foarte puține 
realizări ofensive. Chiar dacă 
am echilibrat partida în sfertul 
doi, am terminat încă un meci 
cu 62 de puncte marcate, cred 
că este al șaptelea, și doar 5 
pase decisive. Sunt două as-
pecte care sunt corelate și este 
clar, nu putem câștiga fără 
minimum 15 assist-uri. Este 
o problemă ce se dovedește 
a fi continuă în jocul nostru și 
trebuie cumva să o rezolvăm. 
Sperăm să ne recuperăm cât 
mai bine pentru meciul de la 
începutul anului, cu Miercurea 
Ciuc, unul extrem de impor-

tant pentru echipa noastră”, 
a declarat directorul tehnic 
Claudiu Alionescu după par-
tidă.

,,Mă bucur că arătăm și 
prin joc că putem să evoluăm 
mult mai bine. Ne dorim să 
avem mulți fani la sală, pentru 
că în partea a doua a campio-
natului vom avea dispute mai 
interesante și mai intense. Și 
sperăm să ne ridicăm nivelul 
jocului”, a spus antrenorul 

Rapidului, Tudor Costescu, 
după această victorie.

Așadar, după ultimul meci 
din 2022, CSM Târgu Jiu a 
rămas singura echipă fără 
succes în LNBM. 

Fără îndoială, schimbări-
le sunt iminente la secția de 
baschet. Rămâne de văzut 
dacă ,,noutățile” își vor face 
apariția chiar înainte de par-
tida cu ciucanii.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Căpitanul  Universităţii  Cra-
iova, Nicuşor Bancu, se re-
cuperează după accidenta-

rea gravă suferită în partida cu Rapid. 
Liderul juveților nu a fost ocolit de 
probleme medicale destul de delicate 
de-a lungul carierei, dar a revenit de 
fiecare dată. 

Acum, Bancu se pregătește alături 
de kinetoterapeutul Alin Burileanu. 
Într-un interviu acordat pentru site-
ul formației din Bănie, internaționalul 
oltean a vorbit despre anul 2022, dar 
și despre satisfacțiile trăite în tricoul 
alb-albastru.

„A fost un an bun înainte de acci-
dentare, dar aşa este în viaţă, trebu-
ie să trecem şi prin lucruri mai grele. 
Sper, ca şi după prima accidentare 
gravă, să revin mai puternic. Pe plan 
personal, vreau ca familia mea să fie 
sănătoasă. E bine acum că sunt cu ei 

Bancu: ,,Sper să revin mai puternic”
acasă şi încerc să recuperez timpul pe 
care l-am pierdut înainte cu cel mic. 
Cel mai frumos moment a fost când am 
câştigat prima Cupă a României. 

Acela va rămâne mereu în inima 
mea. Importante au fost şi celelalte 
trofee, dar acela este special, pentru 
că ni l-am dorit foarte mult, după o pe-
rioadă foarte lungă în care clubul nu 
câştigase niciun trofeu. Probabil că şi 
debutul la echipa naţională este la fel 
de important. Aceste două lucruri sunt 
cele mai importante din cariera mea. 
Mă bucur că am avut o evoluţie bună, 
atât la echipa de club, cât şi la echipa 
naţională“, a spus Bancu.

Căitanul Ştiinței a fost operat luna 
trecută, după ce a fost diagnosticat 
cu ruptură de ligamente încrucișate 
la genunchiul stâng. Recuperarea va 
dura între 4 și 6 luni.

CĂTĂLIN PASĂRE

Noul antrenor al naționalei 
României de rugby, Eugen 
Apjok, a vorbit despre schim-
bările pe care vrea să le im-
plementeze în 2023. ,,Steja-
rii” se vor reuni pe 9 ianuarie, 

Noul antrenor al ,,stejarilor” a vorbit despre principalele obiective
când vor avea primul stagiu 
de pregătire. 

Anul ce urmează este unul 
foarte important, deoarece 
tricolorii vor participa la Cupa 
Mondială din Franța. Apjok a 

enumerat câteva dintre obiec-
tivele sale.

,,Procesul pe care îl înce-
pem în ianuarie 2023, este 
doar un prim pas în imple-
mentarea și dezvoltarea stra-
tegiei noastre pentru perioada 
2023 – 2027. Pregătirea fizică 
este un aspect esențial care 
trebuie îmbunătățit. Dacă vom 
reuși să îmbunătățim partea 
fizică, celelalte lucruri se vor 
îmbunătăți automat, pentru că 
daca vom reuși să ducem fizic 
la aceeași intensitate meciul, 
să luam deciziile corecte, pu-
tem sa ne creștem nivelul de 
joc . Alt punct, foarte impor-
tant și el, este relația pe care 
o avem cu cluburile care dau 
jucători la echipa națională, 
să putem asigura jucătorilor o 
pregătire mai bună, să avem o 
comunicare mai bună cu toa-

tă lumea. Ne gândim și la un 
grup de 20 – 25 jucători tineri, 
care practic vor fi alături de cei 
care deja au luat contact cu 
echipa națională, nucleul de 
baza pentru următoarea Cupa 
Mondială.  

În acest prim stagiu dorim 
să vedem cât mai mulți jucă-
tori, să vedem cum se compor-
tă în antrenamente și în tim-
pul meciului, cum gestionează 
anumite momente. Așa cum 
am spus, acest prim stagiu va 
fi cu jucătorii din țară. Pe cei 
experimentați i-am văzut tot 
sezonul, știm ce pot, știm ce 
joacă, de aceea dorim să ne 
uităm și la alți jucători  pen-
tru că avem în vedere și Cupa 
Mondială din 2027 și avem 
nevoie de tineri care să creas-
că cu echipa. Evident că toți ne 
dorim o victorie la Cupa Mon-

dială, însă este prea devreme 
să vorbim despre cât și ce pu-
tem. Ca o etapizare a pregă-
tirii până în luna iulie, dorim 
ca băieții să își însușească cât 
mai bine planul de joc , să-și 
înțeleagă sarcinile de joc și 
apoi vom vedea ce și când vom 
adaugă sa îmbunătățim acest 
plan.  Îmi doresc să arătăm un 
joc cât mai frumos și eficient, 
să profităm de fiecare oportu-
nitate de a marca”, a declarat 
Apjok.

La CM din Franța, naţio-
nala de rugby a României se 
află în Grupa B şi va debuta 
pe 9 septembrie cu Irlanda, la 
Bordeaux. Apoi va juca pe 17 
septembrie, cu Africa de Sud 
(Bordeaux), pe 30 septembrie, 
cu Scoţia (Lille) şi pe 8 octom-
brie, cu Tonga (Lille).

CĂTĂLIN PASĂRE


