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Șef de instanță, încă Șef de instanță, încă 
6 luni cu delegație6 luni cu delegație

Consiliul Superior al Magistraturii a 
prelungit delegarea în funcţia de pre-
şedinte al Judecătoriei Motru a ma-
gistratului Vasile Bădoiu, începând 

cu data de 17.01.2023. 
Potrivit deciziei CSM, 
delegarea are efect 
până la ocuparea 
funcției prin con-
curs sau examen, în 

condițiile legii, 
dar nu mai 

mult de șase 
luni.

Planul de restructurare a 
CE Oltenia, temă sensibilă CE Oltenia, temă sensibilă 
pentru ministrul Energiei. pentru ministrul Energiei. 

Întrebările deputatului Weber, Întrebările deputatului Weber, 
fără răspuns!fără răspuns!

Verii pistolari Verii pistolari 
din Bustuchin din Bustuchin 
nu se dezmint! nu se dezmint! 
Polițiștii i-au pus Polițiștii i-au pus 
cătușele și celui  cătușele și celui  
de-al treileade-al treilea

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!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Între optimism și realism! 

Când recuperează elevii 
liberele date de Guvern

Motto: „Optimismul este 
credința care duce la îndeplini-
re. Nimic nu poate fi realizat fără 
speranță și încredere.”

Mahatma Gandhi

Miercuri a avut loc pri-
ma ședință din acest 
an a Guvernului Ciu-

că, asupra căreia nu ne vom opri 
întrucât nu se terminase la ora 
redactării acestor simple note. 
Totuși, în deschiderea primei 
ședințe de guvern din acest dificil 
an 2023, prim-ministrul Români-
ei, Nicolae Ciucă, a vorbit de pașii 
spre binele economiei țării noas-
tre făcuți în anul precedent. 

NEVOIA DE STABILITATE. 
Și primul ministru s-a oprit asu-
pra faptului că, în primul rând, 
existând stabilitate, multe minis-
tere și-au făcut datoria pentru a 
se realiza unele jaloane din Pro-
gramul Național de Redresare și 
Reziliență, ceea ce a condus la 
accesarea unor bani europeni. 
Mai mulți decât în alți ani, ceea 
ce a permis din fondurile europe-
ne și din cele naționale să creas-
că procentul la investiții pentru 
anul 2023. 

Tot în anul 2023, pe la jumă-
tatea lunii mai, ar trebui să se 
facă rocada prim-miniștrilor. Ce 
bine-ar fi ca această rocadă să fie 
una reală și fără turblențe pe sce-
na politică!

Pe de altă parte, ministrul 
Economiei, a anunțat că sunt 
discuții avansate cu parteneri 
din Germania – ce vor contribui 

cu mulți bani – pentru a se reporni 
și moderniza una sau poate chiar 
două fabrici de armament din Ro-
mânia.

Într-o notă optimistă, un grup 
de cercetători de la Universitatea 
Harvard au plasat România pe un 
onorant loc 19 între cele mai com-
plexe economii din lume.

Ne-a reținut atenția un foarte 
bun articol din Jurnalul Național de 
miercuri, 4 ianuarie 2023, intitulat 
„Speranța începutului de an mai 
puternică decât dulcea neputință 
a robiei”. Autorul Ciprian Deme-
ter spune, între altele, că: „Sunt 
un partizan al oprimismului și al 
credinței în forța binelui și a dreptății, 
iar la cumpăna dintre ani trebuie să 
recunosc faptul că acest sentiment 
cunoaște o anumită „recrudescență”, 
soră cu euforia.”

RESTANȚE LA REFORMELE FIS-
CALE. Despre „Greșeala pe care o 
face statul cu impozitele pentru fir-
me”, analistul economic Adrian Ne-
grescu ne avertizează: „Este nevoie 
de o reformă fiscală reală, bazată pe 
studii de impact, pentru ca economia 
României să supraviețuiască.”

Conform specialistului Adrian Ne-
grescu, „actualele măsuri de taxare a 
mediului de afaceri nu fac altceva de-
cât să sufoce mediul de business.”

REFORME FISCALE DOAR PE 
HÂRTIE?! Același analist ne zice, pe 
șleau, că: „Din păcate, toate aceste 
măsuri absolut necesare, cum ar fi 
plata unor impozite în funcție de ve-
niturile reale ale populației și compa-
niilor, toate au rămas doar pe hârtie. 
Din păcate, 2023 va fi an pre-electo-

ral, iar 2024 an electoral, nu vom 
vedea reforme în acest domeniu.

Nu mai putem merge le nesfârșit 
cu o taxare generală a populației și 
companiilor, fără să ținem cont de 
cazurile concrete. Noi impozităm 
la același nivel microintreprinde-
rile, companiile mici, românești, 
care sunt slab capitalizate, și 
multinaționalele(...) își exportă profi-
turile fără să plătească taxe statului 
român”. Ideea aceasta, din ultima 
frază, nu-i nouă, a avut-o și fostul 
lider al Partidului Social Democrat, 
Liviu Dragnea, un bun patriot ca-
re-a plătit îndrăzneala sa cu ani grei 
de închisoare.

ION PREDOȘANU

P.S. Vor primi bani în plus nu 
doar aceia care lucrează cu fonduri 
europene, în cadrul PNRR! Ci și mi-
litarii și polițiștii ale căror solde vor 
fi crescute de Guvernul Ciucă (Ion 
Predoșanu)

GATA ȘI CU 
SORCOVITUL
Chiar dacă, popor iubit,
De hiene jupuit,
S-a gătat de sorcovit,
Grașii nemișcați din târlă,
Îți trimit belele, gârlă.
Cei cu vana și slăvina,
Iarăși au  scumpit benzina
Și, la fel și motorina!
Pe-ăia cei cu studii -nema-,
Dar îi sunt țării emblema,
Iată-i prinși și de ăst an,
Tot călare pe ciolan,
Și, prin firea lor avară,
Pe ce-a mai rămas din țară!
Craii, însă, în minciuni,
În șparlit și-n furăciuni,
Vin cu noi promisiuni...
Să ne scape de belele,
Cea mai brava dintre ele,
Este cea, că ieftinesc,
Însă nu  se prea grăbesc,
Deși nu vor  amânări,
Ceara pentru lumânări,
Și, mânca-i-ar lepra, râia,
Idem, smirna și tămâia.
Deci, popor uitat în somn,
Fă-ți o rugă către Domn,
Ca să prinzi de la fachiri,
Măcar  aste ieftiniri!
Dar, crezând mereu povești,
Mă-ndoiesc că te trezești.

GEO FILIȘ 

Profesorii și elevii vor trebui 
să recupereze zilele libere nou 
introduse de Guvern, înainte 
sau după datele respective.

Ministerul Educației a trimis 
o circulară către toate școlile în 
care precizează că au obligația 
să-și actualizeze orarul „în vede-
rea recuperării” orelor din zilele 
libere.

Astfel, recuperarea s-ar putea 
face prin modificarea orarului zil-
nic, la propunerea Consiliului de 
Administrație al școlii.

Este vorba despre 23 ianuarie 
și 2 iunie, iar aceste zile vor face 
punte între sărbători legale și we-
ekenduri. 

Circulara prevede că 
părinții și elevii vor fi 
înștiințați despre progra-
mul de recuperare pentru 
zilele libere, iar inspectora-
tele școlare vor monitoriza 
realizarea și respectarea 
acestuia.

„Având în vedere că, prin 
HG nr. 1555/ 28.12.2022, 
publicată în Monitorul Ofi-
cial nr. 1267/ 29.12.2022, 
pentru personalul 
instituțiilor și autorităților 
publice, zilele de 23 ianua-

rie, 2 iunie și 14 august 2023 se 
stabilesc ca zile libere, vă comuni-
căm că aveți obligația să actualizați 
programul de funcționare/orarul 
unității, în vederea recuperării 
acestora. Menționam că activitățile 
didactice aferente zilelor de 23 ia-
nuarie și 2 iunie se pot programa 
și anterior acestor date.

Modificările de program vor 
fi comunicate personalului, ele-
vilor și părinților, respectiv 
reprezentanților legali ai acestora.

Inspectoratele școlare județene/
ISMB vor monitoriza realizarea 
programului de recuperare și res-
pectarea acestuia”, se arată în do-
cumentul obţinut de Edupedu.ro.

I.I.
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După ce la ultimele 
patru întrebări pe 
tema Planului de 

restructurare a Complexu-
lui Energetic Oltenia adresa-
te de către deputatul Mihai 
Weber Ministerul Energiei a 
răspuns că nu intenționează 
să demareze discuții/nego-
cieri pentru prelungirea ter-
menului de implementare a 
acestuia, pentru că ,,perioa-
da de restructurare ar trebui 
să fie cât mai scurtă posibil”, 
iar ,,Planul de restructura-
re revizuit cuprinde perioada 
2021 -2026”, la ultimele două 
întrebări privind renegocierea 
acestora, ministerul de resort 
nu a mai răspuns.

În luna octombrie, depu-
tatul Mihai Weber l-a întrebat 
pe ministrul Energiei, Virgil 
Popescu, care este viziunea 
sa în ceea ce privește Planul 
de restructurare al CEO și 
dacă intenționează renegoci-
erea capitolului Energie din 
PNRR, eventual dacă a inițiat 
demersuri în acest sens la 

Planul de restructurare a CE Oltenia, temă sensibilă pentru 
ministrul Energiei. Întrebările deputatului Weber, fără răspuns!
În timp ce se laudă că a salvat de la faliment CEO, mi-
nistrul Energiei nu spune absolut nimic despre Planul 
de restructurare al companiei energetice. Mai mult, ul-
timele două întrebări pe tema renegocierii Planului de 
restructurare a CEO, care i-au fost adresate de depu-
tatul Mihai Weber, au rămas fără răspuns, iat terme-
nele până la care reprezentanții Ministerului Energiei 
trebuiau să răspundă au fost cu mult depășite. Practic, 
Virgil Popescu nu-i ia în calcul pe partenerii de guver-
nare de la PSD, în contextul în care refuză să aborde-
ze un subiect atât de sensibil precum cel al închiderii 
capacităților energetice și miniere din Gorj.

Comisia Europeană. 
Ministerul Energiei avea 

termen pentru a răspunde 18 
noiembrie, însă la mai bine de 
o lună și jumătate de la acea 
dată, încă nu a formulat un 
răspuns.

La fel s-a întâmplat și cu 
întrebarea adresată la 1 no-
iembrie, tot pe tema Planu-
lui de restructurare a CEO. 
,,Consider că actualul con-
text oferă cadrul oportun în 
care puteți solicita Comisiei 
Europene rediscutarea noilor 
termene de închidere a unor 
capacități prevăzute în Planul 
de restructurare al Comple-
xului Energetic Oltenia și, de 
asemenea, cred că este opor-
tună renegocierea PNRR-ului. 
Astfel, vă rog domnule minis-
tru, să răspundeți la următoa-
rele întrebări: 1. Concret, ați 
demarat vreun demers către 
Comisia Europeană prin care 
solicitați rediscutarea terme-
nelor asumate în Planul de 
Restructurare al Complexului 
Energetic Oltenia? 2. Dacă 

da, ce răspuns ați primit?”, 
a întrebat deputatul Weber. 
50 de zile au trecut peste ter-
menul până la care ministrul 
Energiei ar fi trebuit să răs-
pundă, însă nu s-a sinchisit 
să o facă.

În schimb, Virgil Popescu 
se laudă că a salvat de la fa-
liment Complexul Energetic 
Oltenia, ,,printr-o injecție de 
un miliard de euro, din ultimii 
trei ani și încă un miliard de 
euro pentru investiții”.

Ultima declarație publică 
a ministrului Popescu des-
pre Planul de restructurare 
a CEO este din luna noiem-
brie 2022, când a afirmat că 
în PNRR nu este trecut decât 
planul de restructurare pen-
tru care guvernele au dat un 
miliard de euro. ,,Minciuna 
prin omisiune este că în PNRR 

nu spune nimica vizavi de ce 
se va face, ci se reportează, se 
ia planul de restructurare al 
Oltenia, care este aprobat și 
este trecut ca jalon în PNRR. 
Altceva nu este trecut în PNRR 
decât planul de restructura-
re prin care guvernele au dat 
deja un miliard de euro ca 
să o salveze și s-a angajat la 
niște restructurări și nimeni 
nu închide nicio termocentrală 
în această perioadă, iar prin 
legea decarbonării, care tot 
este jalon în PNRR, spunem că 
toate termocentralele care ar 
trebui să fie închise trec în re-
zervă tehnică și pot fi folosite 
la cererea transportatorului de 
sistem, adică a lui Transelec-
trica, de câte ori este nevoie. 
Și este nevoie în această pe-
rioadă”, a declarat ministrul 
Energiei, citat de profit.ro.

Deputatul Mihai Weber a 
afirmat că nu înțelege de ce 
Virgil Popescu, nu merge la 
Comisia Europeană pentru a 
renegocia planul de restructu-
rare a Complexului Energetic 
Oltenia, deși și-ar fi asumat 
acest lucru printr-o minută 
semnată în timpul unei întâl-
niri cu liderii sindicali. ,,Virgil 
Popescu refuză sistematic să 
negocieze cu Comisia Euro-
peană termenele de amânare 
a măsurilor asumate în PNRR 
și în Planul de Restructurare 
al Complexului Energetic Olte-
nia! Ministrul a promis întregii 
țări că nu va închide energia 
pe cărbune, de care România 
are atâta nevoie, dar faptele îl 
contrazic!”, a precizat deputa-
tul gorjean.

CLAUDIU MATEI

După ce o mare parte din 
oaspeții cazați de Revelion 
la pensiunile din stațiune 
au plecat spre casele lor, de 
marți, au început să urce la 
munte în special părinții care 
au venit cu copiii aflați încă 
în vacanța de iarnă. 

Cei mici se pot bucura 
de zăpada de pe pârtie, iar 
adulții nu spun nici ei ,,nu” 
la o tură cu sania sau chiar 
pot schia dacă au o asemenea 

Rânca, plină de turiști pentru că are zăpadă!

Deși nu a nins de mai bine de o lună, Rânca a reușit 
să își păstreze zăpada, inclusiv cea artificială, de pe 
principala pârtie din stațiune, iar „petecul” respectiv 
de omăt a atras mii de turiști aici. 

pasiune. 
Veniți din toate colțurile 

țării, turiștii se bucură la 
fel de mult de zăpadă ca și 
cei mici, mai ales că știu că 
nu sunt multe locații în țară 
unde să găsească pârtii albe. 
„Din Constanța am venit și am 
venit special aici pentru că am 
văzut că există zăpadă. Nu 
multă, dar aia care e îi bucură 
pe copii. Am căutat pe net îna-
inte de a pleca de acasă și am 

văzut că doar Rânca, Păltiniș 
și cred că Straja aveau zăpa-
dă. 

Am venit la Rânca pentru 
că e mai aproape și am vă-
zut că și pârtia e pentru copii, 
pentru începători, în special. E 
o zăpadă decentă, ca să spu-
nem așa, mai ales la ce tempe-
raturi am avut la acest început 
de an, iar pe copii îi bucură și 
asta contează cel mai mult 
pentru că de asta am venit 
aici”, a spus o turistă venită 
la munte de la malul mării.

 Au fost și turiști veniți de 
la distanțe mai mici, din Vâl-
cea sau Mehedinți, cu toții 
interesați de petecul de zăpa-
dă pe care s-au putut da cu 
sania ori au schiat.

„De la Drăgășani am venit 
special cu nepoțeii. Sunt în 
vacanță și am văzut că e ză-
padă, iar cum la noi n-a nins 
nici măcar anul trecut am zis 
că o să crească copii și nu o 
să apuce să se dea cu sania. 
Am venit aici și ne bucurăm 
de ceea ce avem că la noi, 
v-am zis, e pământul negru, 
deși când eram eu cum sunt 
nepoții mei era zăpada și de 

un metru pe vremea asta”, a 
spus un turist. 

Mulți din cei veniți aici și-
au făcut planuri pentru mai 
multe zile, au închiriat came-
re din toamnă, iar acum speră 
să prindă și câțiva fulgi până 
vor reveni acasă, mai ales că 
de ieri vremea s-a mai schim-
bat un pic și din primăvară 
timpurie a început să semene 
din nou a iarnă. 

„Stăm până la sfârșitul săp-
tămânii și sper să prindem un 
week-end cu zăpadă. Special 
pentru copii am luat vacanță 
în perioada asta pentru că ei 
trebuie să se bucure în primul 
rând de săniuță, așa cum era 
odată pe vremea noastră. 

Acum acasă nu mai avem 
zăpadă, iar aici ne bucurăm 
de cea de pe pârtie pentru că 
în rest nici aici, la munte, văd 
că nu a nins”, a spus un alt 
turist. 

Cei care vor să învețe să 
schieze trebuie să achite o 
taxă de 130 de lei pentru o 
oră de curs, 120 de lei cos-
tând cartela de acces la te-
leschi. 

Cei care stau mai multe 

zile și vor să își cumpere o 
astfel de cartelă pentru cinci 
zile, de exemplu, au de plătit 
doar 500 de lei. 

O noapte de cazare, preț 
mediu, este de circa 300 de 
lei, unele pensiuni oferind și 
mic dejun în acest tarif. 

Șeful asociației cabanieri-
lor din stațiune, Constantin 
Pănescu, spune că gradul de 
ocupare al spațiilor de cazare 
din Rânca în această perioa-
dă este similar cu cel din pe-
rioada Revelionului. 

„După sărbători au plecat 
turiștii pe care i-am avut de 
Revelion, dar vacanța ținând 
până pe 8 ianuarie s-a pre-
lungit  șederea unora și avem 
grupuri noi și, astfel, avem în 
proporție de 90%  Rânca cu re-
zervări plină. 

Cred că e singura zonă 
mai cu zăpadă, pârtia M1 
funcționează la parametri și 
părinții cu copii, pentru că 
Rânca e o zonă mai mult pen-
tru familii, au revenit la noi 
pentru schi, aer curat, pentru 
frumusețe și ospitalitatea gaz-
delor”, a menționat Pănescu.

 GELU IONESCU
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Băcița Mărioara, ultima poză Băcița Mărioara, ultima poză 
cu Mitică Popescu în viață!cu Mitică Popescu în viață!
 
Băcița Mărioara Babu a fost, cel mai probabil, ultima 
persoană care a apucat să facă o fotografie cu actorul 
Mitică Popescu înainte ca acesta să ajungă la spital și, 
ulterior, să moară. 

S-a întâmplat înainte de Crăciun, la un festival organizat 
cu produse tradiționale în curtea Ministerului Agriculturii, 
acolo unde băcița era prezentă cu tocanul ei de oaie, iar ma-
rele artist era în vizită. Cei doi au apucat să facă o fotografie, 
iar apoi Mitică Popescu a dispărut din zonă și nu a mai reve-
nit nici în zilele următoare. Băcița a aflat că artistul fusese 
internat la spital, iar vestea că marți acesta a pierdut lupta 
cu boala a întristat-o profund, la fel ca și pe românii care l-au 
iubit. „Să le spui Îngerilor din cer: ,,De'ale lui Mitica". Aceasta a 
fost ultima lui poza din viață....Era spre seară, în curtea Minis-
terului Agriculturi în 17 -12-2022. L-am văzut lângă cortul meu 
pe un scaunel, ședea trist...M-am dus și l-am întrebat: Maestre, 
vă servim cu ceva bun de la munte? -Nuuuu, nu mă prea simt 
bine și stau un pic jos. Era însoțit de un bărbat, care-l ajuta ... 
Am stat un pic de vorbă, am făcut această fotografie, și l-am 
condus pînă la poartă. Cel care-l însoțea mi-a spus că nu se 
simte bine și că a dorit să vină la acest târg să-și mai uite de 
boală... (Vreau să vă spun că am fost și în 2019 la târguri, la 
MADR și de fiecare dată l-am văzut la acest târg...probabil locu-
ia aproape....). La două zile, în 19, a revenit omul care-l însoțea 
și mi-a zis: Mitică Popescu a ajuns azi noapte la spital, se simte 
foarte rău....Dumnezeu să te odihnească MITICA POPESCU...Se 
duc actorii tinereții noastre... Se duc valorile cinematografiei”, 
a transmis băcița Mărioara lângă ultima fotografie făcută ală-
turi de Mitică Popescu.

 GELU IONESCU

Întârzie voucherele pentru alimente
Prima tranșă a voucherelor alimentare se va livra abia în 

luna martie, iar următoarele tranșe vor fi trimise la fiecare 
două luni, mai exact în lunile mai, iulie, septembrie și decem-
brie. 

Toate aceste vouchere însumează 500 de lei, bani pe care 
oamenii îi vor primi pe tot parcursul acestui an.

Și ajutorul pentru energie va avea o întârziere. 
Abia în luna februarie se va livra jumătate din acest ajutor, 

iar restul – în luna septembrie a acestui an. 
Asta, în condițiile în care ar fi trebuit să își plătească factu-

rile rămase restante din luna noiembrie a anului 2022.
M.C.H.

Pe modelul patentat de vărul său, care 
a petrecut 24 de ore după gratii pen-
tru nerespectarea regimului armelor și 
munițiilor, dar și de concubinul surorii 
sale - reținut și el preventiv pentru co-
miterea aceleiași infracțiuni, Gheorghe 
Croitoru, de 36 de ani, din Bustuchin, 
s-a postat și el pe Facebook cu arma la 
purtător. Chiar dacă acesta a folosit, în-
tr-un filmuleț, o armă de jucărie, ruda 
celui care amenința de zor că își împușcă 
dușmanii imaginari a fost și el ridicat și 
anchetat, miercuri, pentru tulburarea 
liniștii și ordinii publice. Gheorghe Cro-
itoru, care mai avea niște fapte comise 
din urmă, își va petrece și el 24 de ore 
după gratii, demonstrând că vorba din 
popor ,,prostia doare" este o realitate și 
în 2023.

Croitoru Cristian, tânărul de 24 de ani 
din Bustuchin, care și-a etalat o armă 
neletală pe pagina sa de socializare, 

trăgând chiar un foc în aer și amenințând că 
își împușcă dușmanii ..ca pe iepuri”, a ajuns 
marți după gratii. A fost însoțit de concubinul 
surorii sale care l-a filmat pe respectivul și a 
avut grijă și el să utilizeze arma respectivă, 
polițiștii găsind 20 de cartușe utilizate din cu-
tia de 27. Niciunul dintre cei doi nu era auto-
rizat pentru deținerea acestei arme neletale.

Verii pistolari din Bustuchin nu se dezmint! 
Polițiștii i-au pus cătușele și celui  de-al treilea

Revoltat de cele întâmplate, Gheorghe Cro-
itoru, varul lui Cristi Croitoru, a făcut și el o 
faptă de bravură. Dorind să facă pe eroul, și 
acesta a luat o armă, dar de jucărie, și s-a 
postat pe Facebook cu același mesaj al frate-
lui său: ,,Așa vă împușc pe toți, bă!", însoțit de 
o înjurătură devenită celebră. 

Deși credea că scapă, deoarece a folosit o 
pușcă de jucărie, amenințarea transmisă în 
spațiul public l-a transformat și pe el într-o 
țintă pentru anchetatori. Astfel, și Gheorghe 
Croitoru a ajuns după gratii, în cursul zilei de 
miercuri, și asta, pentru tulburarea liniștii și 
ordinii publice. 

Ce a transmis IPJ Gorj!

,,La data de 3 ianuarie a.c.,  polițiștii Secției 
8 Poliție Rurală Stoina s-au sesizat din oficiu cu 

privire la faptul că la aceeași dată, un bărbat 
de 36 de ani, din comuna Bustuchin a publicat 
pe o rețea de socializare un clip video, având în 
mână o armă și amenințând că o va folosi.

În urma verificărilor efectuate a rezultat că 
arma este de jucărie, nefiind supusă autoriză-
rii.

Filmarea postată de bărbat a fost realiza-
tă ca răspuns la clipul video publicat de vărul 
său în ziua precedentă. În cauză sunt efectuate 
cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de 
tulburarea ordinii și liniștii publice. Organele 
de urmărire penală au dispus reunirea cauzei 
cu alte două dosare penale aflate în lucru, în 
cadrul cărora se efectuează cercetări sub as-
pectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere( 2 
fapte) și tulburarea ordinii și liniștii publice", a 
comunicat Poliția Gorj. 

În urma administrării probatoriului, 
polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 
de ore a bărbatului, fiind introdus în Centrul 
de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

A.STOICA
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Rable vândute de ANAF. Un Opel costă sub 100 de euroRable vândute de ANAF. Un Opel costă sub 100 de euro
Fiscul gorjean vrea să vândă, la început de an, cinci mașini intrate 
în proprietatea statului în urma unor confiscări sau executări silite. 
Vânzarea este directă, la prețul stabilit, și nu prin licitație, așa cum 
procedează de obicei ANAF. Cel mai ieftin autoturism costă mai puțin 
de 100 de euro. Este vorba de un Opel Vectra, fabricat în 1997.

Direcția generală executări si-
lite cazuri speciale – Direcția 
operativă de valorificare bu-

nuri confiscate – Serviciul teritorial de 
valorificare bunuri nr.4, cu sediul în 
Târgu-Jiu, scoate la vânzare directă, 

de la locul de depozitare, mai multe 
bunuri intrate în proprietatea privată 
a statului, începând cu data de 4 ia-
nuarie 2023.  Este vorba de cinci au-
toturisme, prețul de vânzare variind 
în funcție de marcă, model sau an de 

fabricație. 
De exemplu, un Opel Vectra, fa-

bricat în 1997, culoare gri, se vin-
de cu 476 de lei cu TVA. Ceva mai 
scump este un Renault Laguna, an 
de fabricație 2002. Prețul de vânzare 
este de 902 de lei cu TVA.

Un Ford Focus din 1999 și o Alfa 
Romeo din 2000 se vând cu 1.042 lei 
cu TVA. 

Cel mai scump autoturism este un 
Peugeot 306, fabricat în 1993, motor 
de 1,4 litri benzină, care este scos la 
vânzare cu mai puțin de 1.500 de lei. 

Cei interesaţi sunt invitaţi să de-

pună oferte de cumpărare. „Valorifi-
carea bunului se face în integralitatea 
anunțului, în ordinea cronologică a în-
registrării cererilor. Predarea bunului 
va fi efectuată de către Serviciul teri-
torial de valorificare bunuri nr.4, după 
creditarea contului ANAF”, anunță 
Agenția Națională de Administrare 
Fiscală.

Dacă autoturismul nu a fost achi-
tat în 5 zile, se va da curs următoarei 
cereri, în ordinea cronologică a înre-
gistrării acesteia.

I.I.
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Fiecare om are în în viața sa interioară un 
mic sanctuar în care nu lasă  ce-i străin să 
pătrundă. Acolo este miezul vieții fiecăruia 

dintre noi și de aceea un om este o carte greu de 
citit și foarte greu de înțeles. Dacă pentru unii nu 
este așa,  în cazul meu se verifică afirmația făcu-
tă anterior. Din acel tăinuit sanctuar, unde aduc 
ofrande celor mai scumpe gânduri și suflete, cu 
smerenie, voi face cunoscută una dintre acele co-
mori păstrate cu sfințenie.

Figura maiestuoasă a profesorului meu 
de matematcă din anii de liceu, CONSTANTIN  
MĂRGINEANU, trecut cu puțin timp în urmă 
la cele eterne, îmi apare acum ca o afirmare a 
intelectualității echilibrate, a moralității în sensul ei 
cel mai umanist, a raționalizării realului.

Mărturisesc că sunt pătruns până în cele mai 
intime fibre ale conștiinței de această responsabili-
tate, căci  a vorbi despre magistrul tău e ca și cum 
ai secționa cordul, neștiind cui să dai prioritate. 
Deschizând acum ochiul curat asupra OMULUI și 
PROFESORULUI Costică Mărgineanu mă simt cu-
prins de puterea regeneratoare a focului din inte-
rior și încerc să ajung la miezul intuitiv al trăirii, 
realității, conștiinței  și devoțiunii.

Era în toamna anului 1968. Începusem studi-
ile liceale la Bîlteni, un liceu de țară, unde, ante-
rior mie, urmaseră cursurile atâția elevi de pe Va-
lea Jilțului. Cum se obișnuiește și azi, cele dintâi 
informații primite de la liceenii din anii mai mari au 
fost despre profesorii noștri. Așa am aflat primele 
informații și despre profesorul Costică Mărginea-
nu care, după cum se dusese vestea, ,,te mânca cu 
fulgi cu tot”. Numărul mare de corigenți și repetenți, 
exigența, neîmpăcarea cu mediocritatea,  greutatea 
cu care scria în catalog  notele 9 sau 10 erau tot 
atâtea argumente ale  cuibăririi fricii înainte de a  
participa la  prima oră de matematică. Desigur, 
l-am văzut cu mult timp înainte de prima oră de 
matemarică, se plimba prin fața internatului nos-
tru, acolo locuind și dânsul.Avea o frumusețe  spi-
rituală și fizică care te cucerea imediat. Înalt, bine 
proporționat, față prelungă, cam uscățiv, frunte 
lată, ochi mari și ploioși, neleneș la mers, vioi, bine-
voitor (În interiorul ființei sale cred că era relaxat, 
de multe ori mergând pe stradă fluierând, e drept 
că atunci se îndrăgostise de diriginta mea, viitoarea  
soție), zâmbea și vorbea  cu măsură, când afirma 
ceva capta îndată atenția celor din jur, mulți cerân-
du-i cu venerație  părerea, fiind cumpătat în jude-
carea unei situații, nu se aprindea decât când era 
deplin convins de justețe. Învățătura dânsului se 
lipea îndată pe cutele creierului nostru, după cum 
îmi spunea de curând un coleg, ,,numai tâmpit să 
fi fost, ca să nu înțelegi ceea ce preda”.

A sosit clipa întâlnirii cu profesorul. Cu catalo-
gul sub braț, semeț, cu un zâmbet abia percepti-
bil pe buze, profesorul a deschis ușor ușa clasei(Se 
făcuse atâta liniște de parcă se oprise tot freamă-
tul universului!), și-a plimbat ochii săi mari peste 
întregul colectiv de elevi, ne-a salutat, după care 
s-a așezat pe scaun și s-au făcut prezentările de 
rigoare. N-am avut timp să ne dezmeticim, căci pro-
fesorul  ne-a confirmat câteva dintre cele aflate de 
noi anterior de la elevi, primele dintre aceste ade-
văruri fiind faptul că nu admite întârzierea la oră, 
mediocritatea, dezordinea, ascunderea după deget 
și lenea etc. Cum obișnuia la fiecare început de ci-
clu, ne-a ținut o predică despre exigența obiectu-
lui ce-l preda și despre cerințele reușitei. Vorbea 
atât de îndemânatic, încât nu puteai deosebi, prin 
frumusețea argumentației, o idee de alta,  acestea 
se înșiruiau logic una după alta, toate fiind o ple-
doarie pentru exact și pentru distins. Atât de fru-
mos și de aplicat vorbea profesorul de matematică, 
încât fiecare slovă părea pătrunsă de muzicalitate, 
era aceeași măsură și același ritm, uneori accen-
tuând intenționat anumite cuvinte care au devenit 
pentru noi literă de Evanghelie. Acum, când scriu 
la trecut despre profesorul meu de matematică din 
anii de liceu, înțeleg de ce m-a cucerit din prima 
clipă acest exigent , dar drept și principial profe-
sor. Cum îndrăgeam de pe atunci istoria, am să-l 
asemui  unei vestite personalități istorice, gene-
ralul Bonaparte. Prezentându-ne mirajul escala-

IN MEMORIAM

Profesorul CONSTANTIN MĂRGINEANU, între rigoarea 
pitagoreică și fl uidul muzicii

dării piscurilor rațiunii, întrebându-ne apoi, pre-
cum Napoleon  soldații francezi din Italia, dar fără 
a rosti cuvinte, doar din privire, dacă vom fi gata 
să-l urmăm. Ni se așternea în față covorul roșu, 
noi urmând să decidem dacă pășim pe el sau nu. 
După ce în cursul liceului, cu ajutorul unor alți 
mari formatori(profesorii Eugeniu Velican, Maria 
Popescu și Gheorghe Moroianu) am  înțeles sensul 
noțiunii filozofice și etice a liberului arbitru,  prima 
pledoarie a distinsului meu profesor de matemati-
că am văzut-o ca una  despre demnitate și despre 
asumarea libertății, aceasta întâmplându-se, cu 
siguranță, mai târziu. Țin bine minte că ,,predica”, 
atât de densă în conținut, n-a ținut decât 10-15 mi-
nute, profesorul începând  o revizie a materiei din 
clasele gimnaziale, prilej cu care a aflat și prime-
le informații despre cei mai ,,ageri” matematicieni 
dintre noi, care puteau păși pe covorul roșu. 

Cu o incomparabilă erudiție în domeniul dezvol-
tării științei, al matematicii, mai ales, ilustrul meu 
profesor  era un adevărat critic al cunoștinței. Deși, 
la tablă, când înmulțea pe 2 cu 3, rezultatul era 
întotdeauna cel așteptat, nouă, învățăceilor, nu 
ne era permis acest rezultat decât dacă îl explicam 
logic. Aveam să constat această latură a pedago-
giei domniei sale după puțin timp de la începutul 
primului trimestru din viața mea de licean.  Știu 
că prima lucrare de control la matematică a fost 
un fiasco, solicitarea la care mă pusese profesorul  
era peste ceea ce fusesem eu obișnuit în școala ge-
nerală. Totuși reușisem câteva răspunsuri bune 
apreciate în primă înstanță de profesor, dar, pu-
nându-mă să-i explic cum am ajuns la un rezultat, 
am fost prins pe picior greșit, acesta îndoindu-se 
despre dexteritatea  mea în calculul matematic. Nu 
m-a dojenit prea aspru, fapt ce mi-a dat o fărâmă 
de încredere,  străduindu-mă să nu-l dezamăgesc, 
iar calea a fost logodirea mea definitivă cu lucrul 
așezat și cu truda conștientă.

În ceea ce mă privește, până la întâlnirea cu 
dânsul,  lupta cu tainele matematicii afost o copi-
lărească înșelătorie, niciodată până atunci nu mă 
apucasem cu adevărat de lucru, așa cum credeam 
eu, care nu era nici pe departe sistematic, așa cum 
cere intimitatea acestei științe. De câte ori până 
atunci nu-mi luasem angajamentul:,,De mâine am 
să lucrez zilnic două ore la matematică”. Nu tre-
cea mult timp, alte  lucruri mărunte mă asaltau, 
și-mi uitam legământul, de fapt înșelându-mă pe 
mine. Domnul meu profesor de matematică, Con-
stantin Mărgineanu, nu era adeptul jumătăților de 
măsură. Dacă îmi mai aduc bine aminte, dânsul ne 
spunea:,,Dacă nu-ți pui gândurile la ceea ce vrei să 
faci, degeaba te apuci de treabă.Nu merge”. Aceas-
ta însemna că trebuie să ne adunăm gândurile, să 
ne transpunem în atmosfera dorită pentru calculul 
matematic, restul urmând să vină de la sine. Oda-
tă ne-a spus-o explicit:,,Trebuie să-ți placă ce faci, 
atunci matematica devine o plăcere”. Ca unul ce 
eram atras de disciplinele umaniste, în special is-
toria, literatura, limbile străine, limba latină și filo-
zofia, am interpretat în favoarea mea spusele dân-
sului, sporind lecturile, aprofundând cunoștințele, 
în străfundul sufletului, ce deprindeam prin mun-
că așezându-se temenic în mii de culori, imagini și 
idei. Mă descurcam bine la geometrie, pentru că în 
ultimii ani de generală avusesem un profesor supli-
nitor foarte bun, Corneliu Bereanu(urma facultatea 
la f.f., a ajuns ulterior profesor universitar la Craio-
va), care îndrăgea această latură a matematicii, de 
aceea ieșeam des la tablă când era vorba de efectu-
area unor demonstrații, ceea ce profesorului meu 
i-a plăcut, la una din aceste ieșiri spunându-ne că 
geometria e ca viața, prin ordinea ei universală, ea 
stând, de altfel și la baza artei. M-au impresionat 
cuvintele, îl vedeam de acum în altă paradigmă, se 
risipeau impresiile imprimate de colegii mei mai 
mari.

Profesorul Costică Mărgineanu, cum, cu mult 
respect, îl numeau colegii de generație, era gene-
ros, această latură a domniei sale izvorând din filo-
nul religios al familiei și din lecturile domniei sale. 
Îmi amintesc cu mare bucurie săptămâna luminată 
din anul 1993, când profesorul Mărgineanu, la ru-
gămintea mea, cu privire la testarea cunoștințelor 

fiicei, pentru a-și da seama de devăratul nivelul de 
pregătire al acesteia la matematică, nu s-a rezumat 
la o incursiune fugară prin materie, ci ne-a propus 
să o lăsm la dânsul acasă câteva zile pentru a-i tes-
ta cu adevărat cunoștințele. Săptămâna petrecută 
în familia profesorului Mărginenu a fost pentru fiica 
mea o experiență care i-a marcat destinul, domnul 
profesor și soția purtând-o pe aripile cunoașterii 
societalului și a cunoașterii de sine.Acea experiență 
i-a fost de real ajutor pe drumul mental al fecun-
dării ideilor ce urma să-l străbată. Prețuirea mea 
față de profesorii mei din anii de liceu devenea o 
constantă a existenței mele!

Distinsul meu profesor de matematică socotea că 
umanizarea unei societăți se face prin cultură fiind 
adeptul socializării valorilor spiritului. Așa se explică 
respirul său cultural și generozitatea dovedită când 
cineva îi solicita o informație, imediat trimițându-l 
la sursă, la carte, de multe ori împrumutându-i 
cărțile domniei sale. Deși era discipolul lui Pitago-
ra, domnul profesor Mărgineanu avea o bibliotecă 
demnă de un  intelectual distins, unde găseai cărți 
de literatură, filozofie, știință, religie etc. Umanis-
mul dânsului se îmbina armonios cu admirația față 
de tinerii care se logodesc cu spiritul.

Profesorul Constantin Mărgineanu era noblețe, 
onestitate și avocatul adevărului. Nefiind ranchiu-
nos, nu atribuia calificative lesnicios, dădea șansa 
reabilitării, iar atunci când era sigur de un adevăr 
îl afirma cu tărie și se lupta pentru el.

Țin minte că în clasa a X a a lăsat aproxima-
tiv 10 repetenți, mai lăsase și profesorul de istorie 
cam tot atâția și în liceu se cuibărise un fel de frică 
molipsitoare. În toamnă, ca un adevărat părinte, a 
purtat discuții aplicate cu acești elevi, le-a explicat 
ce va face pentru ei, solicitându-le să spună fiecare 
ce fac ei pentru ei. 

Unul dintre aceștia, nonconformist, dar foarte 
inteligent, Gore Bătăiosu, a prins curaj și i-a zis:,, 
Ajutați-ne să fim ingineri , profesori sau doctori!”.
La acest curaj, profesorul a făcut o mică grimasă, 
după care le-a spus:,,De mâine vă aștept la ora 7 
în clasă”. 

La ora 6, 45 era în sala de clasă unde a găsit 
pe câțiva dintre foștii repetenți, pe tablă fiind un 
exercițiu în plin proces de rezolvare.Le-a acordat 
credit, iar aceștia au răspuns pe măsură; între elevi 
s-a legat o mare prietenie, s-au ajutat unul pe altul, 
în doi ani recuperând golurile în cunoștințe, luând 
apoi bacalaureatul și reușind la facultățile spre care 
s-au îndreptat, doi ajungând doctori renumiți, alți 
patru  ingineri , iar unul, Gore Bătăiosu, ocupând 
una din cele mai importante funcții din domeniul 
extracției petrolului.

Cât mă privește, la sfârșitul clasei a IX a, după 
ce, în prealabil,  a stat de vorbă cu tatăl meu, m-a 
chemat la dânsul și mi-a spus:,,De acum poți face 
față la real, dar nu e pentru tine.Urmeață-ți profe-
sorii de literatură și istorie”, ceea ce am și făcut.

O viață, profesorul meu de matematică din anii 
de liceu, a fost cântărețul neasemuit al universului 
cifrelor, reușind să-i fie cu adevărat discipol  ce-
lui care îi rostea cu atâta venerație numele. Când 
le înșiruia pe tablă dovedea delicatețea și exacti-
tatea unei cântărețe la harpă; aceeeași dimensi-
une, același spațiu, aceeași vizibilitate.La dânsul 
simțeai fluidul muzicii cifrelor, și acesta venea din 
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În cultura plantelor, deci și a legumelor, un 
factor foarte important în obținerea de recolte 
bogate, sănătoase și mai ieftine îl constituie 

planta premergătoare. Ea poate fi o puternică sursă 
de boli, buruieni sau dăunători, este cazul plante-
lor contraindicate, sau o sursă de condiții favora-
bile, este cazul premergătoarelor indicate, care 
pot spori volumul și calitatea recoltelor precum și 
reduce costurile, mai ales cu protecția fitosanitară 
a acestora. 

 
Cele mai bune plante premergătoare pentru 

legume sunt:

Rotația culturilor legumicoleRotația culturilor legumicole

Interdicție pentru carieriști: „Nu călcați 
pe jos”.                  Ion VELICAN

Gruparea legumelor după partea din plantă 
folosită

explicații necesare pentru înțelegerea corectă 
a noțiunilor agrotehnice.

Cele mai bune îngrăşăminte pentru legume 
sunt gunoiul de grajd bine compostat şi com-
plexele cu azot, fosfor şi potasiu, de preferință 
aflate în proporție egală.

Cele mai potrivite culturi după care poate să se 
înfiinţeze o grădină de legume sunt cerealele păioa-
se și leguminoasele.

Excesul de azot poate duce la creşterea lu-

xuriantă a vegetaţiei, în dauna calităţii şi a 
rezistentei plantelor la boli, intemperii, păstra-
re etc.

La culturile vărzoase și frunzoase nu trebuie folo-
site pesticidele sub formă de pulberi căci se acumu-
lează în căpăţâni și pe frunze. 

 
Pentru explicații mult mai amănunțite și 
o mai bună înțelegere a acestor tehnologii 

consultați cartea mea  
  

Ghidul fermierilor mici și mijlocii: 
- vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumi-

cole - ediția 2020,
- vol. 2 – Viticultură și vinificație - ediția 

2021,
- vol. 3 – Pomicultură  - ediția  2022

Telefon: 0765 622 623 – luni - vineri 
   între orele 08.30 – 16.00, 

       sau -  0764 471 206  -  permanent  

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 
de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe 
acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca 
pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță 
dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, 
spuse în loc de altceva, ci un avertisment de 
ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. 
Primesc suficient de multe telefoane în care 
mi se aduce la cunoștință despre masacrarea 
familiilor de albine de către posesorii de unul 
sau mai mulți pomi fructiferi care fac trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, co-
municând ziua tratamentului și produsele ce 
le veți folosi. 

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe 
apicultorii din zona respectivă de acest lu-
cru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt pole-
nizate de insecte precum albinele.

Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă 
lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

Aștept cu deosebit interes propunerile, 
sugestiile dumneavoastră, stimați cititori, 

fermieri, și despre alte subiecte de interes în 
activitatea cotidiană din ferma,  gospodăria  

dumneavoastră  căci:

Dacă toate astea fi-vor respectate,
   Bunăstarea vine către tine apoi ...

Ing. ION VELICI

spiritul dânsului umanist, căci în anii tinereții, pe 
lângă tainele matematicii și filozofiei, domnul meu 
profesor de matematică s-a logodit și cu muzica, 
învățând singur să cânte la acordeon.Și cânta în-
cântător!

După revoluție era un suflet sfâșiat de neliniști, 
punându-și atâtea întrebări privind destinul nației, 
căutând răspunsuri în slovele cărților, mai ales în 
cele de religie și filozofie.Toate înălțimile escalada-
te de dânsul de-a lungul vieții  i se păreau acum 
movilițe față de ceea ce îi apărea în față- o lume 
plină de contradicții , o lume care respingea valorile 
în care crezuse și pe care le valorizase și sporise, 
transmițându-le la zeci și zeci de generații de ti-
neri. 

Matur, ajuns la porțile grele ale misterului, 
profesorul Costică Mărgineanu, trebuia, fie să se 
oprească înfiorat de ecoul propriilor sale întrebări, 
fie să ia cu asalt noua redută, în ambele ipostaze 
sufletul său fiind însoțit de iubirea față de tinerii 
în ochii cărora încerca să deslușească ce așteptări 
aveau  de la dânsul. 

Ultima dată când am vorbit mai așezat cu dom-
nia sa, prin 2000, părea istovit de căutarea ultimu-
lui sens al existenței sale ca plugar și semănător 
al ogorului luminii. Ogorul acela, pe care-l brăzda-
se și-n care aruncase sămânța bună, dătătoare de 
roade bogate, îl primea cu aceeași smerenie, dar 
parcă viforul și vânturile neprietenoase îi smulgeau 
din mână sămânța, care cădea într-un loc pietros, 
fără umezeală. 

Din ochii săi mari și binevoitori de odinioară se 
degaja tristeţea omului ajuns la o răspântie. Vîr-
tejul muzical în care odinioară se răsfirau cifrele 
și teoremele lui Tales sau Pitagora nu mai avea 
acea rimă grecească, de căutare a perfecțiunii, flu-
idul muzical se lovea de un zid. Gândirea critică, 
rațională, era uzurpată pe nedrept de brutalitatea 
falsei democrații clamată în stânga și-n dreapta de 
toți cei care nu dădeau doi bani pe ea, iar profe-
sorul meu de matematică, adevărat democrat, se 
simțea un damnat.

În penultimul an de activitate l-am întâlnit la 
Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoroiu”, cu prilejul 
consfătuirilor cadrelor didactice.

Cum era și firesc, pe lângă alte teme, am abor-
dat starea în care ajunsese formarea cadrelor di-
dactice. Din tot ce exprima, mi se releva din nou 
profesorul pedant, omul-cetățean și patriotul COSTI-
CĂ MĂRGINEANU, care nu putea rămâne nepăsător 
față de turbulența modificărior fără rost și fără cap 
din sistemul de formare a tinerilor. 

Nu era un paseism sentimental, era conștient 
ca și mine că nu se poate trăi în trecut, dar valorile 
trebuie să râmână pe piedestalul sortit .Iar ce ve-
deam noi era un spectacol grotesc; înarmaţi cu flori 
veştede, cei care prin funcții erau îndrituiți să ia 
atitudine  faţă de dearapaje, învăluiți în tăcere ca și  
superiorii lor, se zbuciumau într-o chinuitoare dez-
orientare axiologică, sub aripa ,,reformei” . Acest 
mimetism nu putea fi îmbrățișat de cel care o viață  
trudise pe ogorul luminii, împrospătând constant, 
de la o generație la alta, valorile perene, acum gă-
sindu-se în situația de a se ,,acomoda” la ,,viziunile 
moderne” fără fond.

Profesorul COSTICĂ MĂRGINEANU a fost aur cu 
neajuns număr de carate pe scara valorilor dascăli-
lor gorjeni. Vânturile din orice parte s-au abătut nu 
i-au schimbat în niciun fel axa  valorilor,Recunosc 
că m-am străduit în multe privințe să-l urmez.Poa-
te am și reușit! 

Împovărat de ani și de idealurile duse aproape 
toate la împlinire, în ultima parte a anului 2022, cel 
care o viață întreagă tânjise la armonie, pleca fără 
să ne spună dacă a găsit-o sau nu și care-i sunt 
coordonatele, în ce intervale s-o găsim. Se ducea 
spre alte sfere unde să armonizeze cifrele atât de 
dragi sieși cu tonurile muzicale date la iveală prin 
mângâierea fină cu falangele sale delicate a cifrelor, 
liniilor sau semnelor.

Sămânța pusă de dânsul în brazdă  n-a căzut 
pe pământ sterp;  judecata cunoștințelor, plura-
litatea posibilităților și soluțiilor de care ne făcea 
conștienți, realitatea  și raționalitatea discursului 
matematic, moralitatea de tip cazon, care n-a su-
ferit nicio abatere de-a lungul întregii vieți, au fost 
tot atâtea semințe din care au încolțit tuplinițe vi-
guroase, cei care i-au fost dânsului elevi recunos-
când, fie că l-au admirat sau nu, că era cu adevărat 
un sfinx al onoarei, profesionalismului și moralității.

De adevăratelea, un suflet de elită a plecat dintre 
noi, spre alte tărâmuri. Scriind aceste gânduri, ne 
îndeplinim şi noi o datorie de onoare, dăm tribu-
tul recunoștinței, remarcând,  după simțirea noas-
tră, meritele  avute de acest binefăcător în forma-
rea noastră. A-i spune doar ,,Mulțumesc!” e prea 
puțin!

                                               DUMITRU CAUC
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Cu toate că odată cu aprobarea prețului la gi-
gacalorie, cu două luni de zile în urmă, UATAA 
ar fi trebuit să aplice codul fiscal modificat și să 
aplice TVA-ul de 5% pentru populație, instituții de 
învățământ și spital, acest lucru nu s-a întâmplat. 

Asociațiilor de proprietari li s-a facturat, de către 

UATAA a băgat mâna în buzunarul motrenilor! Spre supărarea UATAA a băgat mâna în buzunarul motrenilor! Spre supărarea 
liberalilor, gigacaloria se ieftinește cu 14%liberalilor, gigacaloria se ieftinește cu 14%

Dorel Drăghici director UATAADorel Drăghici director UATAA

Pe 29 decembrie, în ultima ședință de CL, pe ordinea de zi a fost proiectul de hotărâre inițiat 
de primarul Cosmin Morega, care a detaliat exact cum să fie aplicat TVA-ul la gigacalorie pen-
tru populație, instituții de învățământ, spital dar și persoane juridice.

UATAA, valoarea de 285,20 lei cu TVA, pe luna no-
iembrie pentru populație, și corect ar fi fost 251,64, 
cu TVA. La un scurt calcul se vede că a fost factu-
rat 33,56 de lei în plus pentru fiecare gigacalorie 
consumată. Mai exact, în noiembrie, pentru toate 
asociațiile de proprietari, UATAA a facturat în plus 
173.502 lei, cu TVA, pentru aproximativ 5170 de 
unități. Nu se poate vorbi de o greșeală și, conform 
discuțiilor din CA, mai mulți consilieri și vorbit de 
o înșelătorie asupra populației, școlilor dar și spita-
lului municipal Motru, prin simplul fapt că UATAA 

CA-ul UATAA Motru
Din CA-ul UATAA Motru fac parte Ion Răducu, 

Raicu Haralambie, Matei Anton Viorel, Uretyan 
Romulus și Pîrvulescu Ileana.

nu a aplicat corect TVA de 5% cum cere legea ci l-a 
pus de 19%. HCL nr.136 din 29 decembrie 2022 
spune exact prețul pe care trebuie sa îl plătească 
populația, spitalele și instituțiile de învățământ 
(251,64 lei) la care se adaugă TVA de 5%  și nu 19% 
cum a calculat UATAA.

S-au încălcat prevederile Codului Fiscal unde se 
specifica clar cine și cât plătește TVA de 5%.

Spitalul plus unitățile de învățământ vor plăti 
în sezonul rece suma de 312,20 lei, cu TVA, față 
de 355,83, cu TVA, cât le-a calculat UATAA, fiind 

o reducere de gigacalorie de 41,63 de lei, cu TVA, 
și o facturare lunară pentru școli, în plus, de peste 
30.000 de lei. La un scurt calcul, UATAA a furat 
spitalul, unitățile de învățământ și populația cu 
aproximativ 200.000 de lei, adică în jur de 30-40 
lei pe gigacalorie.

Hotărârea de CL Motru, dată la finalul lunii 
decembrie, spune clar că această măsură de 5% 
a TVA este pe întreg sezonul rece. Dacă luăm în 
calcul șase luni, ajungem la o înșelătorie de 1,2 
milioane de lei.  Asociațiile de proprietari vor tre-
bui să facă demersuri către UATAA având în vedere 
hotărârea din decembrie cu privire la recalcularea 

facturilor corespunzător cu TVA de 5% iar UATAA sa 
recalculeze și să compenseze facturile în minus pentru 
ianuarie pentru a regla situația. Mai mulți consilieri lo-
cali au transmis că Primăria Motru să facă demersuri 

către organele abilitate(ANAF, Curte de Conturi, Poliție) 
urmare a calculelor defectuoase prezentate intenționat 
CL, ANRE pentru a umfla artificial prețul și a obține o 
subvenție cat mai mare de la stat

Consiliul de Administrație al UATAA, unde secretar 
este Ileana Pîrvulescu, cea care s-a ocupat și a întocmit 
,,eronat” fișele de calcul este remunerată lunar cu 1900 
de lei, net, chiar din TVA-ul umflat populației.

Având în vedere că Primăria Motru a dat uzinei o 
subvenție de 2,7 de milioane de lei pentru combustibili 
(păcură și cărbune), nicio creștere a gigacaloriei nu se 
mai justifică la acest moment. Dimpotrivă, ar trebui să 
scadă cu minimum 14-15 la sută, doar aplicând legea 
și Codul Fiscal. Cei care conduc UATAA acum, Pîrvu-
lescu Ileana și Dorel Drăghici, sunt direct răspunzători 
pentru cele întâmplate și vor trebui să dea și socoteală 
organelor de anchetă. De menționat este faptul că cei 
care nu au votat proiectul de hotărâre benefic pentru 
populație, spital și școli, au fost membrii PNL. De altfel, 
consilierii PNL au primit instrucțiuni să părăsească 
sala de ședință de la liderul PNL Motru.

A.STOICA

Ileana PîrvulescuIleana Pîrvulescu
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Situația de la Complexul Energetic Oltenia pare 
să-i depășească pe politicieni, în mod special pe 
cei de la PSD. Liderii social-democraților nu mai 

au încredere în ce spune Virgil Popescu și, de aceea, cer o 
ședință a coaliției de guvernare. ,,Nu mai poți să ai încre-
dere în Virgil Popescu, s-a văzut clar. Noi ne dorim oameni 
în conducerea CEO, din sistemul energetic, ca să nu ne mai 
trezim cum ne-am trezit cu doamna care și-a dat demisia... 
De aceea, problema noilor membri în Directoratul CEO tre-
buie discutată în coaliție, cu toată lumea, pentru ca Virgil 
Popescu să fie împiedicat să mai aducă oameni care n-au 
legătură cu termocentralele pe cărbune și cu sistemul ener-
getic românesc în general”, a declarat liderul PSD Gorj, 
Mihai Weber.

Ședința celor de la guvernare ar urma să aibă loc 
în aceste zile, dat fiind faptul că Directoratul CEO  nu 
mai poate lua nicio decizie, rămânând doar cu doi mem-
bri după demisia intempestivă a Lărcămioarei Diaconu 
Pințea.

În spațiul public au fost vehiculate numele unui fost 
secretar de stat, Doru Vișan, actualmente pensionar, care 
ar putea ocupa un loc în Directoratul CEO - din partea 
PSD, și al lui  Cosmin Trufelea, director al Carierei Roșia, 
din tabăra liberală.

Consiliul de Supraveghere se va întruni tot în aceste 

Viitorii șefi  ai CEO, stabiliți 
în coaliția de guvernare

O primărie din Gorj caută 
asistent medical comunitar

Primăria comunei Schela face angajări la început de 
an. Instituția organizează un concurs de recrutare pen-
tru ocuparea funcţiei de asistent medical comunitar în 
cadrul Compartimentului Asistență Socială. Postul este 
pe perioadă nedeterminată.

Pot participa la concurs absolvenții școlilor sanitare 
postliceale care au o vechime în specialitatea studiilor 
absolvite de cel puțin 6 luni și care dețin certificat de 
membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali din România în termen 
de valabilitate. În plus se cere și o asigurare de răspun-
dere civilă profesională  a personalului medical, în ter-
men de valabilitate.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 17 
ianuarie 2023, ora 16.00. Proba scrisă are loc pe 26 ia-
nuarie, iar interviul, în ultima zi din lună.

I.I.

zile, pentru a-i pune în funcții pe cei pe care îi vor 
stabili, la nivel central, PNL și PSD.

O mențiune: Despre ordonanța care reglemen-
tează guvernanța corporativă în societățile de stat, 
109/2011, nicio vorbă! Aceasta prevede recru-
tarea și selectarea pe bază de profesionalism și 
competență a celor care vor conduce companiile și 

societățile de stat. De asemenea, Ordonanța 109 
mai prevede și că transperența decizională este 
obligatorie... 

Din 2011 și până în prezent, la CEO, aproape 
nimic din ce e stabilit prin OG 109/2011 nu a fost 
respectat.

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

,,Sf. Nicodim îşi arată prezenţa sa aici, pentru că Dumnezeu ,,Sf. Nicodim îşi arată prezenţa sa aici, pentru că Dumnezeu 
i-a dat acest har al continuităţii, unde El este Atotputernic i-a dat acest har al continuităţii, unde El este Atotputernic 
şi Atotbiruitor asupra relelor din lume”!şi Atotbiruitor asupra relelor din lume”!
Aşa cum am menţionat, luni, 

26 decembrie 2022, în cea 
de-a doua zi de Crăciun, ma-

rea lavră a Sf. Cuv. Nicodim de la Tis-
mana şi-a sărbătorit cel de-al doilea 
hram al său: «Soborul Maicii Dom-
nului» şi «Sf. Cuv. Nicodim cel Sfinţit 
de la Tismana», ctitorul şi ocrotitorul 
mănăstirii, iar, Sfânta Liturghie a fost 
oficiată de către Înaltpreasfinţitul Pă-
rinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepisco-
pul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, 
împreună cu un ales şi însemnat so-
bor de călugări, preoţi şi diaconi din 
care au făcut parte: Preacuviosul Pă-
rinte Arhimandrit Ioachim Pârvules-
cu, Exarhul mănăstirilor din Arhiepi-
scopia Craiovei şi stareţul Mănăstirii 
Lainici, împreună cu Preacucernicul 
Părinte Pr. Marian Mărăcine, Protoie-
reul Protopopiatului Târgu-Jiu-Nord! 
În această a doua parte a prezentării 
noastre, continuăm să redăm conţi-
nutul şi ideile principale reieşite din 
cuvântul de învăţătură duhovniceas-
că pe care l-a rostit la această sărbă-
toare creştinească, Înaltpreasfinţitul 
Părinte, Acad. dr. IRINEU şi din care a 
reieşit rolul covârşitor al Sfântului Ni-
codim, ocrotitorul spiritual al Mănăs-
tirii Tsmana, accentuându-se faptul 
că prestigiul acestei sfinte mănăstiri 
şi toate lucrările de înfrumuseţare şi 
de înnoire a imaginii mănăstirii sunt 
inspirate de către Sf. Nicodim, cel ne-
asemuit în sfinţenie şi cel care pe va-
lea pârâului Tismana, la locul numit 
«Cascade», unde se nevoiau încă de 
la începutul secolului al XIV-lea mai 
mulţi pustnici, în jurul unei mici bi-
serici de lemn cu hramul «Adormirea 
Maicii Domnului», a înălţat Mănăs-
tirea voievodală Tismana, cu acelaşi 
hram, unde formează o obşte renumi-
tă de zeci de călugări, ajutând la men-
ţinerea în continuare a vieţii isihaste 
pe valea Tismanei, aşezând rânduiala 
călugărească de chinovie, după tra-
diţia athonită şi punând bazele unei 
şcoli de caligrafi şi copişti de cărţi bi-
sericeşti, renumită în Balcani. 

,,Sf. Nicodim este actual şi tot atât 
de strălucitor, el ne arată că pute-
rea Lui Dumnezeu se amplifi că în 
viaţa lui, străluceşte şi mai tare”! 

Aşadar, în cuvântul de învăţătură 
duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a 
continuat prin a spune că toţi trebuie 
să ne închinăm Fiului Lui Dumnezeu, 

pentru că Lui I S-au închinat şi ma-
gii de la răsărit, şi păstorii şi îngerii, 
iar: ,,Toţi au venit ca să-I aducă imn 
de preamărire, prinos de cinstire, Cel 
Care se arată atât de smerit, dar, şi 
Împărat, pentru că Celui Care se naş-
te în ieslea din Betleem, I Se închină 
îngerii, Cel Care aduce pe pământ 
pace şi Împărăţia Lui nu va avea sfâr-
şit! Toate împărăţiile lumii se supun 
Fiului Lui Dumnezeu, iar, noi cinstim 
această lucrare dumnezeiască şi o 
considerăm timpul mântuirii noas-
tre! Pentru că noi, venim în rugăciune 
intrând în această împărăţie, care se 
uneşte cu biserica, dar, care nu dimi-
nuează biserica, pentru că biserica 
face parte in Împărăţia Lui Dumne-
zeu! Cel care se botează în biserică 
devine fiu şi moştenitor al Împărăţiei 
cerurilor! Ne naştem în Împărăţia ce-
rurilor, vieţuim în această împărăţie 
care ne deschide calea vieţii fără de 
sfârşit! Naşterea Mântuitorului Iisus 
Hristos întemeiază această împărăţie, 
chiar în pântecele Maicii Domnului! 
Acolo este Împăratul Slavei şi pentru 
aceasta, atât Sf. Ioan Botezătorul, cât 
şi Sfânta Elisabeta tresaltă de bucu-
rie şi trăiesc această minune în pre-
zenţa Maicii Domnului, pentru că ei, 
curaţi fiind, ştiu acest lucru, împăr-
tăşiţi de duhul sfânt! Oriunde se află, 
Maica Domnului este Biserica cea cu-
vântătoare şi Maica Împăratului cel 
Atotputernic! Cinstind acest praznic 
al Naşterii Mântuitorului Iisus Hris-
tos, ne arătăm, cu adevărat, cinstitori 
ai Împărăţiei cerurilor! Să facem ca 
această împărăţie să fie neîncetat în 
biserică, drept pentru care începem 
Sfânta Liturghie cu: Binecuvântată 
este Împărăţia Tatălui, a Fiului şi a 
Sfântului Duh! Această împărăţie este 
«programul» Lui Dumnezeu, pentru 
că este locul de întâlnire a noastră cu 
toţi sfinţii care sunt moştenitori ai Îm-
părăţiei cerurilor! Aşadar, îl cinstim, 
astăzi, pe Sfântul Nicodim, cel care 
s-a arătat în această «turmă duhovni-
cească» a Împărăţiei Lui Dumnezeu! 
Sf. Nicodim a înţeles din fragedă co-
pilărie să-L urmeze pe Mântuitorul 
Hristos şi s-a împărtăşit de roadele 
chemării Domnului, care, fiind împă-
rat, ne-a dat şi nouă harul ca să fim 
fiii Împăratului ceresc! Ne-a învred-
nicit cu această coroană sfântă, iar, 
cel botezat primeşte coroana Împără-
ţiei cerurilor! Sfântul Ncodim este fiul 
Împăratului ceresc, dar, şi moştenitor 
al darurilor cereşti! «Părinte ceresc, 
Împărate Atotputernice, dă-le lor sla-

va pe care am avut-o eu, înainte de 
crearea lumii» (Iisus Hristos). Sfin-
ţii trec peste veacuri, trec peste ani, 
chiar peste civilizaţii şi rămân aceiaşi! 
Sf. Nicodim este actual şi astăzi şi tot 
atât de strălucitor, ba, mai mult, el 
ne arată că puterea Lui Dumnezeu se 
amplifică în viaţa lui, străluceşte şi 
mai tare! Prezenţa acestei sfinte mă-
năstiri şi aceste lucrări care se fac, nu 
sunt altceva decât lucrarea Sf. Nico-
dim prin munca oamenilor şi mai ales 
noi, care trebuie să fim mâinile prin 
care Sf. Nicodim lucrează aici! Simţim 
permanent cum el ne îndrumă şi ne 
ajută, nu numai ca să restaurăm ceea 
ce el a făcut, dar, să şi reînnoim via-
ţa noastră călugărească de aici. Iată, 
patru dintre surorile de aici au îm-
brăţişat viaţa călugărească şi au fost 
trecute în rândul maicilor, ceea ce în-
seamnă că lucrarea Sf. Nicodim este 
prezentă”, a subliniat înaltul nostru 
Ierarh!

,,Sfântul Ncodim este fi ul 
Împăratului ceresc, dar, şi 
moştenitor al darurilor cereşti”!

Se cunoaşte in documentele isto-
rice faptul că Sf. Cuv. Nicodim, ajuns 
la o vârstă venerabilă, încredinţează 
grija celor două mănăstiri, Vodiţa şi 
Tismana, ucenicului său, ieromona-
hul Agaton, iar el se retrage în aspră 
nevoinţă, în post aspru, în priveghere 
de toată noaptea şi într-o neîncetată 
rugăciune, chiar în peştera de deasu-
pra mănăstirii, ce se păstrează până 
astăzi, dar, mai cobora la mănăstire, 
doar duminica şi la praznice pentru 
a săvârşi Sfânta Liturghie, totodată, 
vindecându-i pe cei bolnavi, mânca la 
trapeză cu părinţii, îi sfătuia şi mân-
gâia pe toţi cu multe cuvinte de folos, 
apoi urca din nou la peşteră, unde 
relua programul aspru. Pentru sfinţe-
nia vieţii sale şi pentru darul vindecă-
rii a tot felul de boli, numele Sfântului 
Nicodim de la Tismana a devenit cu-
noscut până dincolo de hotarele Ţării 
Româneşti, printre cei vindecaţi de 
Sfântul Nicodim fiind şi fiica regelui 
Sigismund, bolnavă de epilepsie. La 
sfârşitul secolului al XIV-lea, Sfântul 
Nicodim, împreună cu câţiva ucenici, 
întemeiază pe valea Jiului Mănăstirea 
Vişina, cu hramul «Sfânta Treime», 
în locul unei biserici mai vechi, iar 
în anul 1400 întemeiază Mănăstirea 
Prislop, numită şi Silvaşul de Sus, în 
ţinutul Hunedoarei, cu acelaşi hram, 
locul în care s-a nevoit Cuviosul câţiva 
ani, perioadă în care a scris cu mâna 
sa un «Evangheliar slavon» (1404-
1405), ce se păstrează până astăzi. 
Sfântul Nicodim de la Tismana s-a 

mutat la Împărăţia cerului, la 26 de-
cembrie 1406, iar sfintele sale moaşte 
au fost îngropate în biserica Mănăs-
tirii Tismana, în mormântul dinainte 
pregătit. Se spune că după ce trupul 
său a fost descoperit neputrezit şi 
după ce Dumnezeu i-a proslăvit sfin-
tele moaşte cu dar izvorâtor de mir şi 
cu facere de minuni, acestea au fost 
scoase şi puse în raclă, fiind aşezate 
cu cinste în biserica zidită de el. Prn 
urmare, în încheierea cuvântului de 
învăţătură, Vlădica de cinste al Olte-
niei a menţionat faptul că: ,,Mai sunt 
şi alte bucurii şi probe de sfinţenie ale 
Sf. Nicodim, pentru că în curând, vom 
avea canonizat pe unul dintre stare-
ţii acestei sfinte mănăstiri, Cuviosul 
Gherasim Mărturisitorul, cel care toc-
mai în noaptea de Crăciun a intrat în 
Împărăţia Lui Dumnezeu! Să ne bucu-
răm întotdeauna şi să avem speranţa 
că dacă stăpânitorul acestui veac, va 
avea agresivitatea diavolului care lu-
crează prin oameni cu războaie, cu 
conflicte, cu răsculări de tot felul îm-
potriva bisericii noastre, nu va putea 
niciodată să ne înfrângă pe noi, care 
facem parte din Împărăţia Lui Dum-
nezeu! Împărăţia lumii se năpusteşte 
împotriva Împărăţiei lui Dumnezeu, 
dar, niciodată, cetatea pământească 
nu va birui cetatea cerească! Pentru 
că Cel care a zdrobit porţile iadului, 
tocmai în momentul în care diavolul 
încerca să pună stăpânire pe lume, 
atât înainte de Naşterea Domnului, 
cât şi la răstignire, a fost înlănţuit 
pentru totdeauna în iad! Puterea lui 
este zdrobită, iar, Cel Atotputernic a 
surpat peretele despărţitor dintre noi 
şi Tatăl Cel Ceresc! Domnul Hristos 
ne-a prezentat Tatălui, făcându-ne 
fraţii Săi! Avem ca mamă pe Maica 
Domnului, şi întrucât Maica Domnu-
lui este mama Fiului ei, este şi mama 
noastră, iar, Fiul ei este şi fratele nos-
tru! Mântuitorul Hristos şi Dumneze-
ul nostru, Cel care ne prezintă Tatălui 
ceresc, fiind ai Săi: «Iată, pruncii, pe 
care mi i-a dat Dumnezeu!» El cuprin-
de totul în toate, iar, lumina Slavei 
Sale nu va fi niciodată cuprinsă de în-
tuneric! Sf. Nicodim îşi arată prezenţa 
sa aici şi continuă mai departe pentru 
că Dumnezeu i-a dat lui pentru oste-
neala şi faptele sale, i-a dat să aibă 
acest har al continuităţii, să arate în 
această sfântă mănăstire că Dumne-
zeu este Atotputernic şi Atotbiruitor 
asupra tuturor relelor din lume! Ne 
rugăm Atotputernicului Dumnezeu şi 
Sf. Nicodim să ne întărească şi să ne 
dea credinţă puternică şi nădejde tare 
ca să mergem pe calea mântuirii în 
Împărăţia cerească a Tatălui, a Fiului 
şi a Sfântului Duh! AMIN”!   

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Peste 300 de jandarmi, în stradă, de sărbători Peste 300 de jandarmi, în stradă, de sărbători 
- Sancțiuni de peste peste 11. 

000 de lei

Inspectoratul Județean de Jan-
darmi a informat că ordinea 
publică în timpul sărbători-

lor a fost asigurată de peste 300 de 
jandarmi: ”În perioada 30 decembrie 
2022 – 2 ianuarie 2023, efectivele In-
spectoratului de Jandarmi Județean 
,,Tudor Vladimirescu” Gorj au fost la 
datorie, astfel încât mai mult de 300 
de jandarmi gorjeni au fost angrenați 
în misiuni de ordine publică pen-
tru siguranța cetățenilor, precum și 
de pază și protecție instituțională la 
obiectivele din responsabilitate.

La trecerea în noul an, jandarmii 
gorjeni au fost prezenți la manifestă-
rile publice organizate în Târgu-Jiu, 
Motru, Turceni, Târgu-Cărbunești, 
Bumbești-Jiu, Tismana, Rovinari, 
Runcu, Prigoria, Roșia de Amara-
dia, Baia de Fier, Mătăsari, Baia de 
Fier, Borăscu și Rânca, toate fiind 

desfășurate în siguranță, fără eveni-
mente deosebite.

Vă mulțumim pentru modul res-
ponsabil de petrecere a Revelionului 
în siguranță, iar respectul nostru se 
îndreaptă și către cei care au fost la 
datorie în această perioadă.

Jandarmii au acționat pentru pre-
venirea și combaterea faptelor an-
tisociale, iar în urma constatărilor 
proprii au fost aplicate 16 sancțiuni 
contravenționale, însumând 11.550 
de lei, fiind constatate și 8 infracțiuni 
cu 7 autori în cooperare cu poliția.

Sancțiunile contravenționale apli-
cate au fost pentru tulburarea ordinii 
și liniștii publice, consum de băuturi 
alcoolice în locuri publice, provocare 
și participare la scandal, adresarea 
de injurii și expresii jignitoare, îm-
piedicarea organelor însărcinate cu 
menținerea ordinii publice de a-și în-
deplini atribuțiile de serviciu, pescuit 
fără permis.

Recomandăm cetățenilor să se 
adreseze celei mai apropiate patrule 

de ordine şi siguranţă publică când 
situația o impune, iar în cazuri de 
urgenţă să apeleze numărul unic 

de urgenţă – 112”, a mai comunicat 
instituția.

M.C.H.

Învăţătura Preotului de altarÎnvăţătura Preotului de altar

Arătarea Sfi ntei Treimi în timpul Botezului Domnului este Arătarea Sfi ntei Treimi în timpul Botezului Domnului este 
descoperirea unei taine mari şi nepătrunse de mintea omenească!descoperirea unei taine mari şi nepătrunse de mintea omenească!

După ce ne-am înălţat sufleteşte 
cu colindele şi cântările Naşterii Dom-
nului, iată că a sosit, spre bucuria 
noastră, un alt mare praznic al Mân-
tuitorului Iisus Hristos: Botezul Său. 
În cântarea prin care slujitorii Sfintei 
Biserici vestesc în biserică şi în case-
le credincioşilor înţelesul praznicului, 
se spune că, botezându-se Domnul în 
râul Iordanului, «închinarea Treimii 
s-a arătat», pentru că în nici o altă îm-
prejurare nu avem o descoperire atât 
de minunată a Sfintei Treimi ca la 
Botezul Domnului. Este adevărat că 
Sfânta Scriptură conţine unele mărtu-
rii despre Stanţa Treime şi înainte de 
venirea Mântuitorului şi astfel cuvin-
tele lui Dumnezeu „Să facem om după 
chipul şi asemănarea Noastră” (Fac. I, 
26), mărturisesc prezenţa nu a unei 
singure persoane. Cântarea „Sfânt, 
Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot” (Is. 
VI, 3) indică faptul că îngerii (Serafi-
mii) preamăresc pe un singur Dum-
nezeu în trei persoane. Să ne amintim 
apoi că Patriarhul Avram a fost vizitat 
la stejarul Mamori de trei tineri, căro-
ra li s-a închinat şi le-a adus daruri, 
adresându-li-se însă ca unui singur 
Om prin singularul «Doamne», căci 
ştia că Dumnezeu este de faţă (Fac. 
XVIII, 1-2). Dar, toate aceste descope-
riri şi altele au fost mai puţin clare, de-
oarece ele au avut loc într-o vreme de 
pregătire şi de aşteptare a mântuirii. 
Iată, au trecut două mii de ani de la 
slăvita zi a Botezului Domnului, dar, 
măreţia praznicului a rămas aceeaşi. 

Credincioşii se îngrijesc cu atenţie de-
osebită ca să aducă Aghiasmă Mare 
de la sfânta slujbă din biserică şi s-o 
păstreze în casele lor. Cei care gustă 
cu credinţă din ea mult folos sufle-
tesc vor dobândi, deoarece, Aghiasma 
Mare se aseamănă cu apa Iordanului, 
pe care Iisus Domnul a sfinţit-o cu 
Trupul Său. Iar Domnul Iisus Hristos 
este capul Sfintei Biserici şi în numele 
Său slujitorii ei se roagă pentru co-
borârea Duhului Sfânt asupra apei ce 
se sfinţeşte! Acum, în chip nevăzut, 
cerurile se deschid şi Sfânta Treime 
e de faţă în momente de adâncă cu-
tremurare sufletească. Sărbătoarea 
Botezului Domnului, numită și Epifa-
nia sau Teofania, este una dintre cele 
mai mari sărbători ale creștinătății şi 
are o semnificație deosebită, deoare-
ce, Botezul Înaintemergătorului era 
«botez al pocăinței spre iertarea păca-
telor» (Marcu 1, 4) pe care, însă, l-a 
confirmat cu prezența Sa teandrică 
Stăpânul Hristos. Ioan a botezat cu 
apă, dar Hristos cu Duhul Sfânt. De 
aceea, botezul creștin este desăvârșit! 
Deci, Botezul lui Iisus s-a făcut, pe de 
o parte, ca să cinstească tradiția și să 
fie punct de legătură între Vechiul și 
Noul Testament, iar pe de altă parte 
ca să se arate în mod oficial ungerea 
Lui pentru misiunea dumnezeiască 
pe pământ. Acolo s-a arătat întreaga 
Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Duhul 
Sfânt (Matei 3, 13-17), a avut loc Epi-
fania treimică: Tatăl, prin glasul Său: 
Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru 
Care am binevoit (Matei 3, 16-17; 
Marcu 1, 10-11; Luca 3, 21-22; Ioan 
1, 32-34). Fiul prezent ca Dumnezeu 
și Om, și Duhul Sfânt «sub chip de po-
rumbel, a adeverit întărirea Cuvântu-
lui». Minunat moment și înfricoșător 
este descoperirea Cerului, a lumini-
lor dumnezeiești: «Lumină este Tatăl, 
Lumină este Fiul, Lumină este Duhul 
Sfânt», iar, Teofania este de neconce-
put cu rațiunea omenească.

,,Acesta este Fiul Meu 
cel iubit întru Care am binevoit”!

A început în Vechiul Testament, 
fiind prefigurată în multe feluri, s-a 
concretizat la Botez și  continuă să 
lucreze prin Evanghelie, Biserică 
și în special prin Tainele ei, care se 

săvârșesc toate «În numele Tatălui și 
al Fiului și al Sfântului Duh». Spunem 
că botezul lui Ioan a fost cu apă, iar 
cel pe care l-a împlinit Hristos în lume 
și îl face de-a lungul veacurilor este 
cu Duhul Sfânt (Marcu 1, 7-8). Aces-
ta preschimbă și sfințește existența, o 
umple de lumină și risipește întuneri-
cul. Dacă omenirea voiește să se bo-
teze cu acest Duh Sfânt, cu siguranță 
că va scăpa de alte «botezuri» făcute 
de duhuri viclene, care o doboară și o 
sufocă în fiecare zi. Avem nevoie ab-
solută de Sfântul Botez venit de sus. 
Sfintele Evanghelii ne istorisesc că, 
«botezându-se Iisus, când ieşea din 
apă, îndată cerurile s-au deschis şi 
Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogo-
rându-se ca un porumbel şi venind 
peste El. Şi iată glas din ceruri zicând: 
,,Acesta este Fiul Meu cel iubit întru 
Care am binevoit”» (Matei III, 16-17; 
Marcu I, 10-11; Luca III, 21-22). Îm-
plinirea rânduielii dumnezeieşti de 
către Mântuitorul a adus venirea 
Sfântului Duh. în timp ce Botezul lui 
Ioan era un botez al pocăinţei (Matei 
III, 11; Fapte XIII, 24 şi XIX, 4), adică 
un act de curăţire a păcatelor, Bote-
zul instituit de Iisus Hristos, în nu-
mele Sfintei Treimi, este botezul Ha-
rului Dumnezeiesc, care sfinţeşte pe 
credincioşi prin Sfântul Duh (Marcu 
I, 8). Arătarea Sfintei Treimi în tim-
pul Botezului Domnului este desco-
perirea unei taine mari şi nepătrunse 
de mintea omenească. Ea ni s-a des-
coperit pe măsura puterii noastre de 
a cunoaşte şi de a crede. Astfel, din 

cuvintele „Fiul Meu cel iubit”, rosti-
te de Tatăl, înţelegem că între Tatăl 
şi Fiul este o iubire veşnică, iar ară-
tarea Sfântului Duh în aceeaşi clipă 
mărturiseşte prezenţa aceleiaşi iubiri 
atât între Tatăl şi Duhul Sfânt, cât 
şi între Fiul şi Duhul Sfânt. Desigur, 
mintea omenească nu poate cuprinde 
în întregime Taina Sfintei Treimi. Un 
singur Dumnezeu proslăvit în Treime 
ne-a fost descoperit de Persoana Fiu-
lui de o fiinţă cu Tatăl, născut înain-
te de veci, Iisus Hristos, dar înţelesul 
tainic este atât de adânc, încât «ce 
anume este Dumnezeu în fiinţa Sa, 
aceasta este cu neputinţă să se ştie 
de vreo făptură nu numai văzută, dar 
şi nevăzută, adică nici de înşişi înge-
rii, fiindcă nu este defel vreo asemă-
nare între Ziditor şi zidire» (Mărturisi-
rea de credinţă a Bisericii Ortodoxe). 
Dar, atunci când puterea cunoaşterii 
devine insuficientă, intervine puterea 
credinţei care uşurează omului pri-
mirea tainelor dumnezeieşti. Dumne-
zeu ne-a dat darul credinţei ca fiinţa 
noastră să se străduiască la «dovedi-
rea lucrurilor celor nevăzute» (Ev. XI, 
1). După ce S-a botezat în Iordan, Ii-
sus Hristos îşi începe activitatea Sa 
public şi rolul Său - în comparaţie cu 
cel al lui Ioan Botezătorul - creşte, iar, 
mulţimile Îl urmează din ce în ce mai 
mult pentru faptul că minunile Sale 
devin tot mai numeroase şi exprimă 
puterea Lui Dumnezeu!

Preot Paroh, DAN DULĂMIŢĂ, 
Parohia Târgu-Cărbuneşti
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    Subsemnatul                                                                       

domiciliat în localitatea        strada   bloc      apart.        

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

telefon             solicit pe propria rãspundere, publicarea urmãtorului anunþ:

                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                      

                                

    Sub

8605 8605 

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.
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DeceseDecese

r În data de 03 Ia-

nuarie 2023 a încetat din 

viață inginerul GRIGORE 
CÂRSTEA (GOGU), în vâr-

stă de 89 ani. A lucrat toată 

viața în industria lemnului 

- peste 25 ani la CPL Tg-

Jiu, în perioada de glorie a 

acestuia. A fost un om bun, 

curajos, muncitor și drept. 

Pentru toți cei care vor să-

și ia rămas bun de la el, 

trupul neînsuflețit se află 

depus la Capela Eden, Str. 

Narciselor, Târgu Jiu.

Înmormântarea va avea 

loc Vineri, 06.01.2023, de 

la ora 12:30.

Dumnezeu să-l odih-

nească în pace!

Familia CÂRSTEA

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

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

CitațiiCitații

  SIMESCU     
GHEORGHE, cu ultimul do-
miciliu în oraș Tismana, sat 
Celei, județ Gorj, este che-
mat în data de 27.01.2023, 
ora 09:30, sala 6, la Jude-
cătoria Tg-Jiu în dosarul 
2127/318/2021, pentru de-
clararea judecătorească a 
morții.

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

AGROMEC BIBEȘTI 
vinde prin licitație, 
în fiecare joi ora 
12.00 mijloace fixe. 
Relații la telefon: 
0721123915.
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Șef de instanță, încă 6 luni cu delegațieȘef de instanță, încă 6 luni cu delegație

Potrivit deciziei CSM, delega-
rea are efect până la ocupa-
rea funcției prin concurs sau 

examen, în condițiile legii, dar nu mai 
mult de șase luni.

„Din verificările efectuate în 
evidențele Serviciului resurse umane 
pentru instanțele judecătorești, rezul-
tă că funcția de conducere a devenit 
vacantă la data de 16.07.2022, dată 

Consiliul Superior al Magistraturii a prelungit delegarea în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Motru a magistratului Vasile Bădoiu, înce-
pând cu data de 17.01.2023. 

de la care este ocupată prin delegare 
de către domnul judecător Bădoiu Va-
sile, până la numire, dar nu mai mult 
de șase luni”, arată CSM.

Propunerea de delegare a fost for-
mulată de conducerea Tribunalului 
Gorj și avizată favorabil de președintele 
Curții de Apel Craiova. 

I.I.

Zece mituri cu privire la infecțiile cu Zece mituri cu privire la infecțiile cu 
transmitere sexualătransmitere sexuală

Orice adult activ sexual este supus 
riscului de a contacta, la un moment 
dat din viață, o infecție cu transmite-
re sexuală (ITS). Este deci important 
să știm cum să ne protejăm. Există 
numeroase mituri despre infecțiile cu 
transmitere sexuală care îngreunează 
mult diferențierea între „ficțiune” și 
realitate în ceea ce privește manifes-
tările, modalitățile de transmitere și 
tratamentul acestora. 

În materialul de față, mi-am pro-
pus să combat câteva dintre aceste 
mituri, astfel încât orice pacient să se 
simtă în siguranță. Iată unele din cele 
mai comune mituri despre infecțiile 
cu transmitere sexuală.

1. Pot să-mi dau seama dacă ci-
neva suferă de o ITS doar uitându-
mă la el/ea.

FALS! De multe ori este imposibil 
să ne dăm seama dacă cineva sufe-
ră de o ITS doar privind acea persoa-
nă. Singura modalitate de a afla cu 
siguranță dacă o persoana prezin-
tă sau nu o ITS este prin efectuarea 
unor analize de laborator specifice. 
Analizele uzuale, cum ar fi hemoleu-
cograma completă, probele hepatice, 
probele renale etc. sunt aproape inu-
tile în acest caz.

2. Pot să-mi dau seama singur 
dacă am contactat o ITS.

FALS! Prezența unei ITS poate de-
termina apariția simptomatologiei spe-
cifice, însă foarte multe persoane nu 
prezintă niciun simptom. Acest lucrul 
poate fi spus despre aproape toate ca-
tegoriile de ITS-uri (bacteriene, virale, 
parazitare, fungice). Așadar, revenind 
la primul mit, singura modalitate de a 
afla cu siguranță dacă suferim sau nu 
de o ITS este prin efectuarea analize-
lor de laborator specifice.

3. O dată ce am fost diagnosti-
cat, tratat și vindecat de o ITS nu 
pot s-o mai fac a doua oară.

FALS! Chiar și după vindecarea 
completă a unei ITS, persoana în ca-
uză se poate reinfecta prin contact 
sexual neprotejat cu un/o partener/ă 
care suferă de acea boală. Trecerea 
printr-o ITS nu oferă imunitate paci-

entului.
4. Folosirea a două prezervative 

în loc de unul singur oferă protecție 
dublă împotriva ITS-urilor.

FALS! De fapt, folosirea a două 
prezervative crește dramatic șansele 
ca ambele prezervative să se rupă în 
timpul contactului sexual, din cauza 
frecării dintre ele. Deci, în cazul pre-
zervativelor, două NU sunt mai efici-
ente decât unul.

5. Folosirea contraceptivelor 
orale protejează împotriva transmi-
terii ITS-urilor.

FALS! Anticoncepționalele orale 
nu opresc contactarea unei ITS. Cea 
mai eficientă metodă de protecție îm-
potriva ITS-urilor este prezervativul. 
Folosiți prezervative la fiecare contact 
sexual vaginal, anal sau oral.

6. Pot lua o infecție cu transmi-
tere sexuală de pe capacul de la to-
aletă sau de pe un prosop murdar.

PARȚIAL ADEVĂRAT! Acesta este 
probabil cel mai răspândit mit cu 
privire la ITS-uri. Până și denumirea 
acestei categorii de afecțiuni, infecții 
cu transmitere sexuală, subliniază 
modalitatea de transmitere: contac-
tul sexual. Chiar și în eventualitatea 
în care lichidele biologice (sânge, uri-
nă, spermă, secreții vaginale, salivă 
etc.) ale unei persoane ajung pe ca-
pacul vasului de toaletă sau pe pro-
soape, nicio bacterie sau virus nu 
poate supraviețui acolo mult timp. 
Prin urmare, aceste afecțiuni se do-
bândesc prin contact sexual, nu prin 
contactul cu capacul de toaletă. Exis-
tă bineînțeles excepția în care omenii 
folosesc la comun lame de ras pentru 
epilat genital sau jucării de tip sexual, 
sau cazurile în care o mucoasă lezată 
intră în contact cu secreții proaspe-
te de pe anumite suprafețe. Acestea 
sunt însă excepția, nu regula.

7. Dacă fac duș și mă spăl cu gel 
de duș antibacterian după un con-
tact sexual neprotejat sunt protejat 
de o eventuală infecție cu transmi-
tere sexuală.

FALS! Nu te poți baza pe faptul 
că spălatul imediat după un contact 

sexual neprotejat va preveni apariția 
unei ITS – nu funcționează niciodată! 
Cea mai bună modalitate de a reduce 
riscul apariției unei ITS este folosirea 
unei metode de protecție de tip barie-
ră (ex. prezervativ).

8. Pentru a transmite infecția 
herpetică, unul din parteneri tre-
buie să aibă leziuni active, „proas-
pete”, cum ar fi vezicule (bășicuțe), 
ulcerații circulare etc.

PARȚIAL ADEVĂRAT! Virusurile 
herpetice pot fi transmise chiar dacă 
în momentul contactului sexual nu 
există erupție activă. Cu toate aces-
tea, cea mai mare rată de transmisie 
este în perioada dinaintea unei erupții 
sau în timpul unei erupții herpetice. 
Transmiterea infecției herpetice într-o 
perioadă de acalmie, fără simptoma-
tologie, este rară.

9. Dacă ambii parteneri sexu-
ali au HIV, aceștia nu au nevoie să 
folosească prezervative, deoarece 
ambii au aceeași infecție.

FALS! Un aspect mai puțin cunos-
cut este existența mai multor tulpini 
și variante de virus HIV. Dacă două 
persoane infectate cu tulpini diferite 
de HIV au un act sexual neprotejat, 
ambii pot deveni seropozitivi pentru 
ambele tulpini de HIV. Fenomenul 
se numește superinfecție și este de-
osebit de periculos. Tratamentul unei 

persoane seropozitive cu mai mult de 
o tulpină de HIV este mult mai dificil. 
Folosirea prezervativului pentru a re-
duce acest risc va preveni în același 
timp și transmiterea altor ITS-uri.

10. Există tratamente eficiente 
pentru ORICE infecție cu transmi-
tere sexuală.

FALS! Unele ITS, cum ar fi chlamy-
dia, gonoreea, sifilisul pot fi tratate 
FOARTE eficient cu antibiotice. Alte-
le, cum sunt infecția herpetică sau 
infecția HIV, nu pot fi cu adevărat 
vindecate niciodată. Tratarea ITS-uri-
lor oprește și apariția complicațiilor 
acestora, care, în unele cazuri, pot 
avea un impact important asupra stă-
rii generale de sănătate (infertilitate, 
pierderea vederii, auzului etc.).

Pentru că mediul online abundă în 
informații înșelătoare, cel mai impor-
tant sfat pe care îl pot oferi pacienților 
este: dacă ați avut un contact sexu-
al neprotejat și bănuiți ca ați putea 
fi „beneficiarul” unei infecții cu trans-
mitere sexuală, faceți o vizită medi-
cului dermato-venerolog pentru o 
consultație de specialitate.

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

Cabinet Planificare familială, 
din cadrul Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu
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Viitorul Târgu Jiu a 
pierdut unul dintre 
cei mai vechi jucă-

tori. Paul Mitrică (23 de ani) a 
părăsit clubul la care a venit 
în 2020, după ce trecuse și pe 
la Luceafărul Oradea, o altă 
echipă controlată la vremea 
respectivă de Nicolae Sarcină. 
Mijlocașul brașovean a prins 
50 de meciuri pentru trupa 
gorjeană și a marcat trei go-
luri. Jucătorul de profil ofen-
siv crede că este momentul 
să facă pasul la o echipă cu 
pretenții mai mari. Cu toate 
acestea, Mitrică nu a impresi-
onat în acest sezon, în care a 
evoluat destul de rar ca titu-
lar. Potrivit Liga2.ro, el a acu-
mulat, în 16 meciuri, un total 
de 608 minute pe teren și a 
marcat un gol, cel care a adus 
victoria în meciul cu Minaur, 
2-1 la Baia Mare.

,,A fost o perioadă frumoa-
să, dar a sosit timpul să fac 
schimbare. După atâția ani 

Mitrică s-a despărțit de Viitorul
la Luceafărul Oradea și Viito-
rul Pandurii chiar e momentul 
să fac o schimbare majoră. În 
ultimele șase luni a fost o pe-
rioadă mai dificilă, dar și așa 
am reușit să înscriu un gol și 
să dau două pase de gol. Cu 
antrenorul Florin Stîngă am 
lucrat bine, îl cunosc foarte 
bine încă din perioada în care 
antrena la Hărman. Le urez 
foștilor mei colegi de la Viitorul 
Pandurii să reușească un se-
zon mai bun în acest an. Sunt 
în discuții cu câteva echipe de 
Liga a 2-a, vreau să joc la o 
echipă de play-off, cu obiec-
tive mari. Poli Iași, Steaua și 
Unirea Slobozia mi s-au părut 
cele mai solide echipe în pri-
ma parte a sezonului. Cele trei 
își merită pozițiile din clasa-
ment”, a declarat fotbalistul 
pentru sursa menționată.

FC Brașov și AFC Hărman 
sunt echipele pe la care a mai 
trecut Paul Mitrică.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu se 
pregătește de primul duel al 
anului. Va fi debutul antreno-
rului Kresimir Basic la echipa 
de baschet și, speră croatul, 
și cel dintâi succes al sezonu-
lui. 

Alb-albaștrii nu au făcut 
numai meciuri rele în LNBM, 
dar au pierdut, de cele mai 
multe ori, din cauza finaluri-
lor gestionate foarte prost. De 
aceeași părere a fost și Bog-
dan Penciu, jucătorul prezent 
la conferința de presă pre-
mergătoare partidei. Totuși, 
baschetbalistul gorjenilor 
spune că s-a lucrat bine cu 
noul antrenor și este convins 
că trupa gazdă poate câștiga 
partida cu Miercurea Ciuc.

,,Este clar că vrem să 
obținem prima victorie în 
această ediție de campio-
nat. Avem nevoie să exerci-
tăm o presiune în apărare pe 
toată durata meciului și să 
menținem un ritm ridicat. În 
al doilea rând, avem nevoie, 
în continuare, de susținerea 
fanilor, pentru că trebuie să 
trecem de această perioadă 
dificilă.  Ne-am acomodat cu 
noul antrenor, am avut o pe-
rioadă bună de antrenamente 

Basic, dornic să obțină primul succes la debut: ,,Nu 
trebuie să găsim scuze când intrăm pe parchet”

și cred că o să ne ajute foarte 
mult. Nu suntem foarte bine 
din punct de vedere al mora-
lului, dar sperăm să fim după 
meciul cu Ciuc. Cred că până 
acum ne-au lipsit deciziile 
bune din ultimele minute ale 
meciurilor”, a declarat Penciu.

Pe de altă parte, Kresimir 
Basic susține că și-a format o 
idee asupra lotului pe care îl 
are la dispoziție. 

Croatul nu a vrut să vor-
bească despre eventualele 
transferuri și crede că jucă-

torii vor ,,vorbi” pe parchet în 
perioada următoare. Reamin-
tim că Basic a venit la Târgu-
Jiu la finalul anului 2022 și a 
văzut pe viu meciul cu Rapid 
București, ultimul din luna 
decembrie.

,,Am făcut câteva antrena-
mente cu echipa în această 
perioadă și mi-am făcut o vizi-
une mai bună asupra lotului. 
Sunt mulțumit de ceea ce am 
găsit aici și, în același timp, 
optimist, pentru că au fost 
niște antrenamente destul de 
intense, la care băieții au răs-
puns foarte bine. 

Ne-am concentrat pe micile 
detalii care trebuie schimbate 
în această perioadă și urmea-
ză pentru noi o partidă pe care 
trebuie să o tratăm cu încrede-
re. Nu este ușor să fii la 0-10. 
Meciurile care urmează sunt 
foarte importante, din punct 
de vedere al încrederii pe vii-
tor. Vom lua fiecare zi în par-
te, fiecare meci în parte și vom 
vedea cum răspunde echipa. 
După, ne vom așeza la masă 
și vom vedea ce soluții sunt 
pentru viitorul clubului”, 
a declarat principalul 
CSM-ului.

Basic nu crede că există 
o favorită în partida cu ciu-
canii. Oaspeții au 2 victorii 
din 11 meciuri în acest sezon, 
una obținută chiar împotriva 
oponentei de joi.

,,În situația în care sun-
tem acum, chiar dacă jucăm 
acasă, nu am putea spune că 
există o favorită. Şansele sunt 
50-50. Am văzut două meciuri 
ale Ciucului pe video, plus cli-
purile pregătite pentru vizio-
nare. 

Este o echipă organizată, 
care se bazează pe experiența 
unor jucători străini, în speci-
al din spațiul ex-iugoslav. Vor 
veni aici pregătiți, dar noi am 
fi mulțumiți să vedem că men-
talitatea noastră se schimbă. 
Vrem să impunem ritmul jo-
cului, să ne ridicăm tempo-ul 
și să-i facem pe ei să intre în 
jocul nostru”, a mai spus Ba-
sic.

Antrenorul croat nu are 
trac la debut și a precizat că 
nu există probleme majore de 
lot înaintea confruntării din 

această seară.
,,Nu am emoții pentru că 

am 20 de ani de experiență în 
spate, chiar dacă este prima 
experiență alături de o echipă 
care se luptă pentru salvare. 

De obicei, eram la echipe cu 
țeluri mai înalte, dar nu simt o 
presiune. Sunt mai mult curios 
să văd cum vor răspunde ju-
cătorii la noile cerințe și cum 
ne vom adapta. 

Apoi, vom vedea ce avem 
de îmbunătățit sau de schim-
bat. Jucăm acasă, jucătorii 
trebuie să fie motivați și să 
dea tot ce e mai bun. 

Sunt un pic obosiți, dar 
asta este viața de sportiv. Nu 
trebuie să găsim scuze când 
intrăm pe parchet, trebuie să 
dăm tot ce avem mai bun în 
acel moment, pentru că jucăm 
acasă și asta trebuie să fie 
atitudinea pe care o avem”, a 
conchis Basic.

Partida dintre CSM Târgu 
Jiu și CSM Miercurea Ciuc 
începe la ora 18.00.

CĂTĂLIN PASĂRE
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După aducerea lui Alexandru Ișfan, Univer-
sitatea Craiova și-a luat și fundaș central. 
Oltenii s-au înțeles cu internaționalul 

macedonean Gjoko Zajkov. 
În vârstă de 27 de ani, apărătorul măsoară 

1,86 metri și a jucat în prima parte a sezonului în 
Ucraina, la Vorskla Poltava. Are 22 de selecții în 
naționala Macedoniei de Nord și este evaluat la 600 
de mii de euro. 

Acesta poate juca oriunde în defensivă, dar este 
fundaș central de meserie, ceea ce înseamnă că 
sunt mari șanse ca un alt jucător din acest com-
partiment să părăsească echipa. 

Pe de altă parte, Fanatik scrie că Mihai Rotaru 
își dorește foarte mult să aducă un alt internațional 
la Universitatea. Este vorba despre Raul Opruț (25 
de ani), fundașul stânga de la FC Hermannstadt. 
Trupa din Bănie a făcut o ofertă de 600.000 de euro 
sibienilor. Cotat la 800.000 de euro pe Transfemar-
kt, Opruț a strâns 23 de apariții în sezonul actual, 
reușind o pasă decisivă. 

La fel ca în ultimii ani, Universitatea Craiova a 
plecat în Antalya în această iarnă. Jucătorii Științei 
se vor întoarce din Turcia duminică, 15 ianuarie. 

Delegația alb-albastră va fi cazată la Kaya Pala-
zzo Resort, iar echipa lui Eugen Neagoe a fixat trei 
amicale în cantonament. Adversari sunt Kecske-
méti TE (Ungaria), Slask Wrocław (Polonia)și Parti-
zan Belgrad (Serbia).

Sărbătoritul zilei de miercuri, Andrei Ivan (26 de 
ani), a vorbit despre perioada de pregătire.

,,Este al patrulea an pe care îl încep cu muncă 
fix de ziua mea. La Universitatea Craiova am fost 
mereu în cantonament de ziua mea. Sunt bucuros 
că sunt cu echipa şi mai trist că nu sunt alături de 
soţia mea şi de fetiţă, dar o să treacă şi acest canto-
nament şi o să mă întorc la ele. O să muncim bine în 
aceste 11 zile de cantonament. Sper să facem o pre-
gătire foarte bună şi să ne reîntoarcem în campionat 
mai tari. Sper din suflet să fie anul nostru. În fiecare 
an spus asta, dar nu a fost. Sperăm să muncim bine 
în cantonament şi să dăm totul pe teren. Mi-aş dori 
să câştig titlul cu Universitatea şi apoi să prind un 
transfer în străinătate. Avem un antrenor nou. Încă 
nu l-am cunoscut aşa bine pe Mister, dar sper să 

Craiova nu se oprește din transferuri

facă o treabă foarte bună la echipa noastră. Işfan e 
din zona mea, dar nu am jucat cu el niciodată. Sper 
să ne înţelegem bine şi să demonstrăm că putem să 
jucăm la Universitatea Craiova”, a spus Ivan potrivit 
Gazetei de Sud.

Universitatea are primul meci oficial al anului la 
Botoșani. Partida se dispută sâmbătă, 21 ianuarie.

,,Am revenit acasă cu plăcere, cu entuziasm şi 
sper să reuşim împreună. Sper ca împreună cu su-
porterii să reuşim mai mult decât până acum, să 
avem rezultate bune şi foarte bune. Ştiţi foarte bine 
că aici am debutat şi cred că sunt unul dintre jucă-
torii care au contribuit la eventul din 1991, apoi la 
Cupa din 1993. 

Sper din suflet să repetăm acele performanţe din 

altă postură, cu nea Sorin preşedinte şi eu antrenor. 
Îmi doresc foarte mult şi pentru suporteri acest lucru, 
pentru că aşa suporteri cum a avut şi are Univer-
sitatea Craiova sunt foarte greu de găsit în multe 
alte ţări, nu doar în România. Suporterii Universităţii 
Craiova merită din plin ca această echipă să practice 
un joc frumos, spectaculos şi să apară şi rezultatele 
bune. Îmi doresc o disciplină corectă, normală, baza-
tă pe respect. Nu am fost niciodată un antrenor dur. 
Am semnat cu echipe care erau în situaţii dificile şi 
până la urmă am reuşit să ne realizăm obiectivele şi 
au fost formaţii cu care am şi depăşit acele bariere. 
Eu sunt optimist”, a declarat noul antrenor, Eugen 
Neagoe.
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