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Ghiocei înfl oriți și Ghiocei înfl oriți și 
temperaturi record temperaturi record 

la început de an!la început de an!

S-au cunoscut la S-au cunoscut la 
Londra, s-au căsătorit Londra, s-au căsătorit 
la Poarta Sărutului!la Poarta Sărutului!
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Vrei un curs gratuit?Vrei un curs gratuit?
Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
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Câți locuitori mai Câți locuitori mai 
are Gorjulare Gorjul

Populația județului Gorj a scăzut cu 
circa 27.000 de persoane față de anul 
2011, potrivit datelor provizorii ale re-
censământului efectuat anul trecut. 
Gorjul număra 341.594 de locuitori 
în 2011. La recensământul din 2022, 
populația județului a ajuns la 314.684. 

Institutul Național de 
Statistică a făcut publi-
ce cifrele pentru fiecare 
județ, fără să le ofere, 
detaliat, pe cele pentru 

fiecare localitate. La ni-
vel național, România a 

pierdut 1.067.000 
de persoane 
față de 2011 
și a scăzut la 
19.053.815 
de locuitori. 

Adolescenți la 
volan, urmăriți volan, urmăriți 
de poliție. de poliție. 

Condamnare!Condamnare!

Un tânăr de 24 de ani Un tânăr de 24 de ani 
din Bustuchin și-a din Bustuchin și-a 
început noul an trăgând început noul an trăgând 
cu arma în curtea cu arma în curtea 
casei:  ,,Așa vă casei:  ,,Așa vă 
împușc pe toți, bă!"împușc pe toți, bă!"
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†Sf. Angela din †Sf. Angela din 
Foligno, văduvăFoligno, văduvă
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FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9273  -0,0201
Dolarul SUA                    4,6766  +0,0420
Gramul de aur                        268,9159  +0,4004 
Francul elveţian                         4,9963  +0,0226  
100 Yeni japonezi                     3,4271  +0,0062
Lira sterlină       5,7073  +0,0111 
Leva bulgărească      2,5161  +0,0010 
Leul moldovenesc                     0,2412  +0,0001     
100 Forinţi maghiari     1,1839  -0,0015
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Căldură extremă și secetă, semne 
rele pentru Noul An!

Accident cu două 
victime la Pociovaliștea!

Motto: „Încălzirea globală și 
politica //Vremea a uitat măsu-
ra,/ Încălzirea e globală,/ I-a în-
nebunit căldura,/ Toți... se iau la 
păruială.//”

Epigramă de Mariana Dobrin
Din Țara lui Papură-Vodă
 

Vremea fenomenelor me-
teorologice extreme a 
cuprins omenirea de 

mai mulți ani încoace. În anul 
2022, pe la început, ni se spunea 
că precedenții cinci ani au fost 
cei mai călduroși, dar și cei mai 
secetoși din istorie. O apreciere 
despre anul trecut și raportarea 
lui la ceilalți ani încă nu avem 
știință să se fi dat publicității.

2023 – AN SECETOS?! Din 
păcate, cel mai cald început de 
an din istoria măsurătorilor me-
teorologice este anul 2023. Cu 
maxime, în medie, de 14-15 gra-
de Celsius, iar în 2 ianuarie s-au 
înregistrat și temperaturi de pes-
te 20-22 de grade Celsius. Zi în 
care ne-am pomenit cu peisaje 
de primăvară târzie și la munte, 
unde-au înmugurit ramurile mai 
multor pomi, iar în Munții Bucegi 
ne-am trezit cu peisaje de toam-
nă. 

Zăpezile din alți ani sunt o 
dulce și frumoasă amintire, deo-
camdată existând zăpezi doar de 
pe la înălțimi montane de peste 
2.100 de metri. Cum este cazul 

peisajelor de basm de la Bâlea Lac, 
în vreme ce pe la noi, prin Gorj, la 
Rânca nu a nins chiar deloc. Iar în 
zonele deluroase au înflorit ghioce-
ii și, dacă vremea nu se schimbă, 
urmează brândușele. Avem parte 
de un început de an – 2023 – fără 
zăpadă și doar pe alocuri mai cad, 
cât de cât, precipitații, unele sub 
formă de zloată.

BOBOTEAZĂ FĂRĂ GERUL 
BOBOTEZEI. Peste două zile este 
Ajunul Botezului Domnului, adică 
Boboteaza. Prin cele mai multe locuri 
din țară se fac pregătiri intense pen-
tru Bobotează, ziua sfântă a primei 
mari sărbători a Anului Nou, în care 
creștinii ortodocși merg la Biserică 
pentru a lua aghiazmă. Va fi o Bobo-
tează fără gerul Bobotezei!

AGHIAZMA MARE, LA MALUL 
MĂRII NEGRE. La malul Mării Ne-
gre, neobositul Mitropolit al Dobrogei 
și arhiepiscop al Constanței, ÎPS Te-
odosie, a pregătit mai multe butoaie 
mari în care să sfințească apa, adică 
Aghiazma. 

Pentru a ușura și fluidiza 
împărțirea Agiazmei, ÎPS Teodosie 
le-a cerut credincioșilor să aducă 
sticle din plastic, de câte doi litri, pe 
care să-și fi inscripționat numele și 
să ia fiecare credincios sticla care-i 
aparține.

SECETĂ ÎN ROMÂNIA, INUNDAȚII 
PESTE OCEAN. În vreme ce la noi, în 
România, avem o secetă pedologică 
de luni de zile – ce anunță un an agri-

col slab, grâul și orzul fiind acum 
pirpirii și neînfrățite din lipsa zăpezii 
– peste Ocean, inundațiile au făcut 
prăpăd, iar zeci de mii de oameni au 
rămas în beznă! Fenomene extreme, 
ce să mai zicem!?

ION PREDOȘANU

P.S. 3 IANUARIE - ZI NEAGRĂ 
PENTRU CULTRURA ROMÂNĂ. În 
ziua de 3 ianuarie 2023, s-au împli-
nit zece ani fără Sergiu Nicolaescu, 
cel mai prolific regizor român din 
toate timpurile, gorjean la obârșii. 
Și tot pe 3 ianuarie 2023, ne-am 
despărțit de Imensul Prozator, dra-
maturgul de mare talent și Academi-
cianul Dumitru Radu Popescu, cel 
cu origini mehedințene. N-a fost nu-
mai un mare OM și un mare Carac-
ter. Breasla scriitorilor este mai să-
racă de marți, 3 ianuarie 2023. Deși 
Domnia Sa este demult în galeria 
selectă a istoriei literaturii române! 
(Ion Predoșanu)

Meditaţie la ziua 
Sfântului Vasile…!
Azi, Doamne, sărbătoarea de Sfântul meu Vasile,
El fiind Sfântul cel Mare în cerul Tău de sfinţi,
Mă poartă peste gânduri, cu anii lui, cu zile
Care se strâng în seara prea multelor dorinţi!

Pe cea mai scurtă cale, trec anii care zboară
Şi nodurile vieţii apasă a mea cale, 
Tu, Sfântul meu Vasile, din ceruri te coboară
Să-mi fii un înger tainic pe drumuri cu ocoale!

În treapta veşniciei care se pierde-n veacuri,
Tu eşti Sfântul cel Mare, iar eu, omul cel mic,
La tot ce mă încearcă, tu să-mi aduci doar leacuri
Care ascund tăcerea timbrată într-un plic!

Aş medita o viaţă la ziua ta cea lungă,
Aş vrea, Sfinte Vasile, să te păstrez în taină,
Iar, într-o zi de vineri, o clipă să-mi ajungă,
Înveşmântată-n visul din cea mai nouă haină!

Azi, Doamne, sărbătoarea de Sfântul meu Vasile
Prea repede se duce şi nu ştiu unde piere,
Că prea trecură anii, cei cu atâtea zile,
În care viaţa asta e doar o adiere…!

VASILE GOGONEA

La data de 01 ianuarie a.c., poliţiştii Poliției Orașului 
Novaci au fost sesizaţi cu privire la producerea unui 
accident rutier pe raza orașului Novaci.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că 
o femeie de 67 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, în timp ce 
conducea un autoturism pe DN 67C Huluba, în condiții ce 
urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în colizi-
une frontală cu un autoturism condus de către un tânăr de 
28 de ani, din comuna Gogoșul, județul Dolj.

În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a condu-
cătorului auto de 28 de ani, precum și a unui tânăr de 26 
de ani, pasager în autoturismul condus de tânărul de 28 
de ani, ambii fiind transportați la spital pentru îngrijiri me-
dicale de specialitate. În cauză, a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală 
din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu 
exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

A.S.
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,,Vă iau ca pe iepuri" și 
,,Stați cuminți invidioșilor", 
sunt mesajele postate de tâ-
nărul care se crede în filme cu 
mafioți.   Mesajele au însoțit 
două filmulețe postate de re-
spectivul, pe Facebook, în 
care acesta nu se desparte de 
arma de foc, în unul trăgând 
chiar un foc de avertizare. De 
altfel, Cristian Croitoru nu se 
oprește aici! Într- unul din-
tre filmulețe transmite verbal 
are următorul mesaj: ,,Așa vă 
împușc pe toți, bă!". Compor-
tamentul tânărului din Valea 
Pojarului, comuna Bustuchin 
a atras atenția organelor de 
poliție, IPJ Gorj demarând o 
anchetă în acest sens. Local-
nicii din comună s-au alarmat 
când au văzut filmulețele și 
spun că tânărul ar fi venit cu 
arma din străinătate. Oamenii 
erau convinși că tânărul nu 
deține permis de port armă 
și nu a realizat că a comis o 
infracțiune.

Polițiștii din Stoina au 
intervenit. S-a constituit 
dosar penal!

,,La data de 3 ianuarie a.c., 
ora 09:00, polițiștii Secției 8 
Poliție Rurală Stoina s-au sesi-
zat din oficiu cu privire la faptul 
că la aceeași dată, în intervalul 
03:00-07:00, un tânăr de 24 
de ani, din comuna Bustuchin 

Un tânăr de 24 de ani din Bustuchin și-a început noul an Un tânăr de 24 de ani din Bustuchin și-a început noul an 
trăgând cu arma în curtea casei: ,,Așa vă împușc pe toți, bă!”trăgând cu arma în curtea casei: ,,Așa vă împușc pe toți, bă!”
Întors recent din străinătate, un tânăr de 24 de ani din Bustuchin s-a lăudat cu arma 
din dotare. Nu a făcut asta doar în fața prietenilor din localitate, ci și în fața priete-
nilor virtuali de pe Facebook, o dată trăgând, luni, în aer și, a doua oară, marți, în 
timp ce ținea pistolul într-o mână și cartușele pe masă. Mesajele care au însoțit cele 
două filmulețe sunt însă de amenințare!

a publicat pe o rețea de sociali-
zare două clipuri video, în care 
manipulează un pistol, execu-
tând foc în plan vertical. Pisto-
lul a fost identificat de polițiști 
și ridicat în vederea continuării 
cercetărilor. În urma verificări-
lor efectuate a rezultat că este 
vorba despre o armă neleta-
lă cu gaz, supusă autorizării, 
având destinația autoapărare. 

Din cercetări a reieșit că tână-
rul nu este autorizat să dețină 
și să folosească arme letale 
sau neletale. În cauză, polițiștii 
efectuează cercetări în cadrul 
unui dosar penal, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de neres-
pectarea regimului armelor și 
al munițiilor", a transmis IPJ 
Gorj la cerea Gorjeanul. 

A.STOICA

La data de 01 ianuarie a.c., poliţiştii Secției 8 
Poliție Rurală Stoina au fost sesizaţi cu privi-
re la producerea unui accident rutier pe DN 6 
B, în comuna Căpreni.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat 
faptul că un tânăr de 26 de ani și un bărbat de 
33 de ani, ambii din comuna Stoina, în timp ce se 
deplasau, primul cu un autoturism, iar cel de-al 
doilea cu o motocicletă, în aceeași direcție pe DN 
6 B Căpreni, în condiții ce urmează a fi stabilite în 
urma cercetărilor, bărbatul de 33 de ani a acroșat 
autoturismul condus de către tânărul de 26 de 
ani.

La fața locului a fost prezent un elicopter 
SMURD, însă, în urma manevrelor de resuscitare 
efectuate, a fost declarat decesul bărbatului de 33 
de ani. 

Conducătorul autoturismului a fost testat cu 
aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, 
a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind 
continuate pentru stabilirea cu exactitate a împre-
jurărilor în care a avut loc evenimentul.

A.S.

Motociclist decedat într-un accident Motociclist decedat într-un accident 
rutier care a avut loc la Căprenirutier care a avut loc la Căpreni
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Este povestea de dra-
goste a doi tineri 
care în noaptea de 

Revelion au venit de la mii de 
kilometri depărtare pentru a 
se căsători la Târgu-Jiu. Ei 
formează unul dintre cele opt 
cupluri care au spus DA la 
Poarta Sărutului, în cadrul 
ceremoniei pe care primarul 
Marcel Romanescu a oficiat-o 
imediat după focul de artificii 
de pe Insuliță, la care au fost 
prezenți mii de oameni. 

Andrei și Maria Giura s-au 
cunoscut la Londra, deși el 
este gorjean la origini, iar ea 
e din Maramureș. Dragostea 
dintre ei a fost una la prima 
vedere, iar acum au decis să 
își unească destinele pentru 
totdeauna. Iar la ceremonia 
de la Poarta Sărutului au 
reușit să iasă în evidență și 
prin costumele tradiționale 
maramureșene pe care le-au 
îmbrăcat amândoi, dar și ru-
dele miresei, care au venit aici 
pentru a-I fi alături. „Ne-am 
întâlnit la Londra și am decis 
să facem acest pas. Acolo ne-
am cunoscut, iar acum iată-ne 
aici”, a spus mireasa, în timp 
ce mirele a menționat și el că 
încă de la începutul relației cu 
iubita sa a existat înțelegere 
și dragoste. „La Londra a 

S-au cunoscut la Londra, s-au 
căsătorit la Poarta Sărutului!

pornit toată dragostea. Acolo 
ne-am întâlnit, ne-am înțeles 
de la început și am decis să 
facem acest pas pentru viito-
rul nostru”, a spus acesta. O 
rudă a miresei a menționat că 
în urmă cu câțiva ani un văr 
al acesteia a avut și el nun-
ta la Poarta Sărutului, așa că 
neamurile din Maramureș nu 
au fost pentru prima dată la 
Târgu-Jiu. „Am mai făcut un 
Revelion la Târgu-Jiu acum 
câțiva ani. Un alt verișor s-a 
căsătorit tot aici în 2017. Și 
a fost cu noroc, are o familie 
frumoasă și fericită. Sper să 
dea Domnul să fie și acum la 
fel. Când ea mi-a spus că se 
căsătorește aici m-am bucurat 
enorm și sper să aibă o familie 
fericită și ea”, a declarat ruda 
miresei. 

La Poarta Sărutului a fost 
și un cuplu din Timișoara 
care, în urmă cu o lună, a 
luat decizia de a-și uni desti-
nele la cumpăna dintre ani, la 
Târgu-Jiu. Mario și Ionela Te-
lehoi nu au rude sau prieteni 
prin Gorj, dar aici au decis să 
facă cel mai important pas din 
viața lor. „Nu știm pe nimeni 
pe aici, nu am fost niciodată 
pe aceste locuri, dar acum o 
lună discutam cu soția mea și 
am zis ce-ar fi să ne căsătorim 

aici. Am vrut să marcăm într-
un fel anume relația noastră 
de iubire și iată-ne aici. Ne bu-
curăm foarte mult, ne-a plăcut 
totul și, astfel, rămânem cu un 

moment de neuitat”, a explicat 
mirele. Pentru fiecare cuplu în 
parte municipalitatea a oferit 
un buchet de flori, un tort și 
o șampanie, după ceremonia 

de la Poarta Sărutului tinerii 
căsătoriți plecând la restau-
rante pentru a sărbători ală-
turi de rude și prieteni.

 GELU IONESCU

REZULTATE LOTO 
31 Decembrie 202231 Decembrie 2022

Loto 6/49 tragerea principală:  13, 4, 35, 19, 10, 7 
Loto 6/49 tragerea suplimentară:  40, 22, 13, 4, 42, 9 
Noroc:      4 9 6 8 6 0 2 
Joker tragerea principală:   3, 35, 30, 16, 11 + 19 
Joker tragerea suplimentară:   34, 7, 31, 13, 12 + 13
Noroc Plus:     5 8 6 7 0 1 
Loto 5/40 tragerea principală:  18, 30, 9, 3, 19, 24 
Loto 5/40 tragerea suplimentară:  20, 2, 12, 1, 31, 27 
Super Noroc:     7 3 2 3 0 3

Stațiile meteo din toată țara au înregistrat temperaturi 
record în prima, dar și în a doua zi a noul an, în termo-
metre înregistrându-se și 21 de grade Celsius, cum a 
fost la Curtea de Argeș.  

Ghiocei înfl oriți și temperaturi record la început de an!Ghiocei înfl oriți și temperaturi record la început de an!

În Gorj au fost, de ase-
menea, temperaturi demne 
de perioada Paștelui, asta în 
ciuda faptului că ne apropiem 
de „gerul Bobotezei”, ger care 
începe să devină istorie. 

La Apa Neagră au fost 16 
grade Celsius, iar în multe 
alte localități s-au înregistrat 
temperaturi asemănătoare. 
În unele gospodării au înce-
put să înflorească ghioceii, 
florile acestora fiind vizitate 
de albine, lucru nefiresc pen-
tru perioada din an în care 
ne aflăm. „Am 61 de ani, dar 
nu am avut niciodată ghiocei 
înfloriți în această perioadă a 
anului. Altă dată aveam zăpa-
dă de un metru, era ger, acum 

nici nu zici că ne aflăm în pe-
rioada Crăciunului și a Anului 
Nou. Parcă suntem la Paști, 
deși parcă văd că atunci o să 
ningă. Și mai ciudat mi se pare 
că sunt albine la ghiocei, deși 
ele n-au ce să caute în mod 
normal afară din stup în peri-
oada asta”, a spus o gorjean-
că a cărei curte s-a umplut de 
ghiocei în această perioadă a 
anului. 

Prognozele meteo indică 
temperaturi nefiresc de mari 
pentru această perioadă până 
spre sfârșitul săptămânii, de 
abia de săptămâna viitoare fi-
ind posibilă o revenire la nor-
mal a vremii.

 GELU IONESCU
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Adolescenți la volan, urmăriți de poliție. Adolescenți la volan, urmăriți de poliție. 
Condamnare!Condamnare!
Doi liceeni teribiliști din Gorj au fost condamnați după ce au fost 
urmăriți în trafic de poliție. Adolescenții s-au ales cu măsura educati-
vă a supravegherii pe o perioadă de 4 luni, sub coordonarea Serviciu-
lui de Probațiune Gorj.

Dornic de aventură, unul 
dintre tineri a furat mașina 
mamei sale și a plecat să 

dea o tură prin comună. Pe drum, s-a 
întâlnit cu un amic și au decis să facă 
o plimbare mai lungă. Distracția le-a 
fost stricată de polițiști. 

„În data de 13.04.2021, în jurul orei 
01.00, inculpatul minor, în vârstă de 
16 ani şi 9 luni, a luat cheile autoturis-
mului marca Volkswagen Polo, propri-
etatea numitei (...), mamă, fără acordul 
acesteia, lăsate în dormitorul locuinţei 

situate în judeţul Gorj. Apoi, inculpa-
tul s-a urcat în vehiculul staţionat în 
dreptul imobilului familiei şi l-a condus 
pe drumurile publice din localitatea de 
domiciliu, pe o distanţă de circa 2 km, 
până în apropierea şcolii generale din 
această comună, unde s-a întâlnit cu 
inculpatul minor, în vârstă de 17 ani şi 
3 luni”, potrivit instanței. 

Pentru ca autoturismul să nu fie 
identificat în trafic, tânărul a lipit 
bandă adezivă neagră pe plăcuţele cu 
numerele de înmatriculare, după care 

l-a încredinţat prietenului său. 
S-au plimbat câțiva zeci de kilo-

metri până când, în jurul orei 02.00, 
agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei 
oraşului Bălceşti – județul Vâlcea, 
care se găseau în exercitarea atribu-
ţiilor de serviciu pe drumul judeţean 
651A, le-au făcut semn să oprească, 
pentru un control de rutină.

Speriat, tânărul de la volan a ac-
celerat şi a continuat să se deplase-
ze, cu luminile de întâlnire stinse, în 
direcţia oraşului Bălceşti. Poliţiștii au 
pornit imediat în urmărirea lor. După 
aproape 4 kilometri, adolescentul vi-
tezoman a pierdut controlul volanu-
lui, iar mașina a derapat, lovind un 
podeţ. După producerea accidentului 
soldat numai cu pagube materiale, 
din autoturism au coborât cei doi ti-
neri, care au fost imobilizaţi de către 
poliţiști. 

Program de monitorizare

După două termene de judeca-
tă, înainte de Anul Nou, Judecătoria 
Bălcești a decis condamnarea celor 
doi tineri gorjeni. Instanţa a apreciat 
că luarea unei măsuri educative ne-
privative de libertate, respectiv a su-
pravegherii pe o perioadă de 4 luni, 
„se înfăţişează nu numai ca o decizie 
justă şi echitabilă, ci şi oportună”. 

Pe aceeaşi perioadă, în ideea „de 
a reduce vulnerabilitățile şi riscul de 
revenire la aceste practici reprobabi-
le”, tinerii sunt obligați să se prezinte 
la datele fixate de Serviciul de Proba-
ţiune Gorj, în cadrul programului de 
monitorizare conceput. 

Sentința nu este definitivă, putând 
fi atacată cu apel.

I.I.

Lege promulgată! Lege promulgată! 
Cazierul judiciar va Cazierul judiciar va 
fi  eliberat și onlinefi  eliberat și online

Certificatul de cazier judiciar se 
va elibera și electronic. Legea a fost 
promulgată, marți, de președintele 
Klaus Iohannis.

„La solicitarea persoanelor fizice 
sau juridice, în urma consemnării 
opţiunii în cererea-tip, certificatul de 
cazier judiciar se eliberează gratuit 
şi în formă electronică. Certificatele 
de cazier judiciar eliberate în formă 
electronică sunt semnate cu sem-

nătură electronică calificată şi sunt 
asimilate înscrisurilor autentice”, se 
menționează în lege.

În termen de șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
sunt stabilite procedurile pentru eli-
berarea în formă electronică a cazie-
rului judiciar.

Certificatul de cazier judiciar este 
valabil 6 luni de la data eliberării.

I.I.
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Răspunderea la români                                                                                    

A devenit aproape un obicei la români de a căuta 
explicații pentru eșecurile înregistrate de națiune și de 
Țară în alte locuri decât în cele responsabile de deciziile 
privind soarta României. Recent, în 8 decembrie 2022, ro-
mânii au trecut prin momente neplăcute când au aflat că, 
datorită opțiunii liderilor guvernului de la Viena, Consiliul 
JAI al Uniunii Europene a respins solicitarea României de 
a intra în spațiul Schengen, după aproape 16 ani de când 
devenise membru al UE și după încă un refuz al aceleiași 
instituții europene, în 2011. Mass media și media socială 
din România au început imediat, ca la comandă, să bla-
meze guvernul austriac, Viena și tot ce era legat de statul 
Austria pentru opoziția arătată față de România în amin-
titul Consiliu de la Bruxelles. Aceasta chiar dacă a votat 
contra României și Olanda!La București și în majoritatea 
orașelor românești erau făcuți răspunzători pentru eșecul 
răsunător al României principalii lideri ai guvernului cu 
sediul în Viena! 

Aceste întâmplări m-au dus cu gândul la un alt episod 
din istoria noastră națională și europeană. Era după martie 
1918, după ce guvernul României a acceptat un armistițiu 
cu Germania și Austro-Ungaria,urmare a numitei păci de 
la Brest-Litovskși a avansului armaterlor Puterilor Centra-
le în teritoriul românesc. Atunci, generalul Averescu, unul 
dintre eroii români ai Primului Război Mondial, a hotărât 
să intre în viața politică pentru a trage la răspundere pe 
cei care nu au pregătit adecvat România, care i-au secă-
tuit capacitățile de producție și rezistență, fiind dispuși 
chiar la sacrificarea României doar pentru a se salva ei, 
averile și familiile lor. Este ușor de înțeles că generalul 
Averescu s-a referit la partidele politice care au guvernat 
România la începutul sec.al XX-lea, la principalii lideri po-
litici și statali care ar fi trebuit să fie trași la răspundere de 
popor. Cu sloganul “Răspunderea”, Averescu a și câștigat 
campania electorală din 1920 dar a pierdut guvernarea, la 
începutul anului următor, pentru că nu a îndrăznit să se 
atingă de Ion I.C.Brătianu și partidul lui liberal, de însuși 
regele Ferdinand. Astfel că răspunderile au fost căutate 
în altă parte, cel mai adesea în exteriorul țării. În situația 
noastră de astăzi,după ce i-a fost refuzată României încă 
o dată intrarea în Spațiul Schengen, răspunederea a fost 
imediat pusă în seama Vienei, Austriei, guvernului acestei 
țări și doar tangențial au fost îndreptate câteva întrebări 
către liderii actuali de la București. Probabil, conducătorii 
țării noastre și-au amintit de o afirmație a profesorului 
Ioan Scurtu, din decembrie 2011, care făcea trimitere tot 
la Averescu, prin care istoricul bucureștean arăta că răs-
punderile pentru eșecurile României de atunci nu erau ale 
cetățenilor obișnuiți, ci ale guvernanților țării. Iar acum, 
pentru a nu mai fi îndreptată iarăși responsabilitatea că-
tre cei din palatele puterii din București, a fost manipu-
lată opinia publică spre responsabilizarea guvernanților 
din Austria. Dar oricât vor fi arătați cu degetul aceștia din 
urmă, care-și au păcatele lor, răspunzătorii pentru eșecul 
României de a intra în spațiul Schengen trebuie căutați în 
primul rând la București.

Renumele Austriei și politicienii ei mici

Guvernanții de acum ai Austriei au demonstrat că 
nu sunt real interesați de binele poporului austriac și al 
cetățenilor europeni pe cât de propria lor situație în parti-
dul conservator, formațiune cu evoluții clare spre ilibera-
lism, și, până la urmă, de câteva voturi prin care s-ar putea 
menține ei la putere. Aceasta arată calitatea îndoielnică a 
liderilor acestui partid, dovedită progresiv în ultimele două 
decenii, dar care au însăși mijloace de a influența politicile 
Uniunii Europene pe care este evident că le desconsideră și 
le folosesc doar pentru a obține ei și baronii lor locali avan-
taje momentane, chiar dacă declamează că se interesea-
ză de bunurile comune europene, precum politica de azil 
sau gestionarea fluxurilor de migranți dinafara spațiului 
Schengen. Firește, aceasta este o parte care devoalează 
numai câteva aspecte ale intereselor guvernanților actuali 
austrieci, în speța discutată. Cert este că unii politicieni de 
dreapta de la Viena nu realizează că odată capitala lor a 
fost centrul unui Imperiu frecvent blamat în Europa Cen-
trală. Deși Olanda a fost tot între oponenții României, felul 
în care au procedat guvernanții austrieci, în comparație cu 
cazul Croației, de exemplu, a indicat o atitudine discrimi-
natorie față de români, a arătat că nu le pasă de români 
și România, aceștia fiind considerați nedemni a intra în 
Spațiul Schengen. În fapt, acei lideri politici austrieci au 
amendat politicienii români care arată permanent lipsă de 
respect față de cetățenii României, aceștia fiind catalogați 
după lipsa încrederii lor în autoritățile române(replica 
austriacă la contestarea de către București a datelor Vie-
nei privitoare la migrație a fost respingerea credibilității 
informațiilor provenite de la autoritățile românești!).

SCHENGEN ȘI IAR SCHENGEN!SCHENGEN ȘI IAR SCHENGEN!
Extinderea Spațiului Schengen

Tema extinderii Spațiului Schengen cu Croația, Ro-
mânia și Bulgaria nu a fost discutată la București până 
când cancelarul Germaniei nu a amintit-o într-un discurs 
la Praga, în vara acestui an. Abia atunci liderii politici de 
la noi s-au năpustit asupra subiectului, făcând din el o 
tolbă de aspirații pentru poporul român și o competiție 
neloaială pentru „eroism” partidist și chiar personal. Ime-
diat au apărut evaluări de partid și chiar guvernamentale 
care apreciau că acum România era foarte bine pregăti-
tă „tehnic”(?!), fiind susținută de toate statele Spațiului 
Schengen, de instituțiile Uniunii Europene pentru a in-
tra în aria menționată. Mă întreb dacă n-or fi existat la 
București și interogări prin care să fie luat în seamă sce-
nariul că Germania și Franța au considerat că era bine ca 
în zona Schengen să intre Croația, iar dacă vor fi capabile 
a-și susține interesul și Bulgaria, România? Mai ales că 
au apărut contestări dinspre Olanda, Suedia și apoi Aus-
tria, receptate de liderii României cu o superficialitate în-
spăimântătoare. Răspunsul politicienilor de la București 
a fost de tip politicianist, noi asistând la o întrecere între 
partide, îndeosebi cele de la guvernare, care să-și asume 
meritele cele mai mari ale intrării României în Spațiul 
Schengen. Comentatorii și analiștii „de casă” le-au ținut 
isonul, creându-se percepția că suntem într-un festival 
de glorificare a iubiților conducători. Nu la fel a procedat 
Croația care, deși era prima preferință între cele trei state, 
a procedat la o negociere sistematică a interesului ei, nu 
doar la Viena, ci și la Munchen, Berlin, Budapesta etc., 
chiar dacă știa că are susținerea unor „sponsori” foarte 
influenți. Pe când politicienii români s-au mobilizat doar 
în ultimele două săptămâni înaintea reuniunii Consiliu-
lui JAI într-o campanie disperată și penibilă de a obține 
votul contestatarilor olandezi, suedezi și austrieci. Se știe 
că pentru astfel de decizii este necesară unanimitatea vo-
turilor statelor membre și că o singură exprimare negativă 
scoate statul aspirant de la intrarea în Spațiul Schengen. 
Dar la București se declama patriotard că țara noastră 
avea susținerea tuturor statelor votante și a instituțiilor 
europene și că în mod sigur, de data aceasta, România va 
intra în zona Schengen. În realitate, atât discursul politic 
de la București cât și acțiunea autorităților și guralivilor 
noștri politicieni dovedeau o crasă necunoaștere a gesti-
onării afacerilor europene și mecanismelor decizionale 
de la nivel european. România se comporta ca un actor 
aflat întâmplător pe calea europeană, neștiind exact cum 
a ajuns acolo și ce vrea. ar aceasta după aproape 16 ani 
de când România este membru al Uniunii Europene!No 
comments!

Nevoia de Schengen

Realizarea Spațiului Schengen a început cu aproape 
patru decenii în urmă pentru a se crea cadrul de aplicare 
a libertăților fundamentale ale Comunității/Uniunii Eu-
ropene. În percepție comună a fost văzută ca modalitate 
prin care circulația liberă a persoanelor, mărfurilor, capi-
talului, serviciilor devenea realitate, iar nu doar constitui-
rea frontierelor externe ale Uniunii și ridicarea opreliștilor 
la granițele interne. De aceea, majoritatea comentatorilor 
de la noi nici nu au găsit argumente pentru susținerea 
obiectivului intrării României în Spațiul Schengen, de-
oarece deja cetățenii români circulau fără vize încă din 1 
ian.2002, iar mecanismele Pieței Interne erau și mai sunt 
greu de înțeles pentru mulți concetățeni ai noștri. Și tot 
din necunoaștere, unii politicieni români au propus să 
considerăm intrarea în zona Schengen drept un mare pro-
iect de țară, firește din lipsa unui adevărat proiect de țară 
demult așteptat. S-a mai spus că doar transportatorii ar 
fi beneficiat de intrarea noastră în Spațiul Schengen pen-
tru că ei nu ar mai pierde ore și zile la controalele de la 
graniță. Prea puține voci au arătat că principalul avantaj 
al aderării la Uniunea Europeană a rezultat din posibilita-
tea noastră de a interacționa deplin în Piața Internă, ceea 
ce înseamnă și intrarea în Spațiul Schengen, opțiune de 
alltfel prevăzută și în Tratatul de Aderare. Iar transporta-
torii sunt operatorii mobilității mărfurilor și pieței, nu doar 
a persoanelor. Or, e clar că viteza de mișcare a mărfurilor, 
ca și a capitalurilor, sporește randamentul producătorilor. 
Ceea ce duce și la o competitivitate mai înaltă a econo-
miei naționale, cu câștiguri însemnate pentru investitori, 
producători și lucrători. Ar favoriza și înaintarea pe scala 
convergenței economice și societale a României, făcând-o 
mult mai atractivă pentru noi investiții și intensificarea 
activităților comerciale pe piața regională, continentală și 
globală. Intrarea în aria și mecanismele Schengen este, la 
urma-urmei, o înaintare a României în procesul de inte-
grare europeană, cel pentru care am afirmat că am dorit 
să aderăm la Uniunea Europeană. Așadar, era interesul 
nostru să intrăm cât mai repede în Spațiul Schengen, ca și 

în zona Euro, odată ce am reușit aderarea la Uniunea Eu-
ropeană. Știind efortul depus de Croația pentru aderarea 
la Uniunea Europeană, mă bucur și felicit autoritățile și 
cetățenii acestei țări pentru succesul intrării deodată, la 1 
ianuarie 2023, în Spațiul Schengen și Zona Euro! Așa da, 
iată că se dovedește cum se pot înfăptui aceste obiective 
ale integrării europene cu demnitate și eficiență, cu voință 
și muncă determinată! Mă bucur și pentru Bulgaria pen-
tru că se apropie de momentul intrării în zona Euro, chiar 
dacă a ratat și de data aceasta obiectivul Schengen! Ast-
fel că va rămâne România, dintre statele UE aspirante, să 
culeagă laurii... celui din urmă. Ceea ce pe mine personal 
mă întristează enorm și mă obligă să solicit autorităților 
românești a deprinde mai repede mecanismele politicilor 
europene și integrării europene, a munci mai mult și apli-
cat pentru interesele românilor și României!

Diplomația românească și semnalele grave

Este evident că statul român are deficiențe majo-
re în aplicarea politicilor europene pe care a dovedit cu 
prisosință că le desconsideră La fel și în ceea ce privește 
o presupusă politică externă pe care politicienii noștri și 
unii pretinși „guru” ai analizelor externe o poartă mereu 
la butoniera veșmintelor și intereselor individuale, dar ni-
cidecum la drapelul României. Căci este de mirare cum la 
București nu a fost tras semnalul de alarmă când Austria, 
Ungaria, Serbia au agreat o înțelegere despre așa-numita 
problemă a migrației. Și nici când Munchen, Viena, Zagreb 
au constituit un triunghi al intereselor zise-energetice în 
zonă. Era evident grupajul iliberal recent operaționalizat 
în regiunea central-europeană pe care probabil l-a aprobat 
și dl.Manfred Weber, liderul principalei grupări din Parla-
mentul European, care a continuat manevra de susținere 
a unor șefi de partide de tip Orban Viktor, după cum a do-
vedit-o inclusiv într-un recent cadru partidist „popular” de 
la Viena. Ceea ce echivalează cu o subminare deschisă a 
obiectivelor Uniunii Europene. În acest context, multe voci 
politice de la București au mizat pe o presupusă influență 
a prefăcătoriei d-lui M.Weber în favoarea României, iar câ-
teva glasuri socialiste din capitala țării noastre au făcut 
gargară patriotardă prin Bruxelles și alte capitale europe-
ne, trecând însă cu maximă superficialitate pe lângă feno-
mene regionale și europene care vizau direct și indirect in-
teresele românești, inclusiv atingerea obiectivului intrării 
în Spațiul Schengen.

Mai negociem?

Liderii politici de la București au demonstrat încă o 
dată necunoașterea și incapacitatea ducerii negocierilor 
europene, resubliniind percepția că la acest capitol sun-
tem periculos de înapoiați între statele membre ale Uniunii 
Europene. Tratatul de Aderare(Art.4) prevede angajamen-
tul României de a aplica integral dispozițiile acquis-ului 
Schengen și pașii care trebuiau făcuți pentru intrarea în 
Spațiul Schengen. Este menționat clar că după evaluarea 
stadiului pregătirii de către Comisia Europeană și apro-
barea raportului acesteia în Parlamentul European, sta-
tele membre ale Spațiului Schengen efectuează  propria 
analiză a modului cum statul aspirant a aplicat acquis-ul 
Schengen, desigur în funcție de percepțiile și poziționarea 
lor față de problematica generată ariei și interesului lor. 
Or, în acest proces este nevoie nu doar de „discuție com-
prehensivă”, ci de o veritabilă negociere prin care statul 
candidat să argumenteze cum își armonizează interesele 
cu zona Schengen și cu fiecare stat membru al acesteia, 
deoarece adesea subiectul este conectat aspectelor Pieței 
Interne, dar și siguranței publice și securității naționale. 
Ultima fază este cea a votului cu unanimitate în Consiliul 
JAI, nu de puține ori lucrurile limpezindu-se chiar în tim-
pul lucrărilor acestuia. O astfel de negociere este un pro-
ces sistematic, de durată, bine coordonat și cu implicarea 
mai multor categorii de actori, în primul rând guverna-
mentali, fiind urmată o strategie coerentă și transparentă, 
implicand și informarea corectă a publicului. Este tocmai 
ceea ce a lipsit în abordarea recentei tentative a României 
de a intra în Spațiul Schengen. Nu s-a detectat o strategie 
limpede de acțiune și negociere, fiind ușor de constatat 
o abordare mai degrabă politicianistă și doar cu câteva 
zile înainte de data Consiliului JAI existând semnale firave 
de negociere europeană. O astfel de politizare a și permis 
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Pe 2 ianuarie 2023, la Frankfurt, în Germa-
nia, a încetat din viață unul dintre cei mai 
de seamă fii ai comunei Dănciulești-Gorj, 

chirurgul de talie internațională CONSTANTIN 
OLTIANU.

Născut în familia Ioanei și a lui Dumitru 
OLTEANU din Zăicoi, în ziua de 26 septembrie 
1932, copilașul a fost înregistrat, dintr-o eroare a 
notarului, cu numele OLTIANU, care nu a deranjat 
pe nimeni și i-a rămas pe viață.

Copilăria și-a petrecut-o în satul natal, apoi a 
început școala la București. Din cauza războiului, 
familia a fost nevoită să se întoarcă în sat, unde 
copilul si-a continuat școala. A fost un elev emi-
nent, atât la Școala Primară Zăicoi-Diaconești, cât 
și la Liceul ,,Frații Buzești,, din Craiova.

În anul 1958 a absolvit Facultatea de Medicină 
Generală  din București, dar cu doi ani înainte de 
absolvire, lucra deja ca intern la Clinica de Chirur-
gie a profesorilor Nasta și Turai.

După obținerea licenței în medicină, a trecut 
prin experiența medicului de țară în comuna Vâr-
vor, la douăzeci de kilometri de Craiova.

În 1960 ,,în urma unui concurs, a început să 
lucreze la Institutul de Medicină și Farmacie din 
București. Aici, până în 1980, a fost preparator, 
preparator principal, asistent, lector universitar 
la Catedra de Anatomie și Chirurgie. În paralel, a 
funcționat ca medic secundar chirurg, medic spe-
cialist și medic primar.

În  anul 1970 a obținut titlul de Doctor în 
Stiințe Medicale, iar între anii 1974-1976 a făcut 
o specializare în chirurgie, la Clinica profesorului 
Leger Patel din Paris.

În 1976, doctorul Constantin Oltianu a primit 
o bursă de studii la Academia Franceză, devenind, 
din același an, membru  titular al Academiei Fran-
ceze de Chirurgie din Paris. 

La 25 iunie1980, Constantin Oltianu a fost asi-
milat ca profesor asociat, doctor docent de către 
Comisia Superioară pentru Grade Academice de la 
Ministerul Învățământului Culturii și Sănătății din 
Saarland, Germania. 

Chirurgia a fost pasiunea vieții sale. Astfel, timp 
de peste patruzeci de ani, în clinici de stat și priva-
te din București, Paris, Saarbrucken, Frannkfurt 
a efectuat peste 18.000 de intervenții chirurgicale. 
Este autorul a cinci brevete de invenții în tehnici 
chirurgicale care au avut o mare importanță la 
vremea respectivă.

Cercetarea a fost o preocupare permanen-
tă a doctorului Oltianu, fiind prins, chiar în anii 
senectuții, în proiecte din Germania, din Franța și 
din Suedia. A scris peste o sută de articole și lu-
crări stiințifice în reviste din România și din stră-
inătate.

Dincolo de sobrietatea chirurgului Constantin 

Gorjul a pierdut, la început de 2023, 
un chirurg de talie internațională!

Oltianu s-au ascuns mereu sensibilitatea, dragos-
tea de oameni, de frumos și de viață. Încă din anii 
de liceu, băiatul  născut la Zăicoi a  scris poezii în 
care a evocat satul natal, oamenii, părinții, prie-
tenii...

Omul căruia Dumnezeu i-a dat ,,bisturiul și 
creionul,, , să curme ,,durerea și dorul,,s-a aplea-
cat asupra problemelor grave care macină lumea 
contemporană: războaiele, nedreptatea socială, 
sărăcia, corupția la nivel înalt, bolile incurabile, 
singurătatea bătrânilor, degradarea morală, agre-
sivitatea. Constantin Oltianu, chirurgul european 
preocupat toată viața de celula umană și de desco-
perirea ,,tinerețiii fără  bătrânețe”, a trăit dramatic, 
în ultimii ani, sentimentul îndreptării spre ,,soare-
apune,, , dar perspectiva plecării este luminată de 
speranța revenirii, într-un târziu, pe minunatul 
nostru Pământ:

,,Plecăm pe o înnegurată rută
De nimeni cunoscută,
Sperând că ,după secole de transformare,
ADN-urile și ARN-urile ereditare
Din genele nemuritoare ne vor replămădi
Și pe pământ vom reveni.,,
(Constantin Oltianu)

M.P.

Ai fost un geniu, la fel ca Eminescu,

Și, poate din același lut fierbinte,

Din lut moldav, udat de Nistru,

Acum, în stele în arbori și-n cuvinte!

Ti-aduc ofrandă:Vâlcea, Bârca și Craiova

Cu gena lor, de mamă și de tată,

Te plânge vesnic "Eterna Terra Nova"

Cu al ei vers de floare dalbă!

Ce rea ai fost "sinistră ciumă",

Lăsând pe cripte urme de condei,

Orfani deacum de tată și de mumă,

Orfani de ambii noștri tei!

V-ați plămădit în timpuri diferite,

Dar ați păstrat răcoarea din ulcior,

Ați dat alt sens iubirii de cuvinte,

Și-un cer senin iubirii de popor.

Oricât aș vrea, rămâneți încă-n mine,

În Dunărea bătrână în Mureș și în Olt,

În slova timpului și-a graiului trăire,

De la Zamolxe(zeul) si până peste Pont

Ați fost corăbii ce plutesc în larg,

Mult dincolo, de abisuri și ruine,

Prin ploi de foc ați mers șirag,

Dintr-un trecut despot în lumea care vine!

GH. VASILUȚĂ

Mă-ntorc spre Bârca
(in memoriam Adr Păunescu)

cancelarului austriac și ministrului de interne de la Viena 
să accentueze asupra unor mesaje cu iz politic și electoral 
deplasate ,pentru a-și urmări propriul joc și interes în lup-
tele de putere din interirorul Austriei. Ce-i drept, cu spriji-
nul Partidului Popular European care s-a asociat astfel și 
acțiunii celor care urmăreau decredibilizarea instituțiilor 
și politicilor europene.

Ce e de făcut?

Reacția autorităților și politicienilor din România a 
fost de a se lepăda de orice responsabilitate pentru eșecul 
înregistrat de România, în 8 dec.2022, și aruncarea în-
tregii răspunderi asupra guvernului austriac. Mai mult, 
pe fondul unor înțelese nemulțumiri din partea populației 
românești, alimentată masiv în ultimii ani de discursuri 
politice manipulative, această atitudine publică a fost ghi-
dată pe un teren al isteriei populare, desigur vizând gu-
vernamentalii din Austria. Aceasta fără a se ține seama de 
faptul că la o viitoare încercare de accedere a României în 
Spațiul Schengen, guvernul de la București va avea nevoie 
de votul guvernului Austriei și a celorlalte state votante 
care de-acum încolo se vor uita mult mai atente la reacțiile 
politicianiste ale liderilor români. Ar fi fost mai util și să-
nătos să se analizeze critic modul cum guvernanții Româ-
niei au abordat subiectul pregătirii și convingerii mediu-
lui european pentru ca țara noastră să fie acceptată în 
Spațiul Schengen. Și să se insiste pe întărirea încrederii 
tuturor europenilor față de statul român, guvernul lui și 
liderii politici ai acestuia. Conduita șmecherească, neo-fa-
nariotă a politicienilor de la București este deja cunoscută 
în detalii de statele membre ale Spațiului Schengen, iar 
escamotările guvernanților români în privința politicilor 
europene sunt deja înregistrate nu doar la Bruxelles, ci 
și în capitalele statelor europene, fiind principalul motiv 
pentru care România și românii nu pot beneficia deplin 
de aderarea la Uniunea Europeană. E imperios necesar 
ca procesul decizional european al României să intre pe 
făgașul normalității, implicând competențe reale, instituții 
sănătoase și direcții clare conectate integrării europene. 
Întărirea capacității de negociere la nivelul Uniunii Euro-
pene s-a dovedit iarăși că trebuie luată în seamă, ceea ce 
nu s-a făcut nici după recentul episod al PNRR, însem-
nând că liderii României nu vor(sau nu pot) să extragă 
învățămintele bune nici după multiple greșeli și eșecuri. 
De altfel, e dovedit că guvernele de la București nu au reu-
sit să gestioneze adecvat nici succesul aderării la Uniunea 
Europeană!

Nu voi propune eu o “foaie de parcurs” pentru urmă-
toarea etapă a reînscrierii țării noastre în cursa pentru 
intrarea în Spațiul Schengen, deoarece aceasta este da-
toria guvernului României. Dar nici nu pot trece peste 
observația, care este la îndemâna oricărui cetățen al Ro-
mâniei, că guvernul de la București a performat medio-
cru ca stat membru al Uniunii Europene, în ultimii 16 
ani. Poate ar fi bine să ia lecții de la guvernul croat, dar 
și de la altele, care și-a stabilit serios niște obiective(ex.
Euro,Schengen), strategii realiste, programe de aplicare 
a acestora și le-a urmat consecvent, trecând peste obsta-
colele corupției și crizelor diverse, negociind permanent 
în Bruxelles și celelalte capitale europene până la atinge-
rea țelurilor pe care și le-a fixat în proiectul național de 
dezvoltare accelerată a Croației. Aceasta în timp ce poli-
ticienii români doar simulează adoptarea unor strategii 
și programe pe care le așează imediat pe rafturile din ar-
hivă și izbucnesc în campanii nervoase și iraționale, lu-
ând profil de victime închipuite, atunci când se ivește un 
context întâmplător care i-ar putea aduce în prim-planul 
politicii naționale și europene. Câte strategii și progra-
me de aplicare a acquis-ului Schengen au fost elaborate 
la București, iar noi suntem încă tot în afara Spațiului 
Schengen?! Câte strategii și planuri de aplicare a măsuri-
lor pentru adoptarea Euro a aprobat guvernul român, iar 
România pare că se tot îndepărtează de zona Euro?! Oare 
sunt acestea aditudini politice care pot susține credibi-
litatea liderilor, guvernului și statului român în relația 
partenerială cu instituțiile europene și statele membre 
ale Uniunii Europene? Răspunsul este dat și de felul în 
care sunt priviți liderii politici și România peste tot în 
spațiul european și nu numai .Recentul episod  Schen-
gen, cu opoziția Austriei, Olandei și probabil încă vreo 
câtorva state membre, a developat o fotografie care spu-
ne…mai mult decât o mie de cuvinte! Ceea ce ar trebui 
să facă să sune clopotul(nu doar clopoțelul) pentru actu-
alii și viitori lideri politici români! Nu este deloc greșit ca 
cetățenii României să aibă aspirații tot mai mari. Dimpo-
trivă, pentru a recupera întârzierile în procesul de dez-
voltare și a fi deplin convergenți cu lumea evoluată ar 
trebui să avem ambiții și mai înalte. Dar acestea să fie 
bine ghidate de lideri și instituții dedicate total realizării 
așteptărilor populare. Prin Tratatul de Aderare la Uniu-
nea Europeană ne-am asumat să intrăm cât mai repede 
în Spațiul Schengen, suma bugetului european destinată 
nouă prin Facilitatea Schengen fiind susbstanțială. Așa 
că trebuie să urmăm această cale:SCHENGEN ȘI IAR 
SCHENGEN!(Acest material a apărut și-n Piața Financi-
ară, dec.2022)

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de implica-

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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În perioada minivacanței prilejuită de trece-
rea dintre ani, polițiștii gorjeni au acționat 
pentru asigurarea unui climat de ordine și 
siguranță publică, precum și pentru preve-
nirea accidentelor de circulație. Astfel, în 
aceast interval, polițiștii au intervenit la 342 
de evenimente, din care 287 semnalate prin 
apelul unic de urgență 112. În cele patru zile, 
polițiștii gorjeni au aplicat 428 sancțiuni 
contravenționale, valoarea acestora depășind 
200.000 lei, arată IPJ într-un comunicat de 
presă.

,,De asemenea, au fost constatate în flagrant de-
lict 15 infracțiuni. Au fost reținute în vederea sus-
pendării 57 de permise de conducere și 16 certificate 
de înmatriculare au fost retrase în urma abaterilor 
constatate de polițiști. De precizat este faptul că în 
perioada menționată nu au fost comise fapte care 
să aducă atingere unui climat de ordine și siguranță 
publică a cetățenilor.

Exemple semnificative: 

Prins cu peste trei tone de cărbune furat

La data de 30 decembrie 2022, polițiști din ca-
drul Poliției Orașului Turceni au depistat în flagrant 
delict un bărbat de 59 de ani, din comuna Plopșoru, 
în timp ce se afla într-o autoutilitară staționată pe 
raza localități Olari. Autoutilitara era încărcată cu 
3340 kg de cărbune, pentru care proprietarul nu a 
putut prezenta documente legale de proveniență. În-

Peste 340 de evenimente și aproape 300 de 
apeluri la 112. Comunicat IPJ

trega cantitate de cărbune a fost indisponibilizată în 
vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul 
comiterii infracțiunii de furt.

Femeie din Stejari,  în vârstă de peste 70 de ani: 
conducea fără permis 

La data de 30 decembrie 2022, polițiști din ca-
drul Secției 8 Poliție Rurală Stoina au oprit pentru 
control un autoturism pe DJ 6B Stoina, condus de o 
femeie de 71 de ani, din comuna Stejari.

Procedând la verificarea bazelor de date, polițiștii 
au stabilit că femeia nu deține permis de conducere 
corespunzător categoriei din care face parte autove-
hiculul condus. În cauză, polițiștii au întocmit dosar 
penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de condu-
cere pe drumurile publice a unui vehicul, fără a pose-
da permis de conducere corespunzător categoriei din 
care face parte autovehiculul condus.

A fugit de poliție: conducea băut

La data de 1 ianuarie a.c., polițiști din cadrul 
Poliției Orașului Tismana, în timp ce se aflau în exer-
citarea atribuțiilor de serviciu pe DJ 671 Călugăreni, 
au efectuat semnal de oprire unui autoturism ce se 
deplasa din direcția Motru-Sec-Vaieni, moment în 
care conducătorul auto a mărit viteza de deplasare 
și s-a îndreptat spre o stradă lăturalnică.

Polițiștii au pornit în urmărirea sa, fiind oprit la 
scurt timp, stabilind că este vorba de un bărbat de 
50 de ani, din municipiul Sibiu. Fiind testat cu apa-
ratul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,42 

mg/l alcool pur în aerul expirat. La solicitarea polițiștilor 
de a-i însoți la spital în vederea recotării de probe biologi-
ce pentru stabilirea alcoolemiei, bărbatul a refuzat.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspec-
tul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la 
prelevarea de probe biologice.

Alt caz în zona Turceni

La data de 31 decembrie 2022, polițiști din cadrul 
Poliției Orașului Turceni au oprit în trafic pe DE 79 Olari 
un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani, din co-
muna Urdari. În urma testării cu aparatul etilotest a re-
zultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice 
a unui vehicul, de către o persoană aflată sub influența 
băuturilor alcoolice.

A furat mașina de la tatăl său. Nu avea permis de 
conducere

La data de 2 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Biroului 
de Ordine Publică au depistat în trafic un tânăr de 17 ani, 
din municipiul Târgu-Jiu, în timp ce conducea un autotu-
rism pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, din municipiul 
Târgu-Jiu, fără să dețină permis de conducere. 

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că tânărul 
a sustras autoturismul proprietatea tatălui său din curtea 
locuinței. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare 
negativă. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumu-
rile publice a unui vehicul, de către o persoană care nu 
posedă permis de conducere și furt în scop de folosință.

Tot fără permis, la volan!

La data de 2 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției 
Orașului Novaci au depistat în trafic un tânăr de 18 de 
ani, din comuna Coșoveni, județul Dolj, în timp ce con-
ducea un ATV pe  DN 67 C Rânca, fără să dețină permis 
de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Din cer-
cetări a reieșit faptul că vehiculul îi fusese încredințat de 
o tânără de 24 de ani, din aceeași localitate. În cauză, 
polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui 
vehicul de către o persoană care nu posedă permis de 
conducere și încredințarea unui vehicul spre a fi condus 
de către o persoană care nu deține permis de conducere.

Beat bine, cu mașina pe drumurile publice

La data de 2 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Secției 9 
Poliție Rurală Novaci au depistat în trafic un bărbat de 33 
de ani, din comuna Roșia de Amaradia în timp ce condu-
cea o autoutilitară pe raza localității de domiciliu. În urma 
testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,91 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspec-
tul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publi-
ce a unui vehicul, de către o persoană aflată sub influența 
băuturilor alcoolice”, informează instituția.

M.C.H.
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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

* Două ,,mari realizări”: Restructurarea CEO și 
afacerea cu Petrom

Pe parcursul a trei ani cât a stat în Directoratul 
CEO, Lăcrămioara Diaconu Pințea se poate lăuda, 
în primul rând, că a lipsit de la program în tot acest 
timp, fiind singurul director care și-a permis ,,să 
lucreze de acasă”, de la București. 

Deși prezența ei fizică la compania de stat a lipsit 
aproape cu desăvârșire, fosta membră a  con-
ducerii CEO a reușit să impună cu multă forță 

un plan de restructurare draconic. 
Apoi, a încheiat parteneriatul cu OMV Petrom alături 

de liberalul Daniel Burlan. Din acest ,,deal”, CEO rămâne 
fără aproape 700 de hectare de terenuri și cu minus 410 

Misiunea Lăcrămioarei Diaconu Pințea 
în CEO – Ce a invocat la demisie

milioane de euro. Petrom dă 76 de milioane de euro şi va 
primi ,,jumătate din orice, din pământuri, din energia pe 
25 de ani de acum înainte”, după cum a dezvăluit jurna-
lista Oana Zamfir la emisiunea pe care o realizează la An-
tena 3. Este vorba despre afacerea cu parcuri fotovoltaice 
pentru care s-au înființat patru societăți mixte.

Din câte am văzut, organele abilitate nu s-au autose-
sizat, deși presa locală, inclusiv Gorjeanul, semnala un 
conflict de interese, fiindcă soțul fostei membre a Direc-
toratului CEO se află în boardul Petrom, ea însăși fostă 
angajată a companiei austriece. În tot acest timp, soțul 

era șef la Petrom iar Lăcrămioara Diaconu Pințea, 
la CEO. În fine, după dezvăluirile Oanei Zamfir,  
Lăcrămioara Diaconu Pințea, mâna dreaptă a lui 
Virgil Popescu în CEO, a demisionat invocând ,,mo-
tive personale”, dar și că este ocupată cu un alt 

proiect măreț. Pare că misiunea ei s-a încheiat, 
nereușind totuși să închidă grupurile energetice de 
la Turceni și Rovinari în acest an, așa cum prevă-
zuse în planul de restructurare.

M.C.H.
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Mănăstirea Tismana a sărbătorit cu mare cinste cel de-al doilea hram al sfi ntei lavre (I) Mănăstirea Tismana a sărbătorit cu mare cinste cel de-al doilea hram al sfi ntei lavre (I) 

,,Fiul Lui Dumnezeu, Care este Lumina cea adevărată, a ,,Fiul Lui Dumnezeu, Care este Lumina cea adevărată, a 
venit ca să împărăţească, să stăpânească lumea, s-o venit ca să împărăţească, să stăpânească lumea, s-o 
conducă pe o cale luminoasă spre Împărăţia cerurilor”!conducă pe o cale luminoasă spre Împărăţia cerurilor”!
Luni, 26 decembrie 2022, 

în cea de-a doua zi de Cră-
ciun, marea lavră a Sf. Cuv. 

Nicodim de la Tismana şi-a sărbăto-
rit cel de-al doilea hram al său: «So-
borul Maicii Domnului» şi «Sf. Cuv. 
Nicodim cel Sfinţit de la Tismana», 
ctitorul şi ocrotitorul mănăstirii, iar, 
Sfânta Liturghie a fost oficiată de că-
tre Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. 
dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei 
şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu 
un ales şi însemnat sobor de călugă-
ri, preoţi şi diaconi din care au făcut 
parte: Preacuviosul Părinte Arhiman-
drit Ioachim Pârvulescu, Exarhul mă-
năstirilor din Arhiepiscopia Craiovei şi 
stareţul Mănăstirii Lainici, împreună 
cu Preacucernicul Părinte Pr. Marian 
Mărăcine, Protoiereul Protopopiatului 
Târgu-Jiu-Nord! După ce în seara zilei 
de Crăciun a fost Slujba Pavecerniței, 
în ziua pomenirii Sfântului Nicodim 
a fost oficiată Sfânta Liturghie arhi-
erească, iar, sărbătoarea s-a încheiat 
cu slujba de sfințire a apei. La ma-
rea sărbătoare creştină au participat 
mulţi credincioşi veniţi din judeţ şi 
din ţară, înfruntând gerul şi vântul 
tăios al crestelor munţilor, pentru a se 
ruga Lui Dumnezeu, Maicii Domnului 
şi Sf. Cuv. Nicodim! După ce a primit 
credincioşi pentru Sfânta Spovedanie 
şi pregătindu-i pentru Sfânta Împăr-
tăşanie, Preacuviosului Părinte Var-
tolomeu, la o vârstă înaintată şi spri-
jinit de cei apropiaţi, s-a arătat puţin 
şi tot mai obosit, dar plin de dăruire şi 
de primitoare şi duhovnicească cinsti-
re a harului dumnezeiesc, spre slava 
ortodoxiei şi a Puterii Lui Dumnezeu! 
Răspunsurile la strană au fost date 
de către Grupul psaltic al Catedralei 
Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Di-
mitrie» din Craiova, condus de către 
prof. dr. Victor Şapcă, un grup inspi-
rat şi purtător al harului divin, care 
a interpretat la sfârşitul slujbei, în 
trapeza mănăstirii, o serie întreagă de 
colinde închinate Naşterii Domnului! 
La buna organizare şi desfăşurare a 
sărbătorii a contribuit obştea de măi-
cuţe truditoare conduse de către Mai-
ca Stareţă Antonia Popescu Monahia, 
ca şi o serie de oameni cu dăruire şi 
cu binevoire, creştini cu inima gene-
roasă care le-au oferit credincioşilor 
daruri şi pachete, iar o parte dintre 
credincioşi au fost primiţi la o agapă 
frăţească în trapeza mănăstirii, pen-
tru ca toţi să înţelegem că Dumnezeu 
nu se naşte într-o lume inocentă şi 
perfectă, ci într-o lume în care lipsa 
dragostei de multe ori a generat, ca şi 
astăzi, multă nedreptate şi suferinţă, 
pentru că firea omului se alterase atât 
de mult încât reîntâlnirea lui cu Iubi-
rea va stârni, paradoxal, împotrivire, 

asemenea cu reacţia cuiva care trăind 
mult timp în întuneric şi obişnuindu-
se într-un astfel de mediu, ajunge să 
se ferească de căldura binefăcătoare a 
Luminii Lui Dumnezeu!

,,Fiul Lui Dumnezeu a adus în lume 
o viaţă nouă, o viaţă care nu va fi  
asemenea niciodată, cu tot ceea ce 
este în lumea noastră”! 

În cuvântul de o aleasă şi deose-
bit de înţeleaptă învăţătură duhov-
nicească pe care l-a rostit la această 
sărbătoare creştinească, Înaltprea-
sfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU, 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul 
Olteniei a pornit de la faptul că: ,,În 
ziua de astăzi, a doua zi de Crăciun, 
trăim, încă, sub lumina dumnezeias-
că a Praznicului Naşterii Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos, o sărbătoare 
atât de aşteptată şi de iubită de noi, 
pentru că, pe de o parte, ne aminteş-
te de începutul mântuirii noastre, de 
împlinirea Planului Lui Dumnezeu de 
refacere a lumii prin Întruparea Fiu-
lui Său, iar, pe de altă parte, de bucu-
ria pe care noi o trăim datorită acestui 
eveniment cosmic care îmbracă, atât 
lumea văzută, cât şi lumea nevăzută! 
Fiul Tatălui S-a făcut fiul omului, S-a 
făcut Fiul Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, şi în această stare ne-a 
arătat, atât iubirea Lui Dumnezeu, 
cât şi comuniunea noastră cu Tatăl 
Cel Ceresc, legătura noastră de fii şi 
fiice cu Tatăl Care ne-a creat! Dum-
nezeu ne-a făcut pentru El, şi perma-
nent sufletul nostru e neliniştit până 
când se va odihni lângă El! Ne-a fă-
cut ca să fim îndreptaţi spre El, să 
fim atraşi de El şi să ne apropiem de 
El ca de Părintele ceresc! Ne-a făcut 
ca noi să fim într-o preocupare per-
manentă de a trece în Împărăţia ce-
rurilor, acolo unde nu este întristare, 
nici suspin! Tocmai pentru aceasta, 
Sf. Arh. Gavriil i-a spus Preacuratei 
Fecioare la Bunavestire că Cel ce Se 
va naşte dintr-însa, va primi tronul 
lui David, tatăl Său, şi împărăţia Lui 
nu va avea sfârşit! Deşi, naşterea Lui 
este smerită, pentru că a venit la noi, 
nu ca să ne înfricoşeze, ci, să ne dea 
exemplu de slujire şi de smerenie, de 
iubire nemăsurată, pentru că atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât 
pe Însuşi Fiul Său L-a trimis în lume 
ca să Se facă om, să trăiască pe pă-
mânt viaţa noastră, să fie răstignit 
şi apoi să învieze din morţi! Fiul Lui 
Dumnezeu a adus în lume o viaţă 
nouă, o viaţă care nu va fi asemenea 
niciodată, cu tot ceea ce este în lumea 
noastră! Dacă în lumea aceasta, răul 

a putut să schimbe firea 
oamenilor, iar, diavolul să 
creeze prima catastrofă din 
istoria lumii, rău care se va 
tramsmite şi va crea iadul, 
ei, bine, Fiul Lui Dumneeu 
a venit ca să arate că bi-
nele, că Raiul este mai pre-
sus de rău, că lumina este 
mai puternică decât întu-
nericul, iar, ca lumina să 
fie puternică, Însuşi Fiul 
Lui Dumnezeu, Care este 
Lumina cea adevărată, a 
venit ca să împărăţească, 
să stăpânească lumea, s-o 

conducă pe o cale luminoasă spre Îm-
părăţia cerurilor! Lumea de dinaintea 
Lui Hristos trăia într-o confuzie prin 
închinare la idoli, într-o stare jalnică, 
încât omul căzut în păcat ajunsese la 
marginea prăpastiei, din care nu s-ar 
mai fi ridicat niciodată! Tocmai când 
acest vârtej al răului a încercat să cu-
prindă omul şi să-l subjuge pentru 
totdeauna, tocmai în momentul acela, 
Fiul Lui Dumnezeu S-a făcut om” a 
subliniat Mitropolitul Olteniei! 

,,Toată creaţia Lui Dumnezeu 
se îndreaptă către Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu, cea care 
face ca Dumnezeu să vină la noi”!

În continuare, Înaltul nostru Ie-
rarh a reiterat faptul că Hristos Dom-
nul este Lumina lumii, iar, Biserica 
dreptmăritoare practică botezul prun-
cilor, pentru că atunci când ştii care 
este ţinta drumului în viaţă, când ai 
găsit Iubirea ca lumină a vieţii, nu 
mai trebuie să cauţi motive ce te pot 
reţine să oferi toate acestea şi copiilor 
tăi! De aceea, relativismul critic faţă 
de Naşterea Pruncului Sfânt şi chiar 
faţă de Botezul în Hristos, nu trădea-
ză decât îndoiala sau neştiinţa celor 
care caută în rătăcire ca să-şi alea-
gă drumul în viaţă, dar e şi dreptul 
părinţilor de a oferi copiilor ceea ce 
cred ei că este bine. Vrajba şi zavis-
tia fac parte dintr-un război ideologic 
cu Biserica, iar asta nu este ceva nou, 
creştinismul fiind, cea mai prigonită 
religie din lume! Poate că revenind la 
Magi, observăm că ei cunosc foarte 
bine, Cine este Pruncul, deşi este în 
loc sărăcăcios, totuşi, I se închină ca 
lui Dumnezeu şi Îl cinstesc cu daruri: 
aur, smirnă şi tămâie, iar, acestea 
sunt primele donaţii făcute în creşti-
nism, deşi unor contemporani zgâr-
ciţi nu le place ideea de donaţie, fie ea 
privată sau instituţionalizată! În acest 
sens, Mitropolitul Olteniei a continu-
at să spună că: ,,Tatăl Cel ceresc, în 
multe chipuri ne-a grăit şi iată că la 
Naşterea Domnului, ne grăieşte prin 
Însuşi Fiul Său! Ne-a ales, ca să stăm 
de vorbă cu El, ne-a învăţat să-L nu-
mim Tată, ne-a învăţat să-L iubim, 
pentru că ne-a dat, nu doar posibili-
tatea de a iubi, dar şi felul vieţii noas-

tre de a iubi! Cea care a ascultat mai 
întâi glasul Lui Dumnezeu a fost Mai-
ca Domnului, cea care a crezut, aşa 
cum spune Sfânta Elisabeta, pentru 
că Maica Domnului a crezut că se va 
face în pântecele ei Pruncul Care este 
creatorul cerului şi al pământului! 
A crezut că este Maica Dumnezeului 
nostru, a crezut că Cel Atotputernic, 
Care nu este cuprins de nimic în lu-
mea aceasta, Se naşte din Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu! Din cauza 
aceasta, Maica Domnului este ferici-
tă între toate neamurile, fiind Maica 
Împăratului Cel Atotputernic! Prin 
ea, Dumnezeu S-a făcut om şi a luat 
toate ale ei, că nimic din ceea ce este 
omenesc nu a lăsat deoparte Fiul Lui 
Dumnezeu! Din sângele Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu s-a făcut 
sângele Său, din trupul Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu, Şi-a făcut 
Trupul Său, din sufletul Fecioarei 
Maria, El Şi-a făcut sufletul Său, ceea 
ce înseamnă că Maica Domnului ne 
reprezintă pe toţi, în actul acesta al 
întrupării! Deci, a dat din trupul şi 
din sufletul Său fire omenească Fiu-
lui Lui Dumnezeu, Cel Care este cre-
atorul nostru! Prin căderea în păcat 
a lui Adam, stricăciunea adâncindu-
se, nu mai puteam să ne apropiem 
de Dumnezeu Tatăl! Dacă la naştere 
un copil este nevinovat, tot la naştere 
el moşteneşte şi stricăciunea! Trebu-
ia să fie cineva care să ia din această 
fire omenească şi s-o unească apoi cu 
firea dumnezeiască, aşa cum se uneş-
te focul cu fierul, aşa cum se uneşte 
trupul cu sufletul, iar, în firea ome-
nească să lucreze Fiul Lui Dumnezeu! 
Dar, am văzt că păcatul a stăpânit în 
lume de la Adam şi până la Hristos, 
între cei buni şi între cei răi! De aceea, 
Dumnezeu Tatăl a ales-o pe Fecioara 
Maria, Maica Împăratului ceresc, cea 
mai presus decât heruvimii şi decât 
serafimii! Toată creaţia Lui Dumnezeu 
se îndreaptă către Preasfânta Născă-
toare de Dumnezeu, cea care face ca 
Dumnezeu să vină la noi! Este «podul» 
care ne trece de la pământ la cer, căci 
din ea S-a născut Fiul Lui Dumne-
zeu, Care a întemeiat, nu doar o viaţă 
nouă, ci, a întemeiat o împărăţie care 
nu va avea sfârşit”!  

(VA URMA) 
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Pledoarie pentru instituirea zilei Pledoarie pentru instituirea zilei 
de naștere a orașului Țiclenide naștere a orașului Țicleni

BĂCANU VIRGIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu sediul în loc. Arcani, sat Sănătești, str. 

Principală nr. 33, județ Gorj anunță publicul interesat că a depus la A.P.M Gorj documentația tehnică 

pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activităților Cod CAEN 3700 – Colectarea 

și epurarea apelor uzate pe amplasamentul din loc. Arcani, sat Sănătești, str. Principală nr. 33, județ 

Gorj. 

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, 

din Tg-Jiu, str Unirii, nr. 76, tel: 0253215384, fax: 0253212892, e-mail: office@apmgj.anpm.ro  

PLUGUŞOR LA TEMELIE...
VĂ FIE DE BUCURIE! 
Aho! Aho! Copii şi frați, 
Stați puțin şi nu plecați, 
Pagina să n-o schimbați, 
Citiți până la sfâşit, 
Că este de mântuit! 
Se face-n curând: Un an 
De când Mitropolitan 
«Zapis» nou s-a scris pe piatră 
Ca s-apară dintr-o dată 
În loc binecuvântat, 
Şi de Domnul privegheat, 
Chiar în vârf, la noi în sat, 

Mănăstire nouă foarte 
Să se spele de păcate 
Cât de mult popor se poate, 
Şi s-aducă bucurie 
Tuturor, ce vor să ştie 
Că se face Liturghie 
Zi şi noapte, cu credință 
Pentru-a Vieții biruință! 
Satul SCOARŢA se numeşte 
Şi în Gorj, el se găseşte… 
Stareț blând a fost numit 
Ioan Cosmin Barză dorit: 0763.225.242 
Azi, bisericuța-i gată
Fost-a’n lemn...(de 300 de ani) 
Acum de piatră, 
Şi cu Anul Nou pornim
Cu chilii s-o-mpodobim 
Şi cu drag de dumneavoastră 
Să fie ca o fereastră 
Sau o poartă către Cer 
Pentru cei ce nu mai pier! 
Trei Ierarhi o ocrotesc 
(Vasile, Grigorie şi Ioan)
Ce Izvoru’l străjuiesc 
(«Izvorul Tămăduirii») 
Al Maicii lui Dumnezeu, 
Să vă mântuie de rău! 
Anu’acesta la Sfințire, 
Preamărire s-a făcut
Şi alături a şezut
Dascălul Mitropolit
Cel Grigorie numit! 
Să se roage împreună 
Cu Cei «Trei Ierarhi cunună» 
Straşnică de-arhierei, 
Ce se roagă pentru cei 
Care cu sfântă credință 
Duc a vieții suferință! 
Veniți, dar! V-alăturați, 
Cu dragoste mai întâi, 
Pentru Maica Domnului, 
Care s-a făcut Izvor, 
Nouă tămăduitor 
Şi portiță către Cer: 
Bucurii ce nu mai pier! 
Puneți dar o cărămidă 
Pentru-această mănăstire: 
Conturi: la BANCA TRANSILVANIA,
MĂNĂSTIREA «SFÂNTUL GRIGORIE DASCĂ-
LUL»
COD CLIENT (CIF BT): 6652928
CONT ÎN RON: RO42BTRLRONCRT0665292801
CONT ÎN EURO: 
RO89BTRLEURCRT0665292801 
Şi trimiteți şi pomelnice 
Pentru-a voastră pomenire: la e-mail: 
manastireasf.grigoriedascalul@gmail.com 
Şi Pomelnice la PC Pr. Ioan Barză: 
manastireasf.grigoriedascalul@gmail.com 
Sfinții toți cu drag ne-aşteaptă 
Să facem Cerului «Poartă», 
Iar la «Poarta» Cerului, 
Şade Maica Domnului! 
Vă trimitem ataşate 
Şi fotografii în dar, 
Să vă poarte Domnul paşii 
Ocroțiți cu al Său Har! 
Anul Nou cu pace fie 
Şi cu mare BUCURIE! 
Cu dragoste v-am urat 
Locuind în acest sat! 
Urați şi voi mai departe, 
Ca să fie scrişi în «Carte»: 
«Cartea Cerului», se ştie, 
Vă fie de veşnicie! LA MULŢI ANI! 

MONICA ŞI CĂTĂLIN DULĂMIȚĂ

Oricare persoană, fizică sau juridică, își 
justifică vârsta după data  consemnată 
în certificatul său de naștere.

Data nașterii desemnează un început de viață, 
de când persoana fizică sau juridică își exercită 
capacitatea de folosință, urmând a-și exercita ca-
pacitatea de exercițiu, odată cu majoratul în cazul 
persoanelor fizice iar în cazul persoanelor juridice, 
după data recunoașterii conform legii.

Dar, conform principiului “Infans conceptus pro 
nato habetur”, drepturile copilului sunt recunoscu-
te din perioada concepțiunii.

Am evocat acestea, pentru a observa câteva si-
militudini și în cazul nașterii orașului Țicleni, ca 
unitate administrativ teritorială(UAT).

Am putea spune, fără a greși, că perioada de 
“gestație” a orașului nostru a început odată cu 
adoptarea Legii nr. 2/1968  din 16 februarie 1968 
privind organizarea administrativă a României. 

 Au urmat și alte măsuri pregătitoare, dar cea 
mai importantă pentru orașul nostru o constituie 
Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1142 din 27 
mai 1968.

DECI, ZIUA NAȘTERII ORAȘULUI ȚICLENI 
ESTE DATA EMITERII HOTĂRÎRII CONSILIULUI DE 
MINIȘTRI NR, 1142/1968, ADICĂ 27 MAI 1968.

La nominalizarea orașului Țicleni, după cum 
s-a consemnat în ediția specială a ziarului “Ga-
zeta Gorjului”, din 30 mai 1968 se menționa  la 
capitolul III intitulat “Delimitarea noilor orașe”, la 

pct.3, care  prevede următorele: “LOCALITATEA 
ȚICLENI, devenită centru muncitoresc ca urmare 
a activității complexe desfășurate pentru valorifi-
carea bogățiilor subsolului din această zonă, având 
pe teritoriul său unități economice și instituții so-
cial-culturale cu perspective de dezvoltare în viitor, 
a fost declarată oraș, în componența căruia au fost 
incluse satele Rășina și Tunși care s-au contopit cu 
localitatea Țicleni”.

Față de documentarul de mai sus, consider 
necesar emiterea unei hotărîri a Consiliului Local 
Țicleni, cu mare recunoștință și prețuire, pentru 
înaintașii noștri care prin eforturile lor au creat 
condițiile dezvoltării economice, sociale, culturale, 
a localității, să se instituie ziua de 27 mai – zi de 
naștere a orașului Țicleni – cu dorința ca generația 
actuală și   cei care ne vor urma, să-l ridice  pe noi 
culmi de dezvoltare și progres.

Așa cum fiecare om își cinstește și  sărbătorește 
ziua sa de naștere, tot așa merită și orașul nostru o 
asemenea atenție.

După adoptarea hotărîrii ce am propus-o, Ziua 
de 27 mai a fiecărui an, de acum încolo, să fie 
marcată cum se cuvine, pentru orașul Țicleni, la 
înălțimea valorii sale istorice.

Rog primarul și consilierii să analizeze și să dis-
pună.

Cu aleasă prețuire, stimă și considerație,
Jurist, ION M UNGUREANU
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    Sub

8604 8604 

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.

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

ComemorăriComemorări

rPioasă aducere amin-

te, la împlinirea a 26 de 

ani de la trista despărțire 

de iubita noastră mamă 

CIREȘICA PREOȚESCU.
Nu te vom uita niciodată 

și vei trăi în inimile noastre, 

atât cât vom trăi și noi.

Dumnezeu s-o odih-

nească în pace!

Liviu și Viorica 

Preoțescu

r În amintirea ta, 

CLAUDIA, pe data de 1 ia-

nuarie 2023 am păstrat din 

nou un cuvenit moment 

de reculegere, ne-am rugat  

pentru odihna sufletului 

tău blând și bun și i-am 

cerut bunului Dumnezeu 

să ne aline durerea pe care 

o păstrăm vie în suflet și 

dorul nemărginit. Reamin-

tim cu durere împlinirea 

a patru ani de când mi-

nunata noastră CLAUDIA 
NIȚIȘOARĂ (BÎLGĂR)  a 

plecat de lângă noi. 

Etern omagiu și prețuire! 

Îți vom păstra neștearsă 

amintirea!

Soțul, părinții, fratele, 

rudele, prietenii…

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.
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Câți locuitori mai are Gorjul
Populația județului Gorj a 

scăzut cu circa 27.000 de 
persoane față de anul 2011, 

potrivit datelor provizorii ale recensă-
mântului efectuat anul trecut. Gorjul 
număra 341.594 de locuitori în 2011. 
La recensământul din 2022, populația 
județului a ajuns la 314.684.

Institutul Național de Statistică 
a făcut publice cifrele pentru fiecare 
județ, fără să le ofere, detaliat, pe cele 
pentru fiecare localitate. 

La nivel național, România a pier-
dut 1.067.000 de persoane față de 
2011 și a scăzut la 19.053.815 de lo-
cuitori. 

„Din 42 de județe (inclusiv muni-
cipiul București), 39 au pierdut din 
numărul de locuitori. Excepțiile le 
constituie județul Ilfov care a câștigat 
153,9 mii persoane, dar și județele 
Bistrița-Năsăud și Suceava care au 
câștigat 9,8, respectiv 7,7 mii locui-
tori”, anunță INS.

În valori relative, cele mai mari 
reduceri de populație le-au înregis-
trat județele Caraș-Severin (-16,6%, 
respectiv cu 49,0 mii persoane mai 
puțin) și Teleorman (-14,9%, respectiv 
cu 56,6 mii persoane mai puțin). 

În valori absolute, municipiul 
București a înregistrat cea mai mare 
pierdere de populație, de 166,4 mii 
persoane (-8,8%), urmat de județele 

Prahova (-67,8 mii, reprezentând 8,9 
%) și Dolj (-61,1 mii, reprezentând 
9,3%).

Procesul de îmbătrânire demogra-
fică s-a adâncit, comparativ cu 10 ani 
în urmă (recensământul din 2011), 
remarcându-se creșterea ponderii 
populației vârstnice (de 65 ani și pes-
te).

I.I.

Au ajuns la camera de gardă, de Anul Nou
România trece prin cel mai agresiv 

val de viroze la copii din ultimii zece 
ani, spun medicii pediatri. Ministrul 
Sănătăţii afirmă că ne aflăm în a treia 
săptămână în care numărul de viro-
ze creşte rapid, iar proporţia cazurilor 
de gripă diagnosticate depăşeşte 10%, 
precizând că în aceste condiții am pu-
tea vorbi despre o posibilă epidemie 
de gripă.

În perioada 27 decembrie 2022 - 
prezent, la Camera de Gardă Pediatrie 
de la Spitalul Județean de Urgență din 
Târgu-Jiu s-au prezentat 250  de copii 
cu diverse afecțiuni respiratorii, ma-
rea majoritate cu viroze respiratorii, 
dar și cu pneumonii și bronșiolite. O 
parte dintre copii au avut și afecțiuni 
digestive. 

„O mică parte dintre ei au fost 
internați, astfel că în perioada 
30.12.2022 - prezent, 21 de copii au 

fost internați în Secția Pediatrie. Marți 
aveam internați 24 de copii, iar luni, 2 
ianuarie, am avut internați 23 de co-
pii, pe 1 ianuarie – 17 copii internați, 
iar pe 31 decembrie 2022 – 14 copii 
internați. Dintre pacienții internați, 
marea majoritate au fost diagnosticați 
cu boală pulmonară interstițială - 15 
cazuri și laringite și bronșiolite acu-
te - 5 cazuri. Au mai fost și pacienți 
diagnosticați cu amigdalită acută, ri-
nofaringite sau guturai comun (1 caz), 
enterocolite – diareea acută (4 ca-
zuri), anemii etc. Cei mai mulți dintre 
pacienții internați au vârste cuprinse 
între câteva luni și 5 ani”, a precizat 
Mihaela Țicleanu, purtătorul de cu-
vânt al Spitalului Județean.  

La internare, toți copiii sunt testați 
PCR pentru a afla dacă sunt infectați 
cu virusul SarS-CoV-2, iar mamele 
sunt testate cu teste rapide (antigen). În medie, copiii au avut nevoie de 

5 zile de internare. Medicii îi sfătuiesc 
pe părinți să evite zonele aglomerate, 
dar și contactul cu persoanele răcite.

În cazul  adulților, s-au înregis-
trat trei cazuri de viroze respiratorii 
la pacienții trecuți de 65 de ani, două 
cazuri de pneumonii la grupa de vâr-
stă 15-49 ani, patru cazuri la grupa 
de vârstă 50-64 ani și 17 cazuri la 
pacienții de peste 65 ani, raportarea 
fiind pentru perioada 26.12.2022 - 
01.01.2023.

Posibilă epidemie de gripă

Ministrul Sănătății, Alexandru 
Rafila, afirmă că țara noastră se con-
fruntă cu o creștere rapidă a numă-
rului de viroze, iar proporția cazuri-
lor de gripă diagnosticate depăşeşte 
10%. Acesta a menționat că este a 
treia săptămână de creștere rapidă a 
numărului de viroze respiratorii şi de 
cazuri de gripă. Rafila a subliniat că 

la sfârşitul acestei săptămâni, sau cel 
mai probabil luni, vom afla dacă va fi 
declarată epidemie de gripă, după ce 
vor fi analizate toate datele care vin 
din ţară.

„Noi avem un sistem de supra-
veghere a gripei la nivel naţional. El 
practic adună toate cazurile de viroze 
respiratorii, dar individualizează ca-
zurile de gripă, fie din punct de vedere 
clinic sau diagnosticate. 

Dacă procentul celor care sunt 
confirmate de laborator depăşeşte 
10%, procentul din testele care se fac, 
pe de o parte şi, pe de altă parte, exis-
tă o creştere săptămânală de 20%, 
săptămâni consecutive, atunci putem 
să discutăm de o epidemie de gripă”, 
a răspuns ministrul, anunțând că vor 
fi asigurate cantităţi suplimentare de 
medicamente antitermice şi antiinfla-
matorii de tipul ibuprofenului şi par-
acetamolului.

I.I.
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CSM Târgu Jiu are un 
nou antrenor. Croa-
tul Kresimir Basic 

a fost ales pentru a redresa 
corabia. Echipa de baschet 
are numai înfrângeri în acest 
sezon. Claudiu Alionescu și 
Porter Troupe au condus pe 
rând formația gorjeană, dar 
rezultate au întârziat să apa-
ră. De aceea, s-a apelat la 
un principal cu o experiență 
mai mare, iar Kresimir Basic 
este un antrenor cu un C.V. 
bogat. La 47 de ani, s-a făcut 
cunoscut mai ales în Luxem-
burg, unde a câștigat trofeele 
puse la bătaie și a antrenat 
naționala acestei țări. A mai 
pregătit formații din Croația, 
Bosnia, Austria, Slovenia, 
Arabia Saudită sau Taiwan. 
Directorul de la CSM Târgu 

Kresimir Basic, noul antrenor al echipei de Kresimir Basic, noul antrenor al echipei de 
baschet: ,,Sunt optimist!”baschet: ,,Sunt optimist!”

Jiu, Robert Bălăeț, a preci-
zat că Porter Troupe va acti-
va doar ca jucător. Basic va fi 
ajutat de Claudiu Alionescu, 
din postura de director teh-
nic, și Alex Gliga, antrenor 
secund. 

,,Sper ca aducerea lui Kre-
simir Basic să fie de bun au-
gur. Am cântărit mult această 
situație și am luat hotărârea 
de a aduce un antrenor. Sper 
să fie într-un ceas bun și să 
scoatem la suprafață echipa 
de baschet. Trebuia să schim-
băm ceva. Portrer Troupe a 
fost și este jucătorul nostru. 
Staff-ul va fi format din Cla-
udiu Alionescu și Alexandru 
Gliga. E clar că obiectivul este 
salvarea de la retrograda-
re, nu putem fixa alt obiectiv 
după atâtea meciuri pierdute. 

Cred în acești jucători, nu este 
târziu să ne revenim și cred 
că prin aducerea lui Kresimir 
Basic vom reuși acest lucru”, 
a declarat Bălăeț. Antrenorul 
croat a urmărit Liga Națională 
de Baschet Masculin și este 
conștient că misiunea de a 
menține trupa gorjeană în pri-
mul eșalon nu este facilă. Cu 
toate acestea, este optimist și 
nu exclude viitoare transfe-
ruri. În perioada următoare, 
va face o scurtă evaluare a 
lotului. ,,Mă bucur că mă aflu 
aici. Am văzut o echipă care 
are un suport, dar pentru a 
ieși din această situație este 

nevoie de mai mult. Am cunos-
cuit întregul staff și am avut 
discuții individuale cu toată 
lumea. Pe hârtie, chiar dacă 
lucrurile arată foarte rău, 
situația nu este dramatică. 
Trebuie să scoatem echipa din 
această zonă și să ne salvăm 
de la retrogradare. Sunt famili-
arizat cu baschetul românesc. 
Pentru mine este o provocare. 
Este pentru prima dată când 
preiau o echipă, la mijlocul se-
zonului, care luptă să se sal-
veze. Vom încerca să găsim 
cele mai bune soluții pentru a 
ieși din această situație. Sunt 
optimist, altfel nu m-aș fi aflat 

aici. Nu cred că jucătorii de aici 
nu au calitate. Este vorba des-
pre mentalitate, echipa este 
căzută. Mă voi consulta cu 
staff-ul și dacă este nevoie să 
aducem unul sau doi jucători o 
vom face. Este un format nou 
de campionat în România, nu 
putem decât să ne adaptăm. 
Noi vom încerca să ne atingem 
obiectivul”, a declarat Basic. 
Antrenorul croat va debu-
ta pe banca CSM-ului, joi, 5 
ianuarie, împotriva formației 
din Miercurea Ciuc. Partida 
se dispută în Sala Sporturilor 
din Târgu-Jiu.

CĂTĂLIN PASĂRE

Principala echipă de hand-
bal a Clubului Sportiv Mu-
nicipal Târgu Jiu a avut un 
parcurs de excepție în 2022. 
Promovarea în primul eșalon a 
fost dublată de performanțele 
foarte bune ale trupei conduse 
de Liviu Andrieș. Gorjencele 
au terminat anul cu 5 victorii 
și 6 înfrângeri. Bilanțul este 
unul demn de invidiat pen-
tru o nou-promovată, ținând 
cont că o altă echipă venită 
din Divizia A, CSM Galați, 
nu are niciun succes. De al-
tfel, ultima izbândă a gor-
jencelor a venit chiar în Sala 
,,Dunărea”, după un meci pe 
care l-au controlat cap-coa-
dă. Echipa din Târgu-Jiu s-a 
impus cu 23-18. Tot cinci go-
luri au stat între cele două 
formații și la pauză, când vizi-
tatoarele conduceau cu 14-9. 
La Galați, oaspetele au avut 
și susținere. Chiar primarul 
Marcel Romanescu a ținut să 
fie aproape de fete în ultima 
partidă a anului. L-au 
însoțit directorul clu-
bului, Robert Bălăeţ, 
şi coordonatorul secţi-
ei de handbal, Dan Ili-
eş. Alexandra Gavrilă 
a reușit un nou meci 
foarte bun în campi-
onat și a fost cea mai 
bună marcatoare din 
tabăra gorjencelor, cu 
șase reușite. A treia 
victorie consecutivă 
din Liga Florilor nu 

Liviu Andrieș nu se lasă dus de val: ,,Urmează un an extrem de difi cil!”Liviu Andrieș nu se lasă dus de val: ,,Urmează un an extrem de difi cil!”
l-a mulțumit pe deplin pe an-
trenorul Liviu Andrieș. Prin-
cipalul echipei de handbal a 
declarat că jocul a scârțâit. 
Totuși, prestația nu a umbrit 
rezultatul, iar linia de clasa-
ment pe care o are CSM Târ-
gu Jiu surprinde multă lume 
din fenomen.

,,A fost un meci de luptă, 
exact aşa cum ne așteptam, din 
care trebuie să rămânem doar 
cu rezultatul, pentru că nivelul 
jocului nu a fost cel pe care-l 
doream. Suntem bucuroși pen-
tru tot ceea ce am realizat în 
această primă parte a campi-
onatului, dar și pentru faptul 
că am reușit cu multă muncă 
să formăm o echipă despre 
care toată lumea handbalului 
vorbește foarte frumos. Acum 
urmează câteva zile libere 
pentru toată lumea în care ne 
vom deconecta puţin, pentru 
că apoi urmează un an extrem 
de dificil”, a declarat Andrieș 
pentru csmtargujiu.ro. 

CSM Târgu Jiu: Ekateri-
na Dzhukeva, Bianca Chiriţă, 
Oana Bucă 3g, Alexandra Ga-
vrilă 6g, Angela Cioca 1g, Va-
lentina Toader-Trică, Elena 
Marica Bercu, Mirabela Coteţ 
1g, Ira Zinatullina, Andreea 
Chiricuţă 3g, Pal Ceandani, 
Florenţa Ilie, Iulia Andrei, 
Ana Cătălina Ciolan 3g, Cris-
tina Boian 3g, Sabine Klimek 
3g. Antrenor principal: Liviu 
Andrieş. Antrenor secund: 
Andrei Enache. Antrenor cu 
portarii: Gore Albici. 

Primele confruntări din 
2023 au loc pe teren propriu. 
Pe 8 ianuarie, la Târgu-Jiu 
vine SCM U Craiova. 

Partida contează 
pentru Cupa Româ-
niei. La o săptămână 
distanță, în Liga Flori-
lor,  gorjencele primesc 
vizita formației Gloria 
Bistriţa. 

CĂTĂLIN PASĂRE
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Gilortul Târgu 
Cărbunești şi-a 
stabilit programul 

de pregătire din iarnă. Tru-
pa condusă de Mario Găman 
și Bobi Staicu se va reuni la 
finalul lunii, pe 30 ianua-
rie. Formația gorjeană, care 
activează în eșalonul terț, 
și-a creionat și meciurile de 
verificare. Vorbim de șase 
amicale, toate cu echipe din 
Oltenia. Astfel, potrvit pa-
ginii oficiale de facebook a 
Gilortului, alb-albaștrii vor 
evolua cu FCU Craiova 2 (4 
februarie), Universitatea Cra-
iova U17 (11 februarie), Cozia 
Călimănești (18 februarie), 
Minerul Costești (25 februa-
rie), Viitorul Dăești (1 martie) 
și Flacăra Horezu (4 martie). 
Partidele cu echipele din Dolj 
se vor disputa la Craiova, iar 
cele cu echipele din Vâlcea pe 

Gilortul și-a fi xat șase amicale
terenuri care vor fi stabilite la 
începutul lunii viitoare. Sunt 
anunțate și modificări în ca-
drul lotului. La Cărbunești 
pot ajunge cel puțin doi-trei 
jucători în această pauză 
cometițională. 

Liga 3 se reia în luna mar-
tie, iar din sezonul regular au 
mai rămas de disputat trei 
etape, în care Gilortul va juca 
cu Progresul Ezeriș (10 mar-
tie, acasă), Jiul Petroșani (18 
martie, în deplasare) și CSM 
Deva (24 martie, acasă). 

După aceste runde, ur-
mează faza a doua a campio-
natului. În play-off, participă 
echipele clasate pe locurile 
1-4, iar în play-out participă 
echipele clasate pe locurile 
5-10. 

Play-off-ul se va dispu-
ta în sistem tur-retur-tur și 
va avea nouă etape, primele 

două clasate urmând să par-
ticipe la barajul de promovare 
pentru Liga 2, iar play-out-ul 
se va disputa în sistem tur-

retur și va avea 10 etape, ulti-
mele două clasate urmând să 
retrogradeze în Liga 4.

Gilortul se află pe locul 

4 în Seria 7, la 4 puncte de 
principala contracandidată la 
play-off, Jiul Petroșani.

CĂTĂLIN PASĂRE

Universitatea Craiova a 
reușit să-l aducă pe Alexandru 
Ișfan în Bănie. Mijlocașul 
ofensiv este prima achiziție 
a oltenilor din această iarnă. 
Ișfan face 23 de ani pe 31 
ianuarie și este cotat la 800 
de mii de euro pe site-ul 
transfermarkt. Patru goluri și 
patru pase decisive a reușit în 
acest sezon jucătorul născut 
la Mioveni. Din informațiile 
FANATIK, FC Argeș va în-
casa 650.000 de euro pe 
internaționalul de tineret și 
va păstra un procent de 25% 
dintr-un viitor transfer.

,,Este adevărat, ne-am 
înțeles cu FC Argeș. Pe Ișfan 

Ișfan, ,,la schimb” cu Ivan?
ni l-am dorit foarte mult și în 
vară, ne bucurăm că am reușit 
să-l aducem în Bănie”, a decla-
rat finanțatorul Universității, 
Mihai Rotaru.

Deși a evoluat foarte bine 
la începutul campionatului, 
Ișfan s-a chinuit să-și găseas-
că forma pe parcursul sezo-
nului, iar mutarea vine când 
argeșeanul este în scădere de 
formă. Acesta poate evolua în 
spatele vârfurilor sau în ban-
da dreaptă a atacului.

Venirea lui Ișfan la Cra-
iova ar putea însemna ceda-
rea lui Andrei Ivan. Potrivit 
informațiilor ProSport, cel 
din urmă este aproape de un 

transfer în SUA. În schim-
bul internaționalului român, 
Universitatea ar urma să pri-
mească 3 milioane de euro. 
Andrei Ivan și-a prelungit re-
cent contractul cu ,,juveții”, 
înțelegerea sa fiind valabilă 
până în 2027.

Andrei Ivan are 26 de ani 
și este cotat la 2,3 milioane 
de euro. A mai fost transferat 
de la Craiova la Kransodar, 
în 2017, tot pe 3 milioane de 
euro.

În altă ordine de idei, 
Eugen Neagoe a fost prezentat, 
oficial, drept noul antrenor al 
Universității Craiova.

CĂTĂLIN PASĂRE


