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A tâlhărit o A tâlhărit o 
pensionară în pensionară în 
scara bloculuiscara blocului

Eroii, în paragină! Eroii, în paragină! 
Monumente afl ate în Monumente afl ate în 
stare jalnică, la Curtișoara!
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Proiect de 24,6 milioane de lei Proiect de 24,6 milioane de lei 

pentru modernizarea tuturor străzilor laterale din Borăscu pentru modernizarea tuturor străzilor laterale din Borăscu 
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Decizie privind șefi a Decizie privind șefi a 
Parchetului Local Parchetului Local 

Secția pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii discută, în 
ședința de marți, 10 ianuarie, situația 
privind conducerea unui parchet 
din Gorj. Concret, CSM va pune în 
discuție posibilitatea prelungirii dele-

gării magistratului 
Mădălin Dumitru 
Rotariu în funcția 
de prim-procuror 
adjunct al Par-
chetului de pe 
lângă Judecă-

toria Târgu-
Jiu.

Tânărul jandarm 
care a murit pe care a murit pe 

munte, înmormântat munte, înmormântat 
astăziastăzi

Răsturnare de Răsturnare de 
situație în cazul situație în cazul 
pistolarilor pistolarilor 
din Bustuchin! din Bustuchin! 
Polițiștii sunt acuzați Polițiștii sunt acuzați 
că au încurcat făptașiică au încurcat făptașii

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!
0, 0722-239.599, 0723-636.320Relații 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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„La unii, aroganţa ţine locul grandorii, inumanitatea pe cel al fermităţii, și șiret licul pe cel al spiritului.” - La Bruyere„La unii, aroganţa ţine locul grandorii, inumanitatea pe cel al fermităţii, și șiret licul pe cel al spiritului.” - La Bruyere
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

†Fer.  Alexia †Fer.  Alexia 
Le Clerc, călug.Le Clerc, călug.

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

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

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

†) Sfântul †) Sfântul 
Mucenic Mucenic 
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Lupul, fost la AUR, se vrea 
păstor la oi!

Motto: „Numai ăia care-s boi 
pun lupul paznic la oi”.

Proverb românesc

Se spune că țara arde și 
baba se piaptănă, o zi-
cală valabilă și în cazul 

majorității parlamentarilor ro-
mâni, nu doar în cazul simpli-
lor cetățeni. După cum se știe, 
parlamentarii României se află 
în vacanță până pe 1 februarie 
2023. Dar într-o vacanță, nu în-
seamnă că fiecare parlamentar 
face vrute și nevrute, după cum 
îi trece lui prin cap. 

O excepție nedorită o repre-
zintă cazul mizerabil al unui de-
putat al Alianței pentru Unirea 
Românilor, Dumitru Focșa. Acest 
individ cu antecedente, după 
cum s-a aflat ulterior, și-a bătut 
soția chiar în fața propriului lor 
copil, o fetiță de numai 9 ani.

DEPUTATUL AGRESOR. 
Astfel, polițiștii din localitatea 
constănțeană Lumina au fost 
chemați, săptămâna trecută, de 
soția deputatului, noaptea, la 
ora 02:00, din data de 5 ianuarie 
2023. Soția agresată fizic, Clau-
dia Focșa, le-a spus polițiștilor 
că a fost lovită  de soțul ei, în fața 
copilului lor minor, de numai 9 
ani.

„Polițiștii au întocmit imediat 
formularul de evaluare a riscu-
lui, reieșind risc iminent, însă 
femeia s-a opus emiterii unui 
ordin de protecție provizoriu. În 
cauză, s-a întocmit un dosar de 
cercetare penală sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de violență 
în familie”, mai spun polițiștii.

Partea vătămată, adică soția, 
Claudia Focșa, a apreciat că or-

dinul de restricții nu este necesar 
atâta timp cât ea părăsește domi-
ciliul conjugal și se mută la casa 
mamei sale, la Brăila. 

Deputatul Dumitru Focșa nu 
este nici pe departe un sfânt, așa 
cum vrea să pară, inventând o 
împingere reciprocă la închiderea 
unei uși, și cum că soția sa a că-
zut pentru că ar fi lunecat pe un 
covor. Între altele, Dumitru Focșa 
este la a doua căsătorie și nu este 
prima dată când soția deputatului 
este lovită cu brutalitate. 

AUR, REACȚIE ÎNTÂRZIATĂ! Ce-i 
drept, conducerea Alianței pentru 
Unirea Românilor a reacționat cam cu 
întârziere și abia duminică, 7 ianuarie 
2023, a emis un comunicat de presă. 
Birul Național de Conducere al AUR a 
decis să îl excludă pe deputatul Du-
mitru Focșa din partid, după ce aces-
ta, cum spuneam, și-a agresat fizic 
soția în timpul unui scandal casnic. 
Ancheta internă întreprinsă de Juriul 
de Onoare al Alianței pentru Unirea 
Românilor a stabilit că acuzațiile apă-
rute în spațiul public în urma scan-
dalului declanșat la domiciliul famili-
ei Focșa se confirmă.

ORIBILUL DEPUTAT CU NUME 
DE OM! „Gestul comis de deputatul 
Dumitru Focșa este incompatibil cu 
calitatea de membru de partid(eu aș 
zice că și cu aceea de om!, n.m. I.P.) și 
cu demnitatea de parlamentar.

Alianța pentru Unirea Românilor îi 
cere public deputatului D. Focșa să 
își respecte angajamentul asumat și 
să își depună mandatul de parlamen-
tar, ca urmare a sancțiunii primite pe 
linie de partid.

AUR respinge ferm orice formă de 
violență domestică și se disociază de 
orice personaj care practică, promo-
vează sau tolerează acest gen de ma-

nifestare. Cerem pe ceastă cale par-
tidelor și organizațiilor publice din 
România să urmeze exemplul pe care 
îl dăm și să spună public toate cazu-
rile de agresiune împotriva persoa-
nelor lipsite de apărare”, a transmis 
AUR într-un comunicat de presă.

„Cel mai probabil, nu își va da de-
misia pentru că leafa de parlamentar 
este generoasă”, a zis, între alrtele, 
liderul AUR, George Simion. Dar 
ce ne facem cu gradul de nesimțire 
al acestui individ care mai este și 
vicepreședinte la două Comisii din 
Camera Deputaților și încasează 
vreo 14.000 de lei lunar?!

Luni, a anunțat cu nonșalanță, 
nu doar că nu-și va da demisia de 
onoare, căci oricum onoare nu are 
bătăușul cu pricina. Din păcate, 
Parlamentul României nu are legi 
proprii sau regulamente care să ne 
scape de „alesul neamului” până-n 
anul 2024!

IPOCRIZIE MAXIMĂ. Și ca o cul-
me a ipocriziei, încă deputatul Du-
mitru Focșa pretinde că va pune în 
dezbatere și va iniția proiecte de legi 
care să apere și să protejeze persoa-
nele victime ale agresiunii casnice. 
Cum ar veni, el, ca lup, să fie pus 
păstor la bietele mioare!!

Ce mare nerușinare!!!
ION PREDOȘANU

Decizie privind șefi a 
Parchetului Local 

De pe munte, 
la spital

Secția pentru procurori a Con-
siliului Superior al Magistraturii 
discută, în ședința de marți, 10 
ianuarie, situația privind condu-
cerea unui parchet din Gorj.

Concret, CSM va pune în 
discuție posibilitatea prelungirii 

delegării magistratu-
lui Mădălin Dumitru 
Rotariu în funcția de 
prim-procuror ad-
junct al Parchetului 
de pe lângă Judecă-
toria Târgu-Jiu.

În cazul în care 
procurorul va obține 
votul favorabil, CSM 
va dispune prelungi-
rea delegării sale pe 
funcția de conduce-
re, până la ocuparea 
postului prin con-
curs sau examen, în 
condițiile legii, dar 
nu mai mult de șase 
luni. Fost avocat, 

Rotariu ocupă funcția cu 
delegație începând cu data 
de 17 ianuarie 2022. Acesta 
este procuror la Târgu-Jiu 
de puțin timp, din primăva-
ra anului 2021.

I.I.

Dispeceratul Național Salvamont a 
anunțat duminică că, în ultimele 24 de ore, 
s-au primit 19 apeluri prin care se solicita 
intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Șapte apeluri au fost pentru Salvamont 
Cluj, câte trei apeluri au fost pentru Salva-
mont Gorj și Salvamont Lupeni, două pentru 
Salvamont Voineasa, iar Salvamont Prahova-
Azuga, Salvamont Maramureș, Salvamont 
Caraș Severin și Salvamont Harghita au pri-
mit câte un apel. În cazul acestor intervenții 
au fost salvate 19 persoane, dintre care 11 
au fost predate la Ambulanță sau SMURD 
pentru transport la spital.

S-au mai primit 25 apeluri prin care se 
solicitau sfaturi și informații despre diferite 
trasee turistice din zona montană.

I.I.
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Gheorghe Croitoru, 
în vârstă de 36 de 
ani de ani, a fost 

reținut, pe 4 ianuarie, pentru 
că pe pagina sa de Facebook 
a distribuit o filmare în care 
apărea o rudă care ținea în 
mână o pușcă de jucărie. Cert 
este că Gheorghe Croitoru a 
distribuit pe pagina sa filma-
rea respectivă, însoțită de un 
mesaj, ce se vroia amuzant. 
Practic omul a scris doar atât: 
,,Stați cuminți că e belea", 
însoțit de niște râsete.

Momentul a fost unul ne-
potrivit, deoarece în urmă 
cu doar câteva ore, Cristian 
Croitoru vărul său și concu-
binul verișoarei sale au fost 
reținuți de poliție pentru că 
au tras cu un pistol cu gaze, 
20 de cartușe, în timp ce 
nu erau autorizați să dețină 

Răsturnare de situație în cazul pistolarilor din Bustuchin! Răsturnare de situație în cazul pistolarilor din Bustuchin! 
Polițiștii sunt acuzați că au încurcat făptașiiPolițiștii sunt acuzați că au încurcat făptașii
Se complică lucrurile în cazul celor trei persoane reținute, săptămâna trecută, în 
două runde, la Bustuchin, pentru că au transmis mesaje de amenințare în timp ce 
foloseau o armă neletală, în primul caz, și o armă de jucărie în cel de al doilea. Asta, 
deoarece ultimul reținut, Gheorghe Croitoru, spune că în cazul său s-ar fi făcut o 
greșeală evidentă, deoarece nu el a fost filmat în timp ce a transmis amenințări cu 
pușca de jucărie, ci o rudă de-a sa. În opinia respectivului, polițiștii din Bustuchin 
s-au făcut de râs, comunitatea făcând haz de încurcătură polițiștilor. Omul spune 
chiar că pentru a fi scos țap ispășitor, anchetatorii s-ar fi folosit de două incidente 
minore în care acesta a fost implicat, în urmă cu opt luni de zile, pentru care acesta 
nici măcar nu știa că era anchetat.

* ,,Croitoru”, numele care a bulversat anchetatorii din Bustuchin
* Poliția l-a reținut greșit pe Croitoru Gheorghe
* ,,Am distribuit o postare! Pentru atât ajungi să faci arest 24 de ore?!”
*  Ghe. Croitoru: Niciun polițist nu m-a întrebat dacă eu sunt în filmare ci dacă 

sunt vinovat!
* Și-a angajat avocat pentru a trage la răspundere vinovații.

Gheorghe CroitoruGheorghe Croitoru

și să folosească arma pe 
care au fluturat-o pe Face-
book, împrăștiind mesaje de 
amenințare. Gheorghe Cro-
itoru nu s-a gândit însă că 
postarea sa îi va aduce poliția 
la ușă, câteva ore mai târziu, 
și nicidecum că își va petrece 
următoarea noapte în arest. 

Și totuși...

Polițiștii și-au adus aminte 
că Gheorghe a făcut scan-
dal, în vară

Reacționând la primul im-
puls și considerând că cel din 
filmare este Gheorghe Croi-
toru, polițiștii din Bustuchin 
l-au ridicat pe 4 ianuarie pe 
respectivul de la domiciliu și 
l-au dus la Târgu Cărbunești. 

Omul povestește că, amețit 
de somn și de noaptea în care 
a consumat câte ceva, nici 
nu a realizat ce i se întâmplă. 
A realizat doar că i s-au pus 
cătușele și a ajuns în arest, 
fără să fie întrebat dacă el 
este sau nu cel din filmare, 
între cei doi fiind o diferență 
de vârstă și ceva kilograme.

,,Am aflat, cu stupoare, în 
dimineața respectivă că eram 
anchetat pentru niște inciden-
te, de acum opt luni de zile, 
pentru care nu am fost audiat 
niciodată. Mai exact, nu m-au 
chemat niciodată la poliție la 
Bustuchin pentru lucrurile ba-
nale în cauză, pe care acum 
le-au încadrat la tulburarea 
liniștii și ordinii publice. Grav 
este însă că polițiștii m-au acu-
zat că eu apar în postarea cu 
pușca de jucărie, deși se vede 
de la o postă că nu eu apar în 
aceasta. Nici nu contează cine 
este acolo, decât că nu sunt 
eu. Dacă pot fi însă acuzat de 
ceva este doar faptul că am 
distribuit aceea postare! Nimic 
altceva", a precizat Gheorghe 
Croitoru, care spune că a fost 
uimit când a citit comunica-
rea IPJ Gorj în cazul său. 

Ce a spus Poliția după 
reținerea lui Ghe.Croitoru

De altfel, după reținerea 
cetățeanului din Bustuchin, 
IPJ Gorj a făcut public urmă-
torul comunicat:

,,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 socia-
lizare un clip video, având în 
mână o armă și amenințând 
că o va folosi. În urma verifi-
cărilor efectuate a rezultat că 
arma este de jucărie, nefiind 
supusă autorizării. Filmarea 
postată de bărbat a fost re-
alizată 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 urmări-
re penală au dispus reunirea 
cauzei cu alte două dosare 
penale aflate în lucru, în ca-
drul cărora se efectuează cer-
cetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de distrugere (2 
fapte) și tulburarea ordinii și 
liniștii publice. În urma admi-
nistrării probatoriului, polițiștii 
au luat măsura reținerii pentru 
24 de ore a bărbatului, acesta 

fiind introdus în Centrul de 
Reținere și Arestare Preventivă 
a IPJ Gorj". Gheorghe Croitoru 
spune că  cele precizate de 
IPJ sunt greșite. 

,,Nu am fost întrebat nicio-
dată de către polițiști dacă eu 
sunt sau nu în filmare, deși 
se vedea clar că persoana din 
clip nu avea tatuaje, iar eu 
am. Cel din filmare este mult 
mai slab și este mai tânăr cu 
câțiva ani decât mine. Pen-
tru această greșeală cred că 
Poliția Bustuchin s-a făcut de 
râs, grav", a subliniat Croito-
ru.  Acesta a plecat la muncă 
în străinătate, loc în care se 
află și cele două persoane an-
chetate pentru încălcarea re-
gimului armelor și munițiilor. 
Niciunul dintre cei trei nu au 
interdicții de a părăsi țara sau 
alte măsuri preventive care să 
le interzică ceva. Reclamantul 
a lăsat în urmă să avocatul 
care face diligențele necesare 
pentru a corecta greșeală de 
care este acuzată poliția în 
cazul clientului său.

A.STOICA

Croitoru PetrișorCroitoru Petrișor
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Începând cu 21 ianuarie, va fi  prezent 
din nou la Târgu-Jiu, Dr. Florin Bobircă, 
medic primar chirurg, specializat pe 

tratamentul cancerului de sân şi ganglion 
santinela. Vă aşteptăm pentru programări 

la numărul de telefon 0785292520 sau 
direct la Centrul Medical pentru Sanatate 

Umană, Aleea Pieţei, Nr.1, Târgu-Jiu, 
Tel: 0253.227.220 sau 0785.292.520.

Primarii, adică mai marii comunelor sau edi-
lii, cum li se spune la oraș, se primenesc, de 
fiecare dată când trebuie să cinstească ero-
ii neamului, pe cei din localitățile pe care le 
conduc și s-au jertfit pentru țară și, cu falsă 
pioșenie pun câte o coroană la monumente-
le ridicate spre aducere aminte. Grav este că 
astfel de parade au loc doar la monumentele  
renovate, în timp ce, cele mai multe se află 
în paragină, gata să pice. La Curtișoara, chiar 
în centrul localității, la nici 300 de metri de 
Muzeul Satului, două monumente ale eroilor 
din cele două Războaie Mondiale se află într-o 
stare jalnică.

Eroii, în paragină! Monumente Eroii, în paragină! Monumente 
afl ate în stare jalnică, la Curtișoara!afl ate în stare jalnică, la Curtișoara!

,,Un popor care nu își cunoaște istoria și eroii, e 
ca un copil care nu își cunoaște părinții”, spunea Ni-
colae Iorga.

,,Fântâna eroilor” din Curtișoara, unde sunt tre-
cute pe o placă din marmură numele localnicilor 
care au murit în cele două Războaie Mondiale, e 

dovada clară că respectul față de eroi nu există. 
Pereți cojiți de vreme și mâzgăliți de niște ,,artiști” 
rurali în graffiti, țigle sparte, și niște scaieți uscați, 
e tabloul indiferenței pe care o arată autoritățile lo-
cale de la Bumbești Jiu față de cei care au căzut pe 
câmpul de luptă. 

În aceeași răscruce se află un alt monument al 
eroilor, din granit, din care au căzut bucăți consis-
tente, aflat într-o paragină contagioasă.  

Oamenii locului sunt de-a dreptul contrariați. 
,,Două monumente ale eroilor lăsate de izbeliște. 
Fântâna lui Șendroiu, cu o placă pe care sunt grava-

te numele celor decedați în război, care este gata să 
cadă și peste drum, un monument de granit la care 
au început să-i cadă pietrele. Păcat, mare păcat! Pri-
marul trece zilnic pe aici, iar viceprimarul, chiar dacă 
a făcut școala aici, în sat, sigur nu știe însemnătatea 
celor două monumente”, spun localnicii mâhniți.

E adevărat că, primarul Constantin Bobaru 
,,cinstește” cu pioșenie eroii, la parade, doar în 
centrul orașului Bumbești-Jiu, acolo unde monu-
mentul nu stă să cadă, iar pozele pentru presă, via 
Facebook, surprind doar partea frumoasă a lucru-
rilor.

Paragina de la Curtișoara e în drumul primaru-
lui spre casă, dar a trecut neobservată, oricum nu 
încape pe rețelele de socializare și ziariștii nici nu 
ajung până acolo. 

Viceprimarul George Daniel Boar, tânăr social-
democrat, chiar dacă a făcut școala în zonă și nu 
știe însemnătatea celor două monumente, are timp 
să învețe, doar abia a fost ales în funcție, pe 3 mar-
tie anul trecut, consilierii locali făcându-și pomană 
cu el, pentru că era șomer. 

Potrivit Agendei Culturale a orașului Bumbești 
Jiu, pentru anul 2023, aprobată de consilierii lo-
cali, pe 2 iunie, de ,,Ziua Eroilor”, va avea loc, evi-
dent, un ,,Ceremonial cu depunere de coroane” și 
Sesiune de comunicare, salon de fotografie și film 
documentar. 

Cu siguranță că aleșii locali s-au gândit să in-
cludă în programul manifestărilor și monumente-
le eroilor, aflate în paragină, de la Curtișoara. Sau 
nu?

CLAUDIU MATEI 
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A tâlhărit o pensionară în scara bloculuiA tâlhărit o pensionară în scara blocului

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

Incidentul s-a petrecut pe 3 ia-
nuarie în municipiul Slatina, 
județul Olt. Femeia de 66 de ani 

ar fi fost urmărită de bărbat pe stra-
dă, iar în momentul în care a intrat 
în blocul în care locuia, individul i-a 
smuls geanta în care avea suma de 60 
de lei și mai multe acte personale.

Un bărbat de 33 de ani, din județul Gorj, a fost arestat preventiv după 
ce a tâlhărit o pensionară în scara unui bloc. 

În urma activităților investigativ-
operative, polițiștii din cadrul Poliției 
Municipiului Slatina l-au identifi-
cat pe individul bănuit de comiterea 
infracțiunii de tâlhărie. 

Este vorba de un bărbat în vârstă 
de 33 de ani, din municipiul Târgu-
Jiu. 

O lună de arest

„În urma probatoriului administrat, 
la data de 6 ianuarie a.c., sub suprave-
gherea procurorului de caz, din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Slatina, pe numele bărbatului, a fost 
emisă o ordonanță de reținere pentru 
24 de ore, acesta fiind introdus în Cen-
trul de Reținere și Arestare Preventivă 
al Inspectoratului de Poliție Județean 

Olt, urmând ca în data de 7 ianuarie 
a.c. să fie prezentat în fața instanței 
de judecată cu propuneri legale“, a 
anunțat IPJ Olt.

Sâmbătă, Judecătoria Slatina a 
admis propunerea procurorilor și a 
dispus arestarea preventivă a gorjea-
nului pe o durată de 30 de zile, de la 
07.01.2023 la 05.02.2023, inclusiv, 
decizia putând fi contestată. 

I.I.

De astăzi se pot achita taxele și impozitele De astăzi se pot achita taxele și impozitele 
la Târgu-Jiu. Modalitățile de plată!la Târgu-Jiu. Modalitățile de plată!
Locuitorii Municipiului Târgu-Jiu pot achita 
începând de luni, 9.01.2023, taxele și impozi-
tele locale pentru anul 2023. Persoanele care 
achită impozitele și taxele locale datorate 
pentru întreg anul, până în data de 31 martie, 
beneficiază de o bonificație de 10%, conform 
prevederilor Codului Fiscal.

Primăria Târgu-Jiu a anunțat care sunt 
modalitățile de plată a taxelor și impozitelor loca-
le. Acestea se pot achita online, pe www.ghiseul.ro, 
atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele ju-
ridice, prin virament bancar în conturile instituției 
deschise la Trezorerie și direct la ghișeele instituției 
(numerar sau cu card bancar). 

Ghișeele funcționează la sediul Primăriei Târgu 
Jiu din Bulevardul Constantin Brâncuși, nr. 19, la 
sediul Direcției impozite și taxe, Bulevardul Repu-
blicii, bl.25, parter, la Centrul de încasare, str. A.I. 
Cuza, bl. 15, parter și la Centrul de încasare Aba-
tor, Bulevardul Victoriei, bl.196, parter.

„Pentru www.ghiseul.ro datele de acces se obțin 
prin accesarea secțiunii «Creare cont», în care se 
completează CNP, numărul de card al titularului con-
tului și o adresă de e-mail. Ulterior, se primesc pe 
acest e-mail user-ul și parola inițiale, care vor trebui 
schimbate la prima autentificare. După autentificare 
se pot face și plățile, fiind afișate toate sumele da-
torate.

Pentru plata prin virament prin Trezorerie, be-

neficiar Municipiul Târgu Jiu (persoană juridică de 
drept public), cod fiscal 4956065. Conturile IBAN în 
care se pot face plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei 
Municipiului Târgu Jiu și pot fi vizualizate accesând 
adresa: www.targujiu.ro; Direcții și servicii; Direcția 
impozite și taxe; Conturi virament impozite și taxe 
locale. Pentru informații suplimentare, cetățenii sunt 

rugați să ia legătura cu organul fiscal, care poate 
fi contactat: la telefon 0253227101, 0253238410; 
fax -0253227102, e-mail dpv@taxelocale-targujiu.
ro; taxl@rdsmail.ro și direct la sediul Direcției impo-
zite și taxe, Bulevardul Republicii, bl.25, parter”, a 
anunțat Primăria Municipiului Târgu-Jiu.

I.I.
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,,Colegul nostru nu era că-
sătorit, nu avea copii. Astăzi 
(ieri., n.r.) va fi preluat de la 
SML și dus la casa parintilor 
la Stănești.  A absolvit Scoa-
la Militara de Subofițeri Jan-
darmi, a mai lucrat la IJJ Hu-
nedoara și la noi, la IJJ Gorj,  
lucra de 3 ani. Serios, mereu 
implicat, apreciat. de câte ori 
era nevoie de cineva în vreo 
situație dificilă, era primul 
care se oferea... Luni va avea 
loc înmormântarea, îl vom 
omagia prin organizarea fu-
neraliilor militare”, a declarat 
Alin Ivan, purtătorul de cu-
vînt al Jandarmeriei Gorj.

Președintele Salvamont, 
Sabin Cornoiu, a adus 
acuzații Jandarmeriei

În ciuda celor întâmplate, 
situație în care un om a mu-
rit, două instituții au intrat în 
conflict, vineri, după găsirea 
tânărului jandarm care și-a 
pierdut viața, în drumeția pe 
munte făcută joi. Președintele 
Salvamont România, Sabin 
Cornoiu, a acuzat Jandar-
meria că s-a implicat, fără să 
aibă aceste atribuții, în acest 
caz. Cu toate acestea, Inspec-
toratul Județean de Jandarmi 
Gorj a decis să-și trimită oa-
menii în căutarea lui Marius 
Burciu, fiindcă tânărul era 
jandarm, ca de altfel și cole-
gul care-l însoțea pe Parângul 
Mare.

Astfel, Sabin Cornoiu 
a  acuzat Jandarmeria că a 
deținut date cu privire la lo-
cul în care s-a întâmplat tra-
gedia și nu le-a oferit celor 
de la Salvamont, preferând 
să acționeze singură. În ast-
fel de cazuri Salvamont este 
serviciul care gestionează 
situațiile urgente, pe munte, 
salvarea montanăî fiind spe-

Tânărul jandarm care a murit pe munte, 
înmormântat astăzi
Marius Burciu, tânărul în vârstă de 31 de ani, care și-a pierdut viața pe Parângul 
Mare, căzând într-o râpă de 300 de metri, va fi înmormântat astăzi, cu onoruri mi-
litare. El era un iubitor al muntelui și nu se afla la prima drumeție. Nenorocirea s-a 
întâmplat joi, iar căutările au început vineri dimineață. Marius Burciu era însoțit de 
un coleg care, de altfel, a fost și cel care a alertat autoritățile.

cializarea lui.
Declarațiile lui Sabin Cor-

noiu la B1 TV, vineri, 6 ia-
nuarie: „Vineri dimineață, 
președintele Salvamont Româ-
nia, Sabin Cornoiu, a declarat 
că șansele de supraviețuire 
ale victimei „sunt extrem de 
mici”, dar și că intervenția 
este „îngreunată” de atitudi-
nea Jandarmeriei - Sabin Cor-
noiu: Acțiunea se petrece chiar 
în zona mea de activitate. 
Am trimis deja în teren două 
echipe de salvare montană, o 
echipă din baza de intervenție 
Târgu Jiu și una din baza 
Rânca, și sperăm ca vremea 
să ne permită să identificăm 
locul în care se află această 
persoană căzută. Șansele de 
supraviețuire sunt extrem de 
mici. El a suferit multiple trau-
matisme. Cel care a coborât la 
el nu ne-a oferit niciun indiciu 
în care să credem că omul mai 
poate fi în viață. Azi-noapte, 
într-adevăr, nu s-a putut mer-
ge acolo”, a declarat Sabin 
Cornoiu la B1 TV.

„Mai mult de atât, nu avem 
o locație cât de cât exactă care 
să ne permită că îl vom găsi 
foarte repede, pentru că cel 
care a coborât ieri din munte 
a oferit informații incoerente, 
care nu ne-au permis să iden-
tificăm locația în care se află, 
iar astăzi trebuia să vină la 
bază și să mergem împreună 
în munte să ne arate aproxi-
mativ pe unde e, dar din păca-
te a fost luat de altă instituție, 
care și-a atribuit dreptul de a 
interveni în această acțiune. În 
acest moment, salvamontiștii 
nu știu unde să meargă să ca-
ute”, a continuat el.

Întrebat despre ce 
instituție este vorba, Cornoiu 
a precizat: „Despre Jandar-
merie pentru că cei doi erau 
jandarmi”.

Întrebat dacă jandarmul 
care a scăpat nu a oferit de-

talii, șeful Salvamont Româ-
nia a adăugat: „Nu, nu știa, 
pentru că a fost într-o zonă cu 
ceață, cu viscol și nu și-a dat 
seama exact pe unde s-a în-
tâmplat totul să își ia niște co-
ordonate foarte exact. Acum, 
salvamontiștii încercăm, avem 
deja alertat elicopterul și, dacă 
vremea se va îndrepta, vom 
interveni inclusiv pe calea ae-
rului, dar, repet, acțiunea este 
foarte mult îngreunată de ati-
tudinea acestor oameni care 
au hotărât că este bine să evi-
te Salvamontul”.

„Nu suntem noi în măsură 
să analizăm, dar nu ni se pare 
normal să ne jucăm cu viața 
unor oameni, să îi trimitem în 
munte atât timp cât nu au pre-
gătirea necesară”, a mai spus 
Sabin Cornoiu. (B1 TV).

Reacția Jandarmeriei

Dincolo de o rivalitate între 
instituții, total absurdă, fap-
tul că jandarmii, după cum 
reclamă Sabin Cornoiu, ,,se 
laudă” cu munca altora, este 
regretabil și a fost extrem de 
deranjant pentru acesta. În 
plus, el a criticat că jandarmii 
au comunicat presei că tână-
rul a fost găsit de cele două 
echipe, împreună, ceea ce, 
după cum a spus Sabin Cor-
noiu, ,,este total neadevărat. 
Au ajuns la 10 minute după ce 
l-am găsit noi, cei de la Salva-
mont”. 

La afirmațiile acide ale lui 
Sabin Cornoiu, Jandarmeria 
a avut o replică: 

,,PRECIZARE: Referitor la 
informațiile apărute în spațiul 
public cu privire la accidentul 
montan în care a fost impli-
cat un jandarm, Centrul de 
Informare Publică al Jandar-
meriei Române face următoa-
rele precizări: Joi, 5 ianuarie 
a.c., un jandarm din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Gorj, aflat în tim-
pul liber, în timp ce efectua o 
drumeție în Munții Parâng, s-a 
dezechilibrat și a căzut într-o 
râpă de aproximativ 300 de 
metri. Acesta era însoțit de un 
alt coleg care, în încercarea de 
a-l prinde, a pierdut rucsacul 
și telefonul. A coborât în râpă, 
găsindu-l pe jandarm cu mul-
tiple traumatisme la cap, fără 
a prezenta semne vitale. Întru-
cât jandarmul care coborâse în 
râpă nu a reușit să găsească 
telefonul pentru a solicita spri-
jin, a luat decizia de a pleca 
spre cea mai apropiată locali-
tate, pentru a găsi ajutoare.

Din cauza condițiilor meteo 
nefavorabile, nu s-a putut in-
terveni încă de aseară (joi sea-
ra, n.r.), locul unde s-a produs 
accidentul nu a putut fi identifi-
cat, intervenția pentru recupe-
rarea jandarmului fiind amâ-
nată din cauza codului galben 
de viscol. În acest moment, 
două echipe de jandarmi mon-
tani din cadrul Inspectoratului 
de Jandarmi Județean Gorj, 
însoțiți de colegul care a fost 
alături de jandarm, intervin pe 
munte pentru a identifica zona 
unde s-a produs accidentul, în 
vederea recuperării colegului 
nostru. Acțiunea de căutare a 
început în această dimineață, 
încă de la ora 06.00. Eforturile 
de identificare ale jandarmului 
sunt susținute și de echipele 
de salvamont. Ieri, după afla-
rea informației, reprezentanții 
Jandarmeriei Gorj au luat 
legătura cu procurorul, care 
a delegat jandarmilor o par-
te din competențe, respectiv 
activități de cercetare și fixare 
la fața locului, precum și reali-
zarea de fotografii judiciare.

Menționăm faptul că, încă 

de aseară, familia jandarmu-
lui a fost anunțată de produ-
cerea evenimentului de către 
psihologul din cadrul Jandar-
meriei Gorj, care le este alături 
pentru a acorda asistență de 
specialitate. Eforturile noas-
tre se concentrează în acest 
moment pe acțiunea de re-
cuperare a colegului nostru.  
Avem speranța că vom reuși 
să facem acest lucru cât mai 
curând!”.

Inspectoratul Județean 
de Jandarmi Gorj, prin pur-
tătorul de cuvânt,  a mai 
comunicat și după găsirea 
colegului lor, decedat: ,,Cole-
gul nostru care l-a însoțit pe 
Marius Burciu a oferit la 112 
toate detaliile iar apelul a fost 
preluat de ei. Sunt niște mo-
mente grele pentru familie și 
pentru noi și nu vrem să pă-
tăm memoria colegului nostru 
cu discuții contradictorii. Jan-
darmeria Montana și Salva-
montul au acționat împreună 
pentru recuperarea trupului 
neînsuflețit și noi le mulțumim 
salvamontiștilor care au fost 
cu noi pe munte”, a precizat 
Alin Ivan. De asemenea, pe 
Faceboo, IJJ a avut un me-
saj de condoleanțe: ,,Jandar-
mii gorjeni deplâng plecarea 
dintre noi a tânărului nostru 
camarad, un jandarm profe-
sionist, devotat și implicat în 
activitatea specifică în cadrul 
Compartimentului Monitori-
zare Misiuni și Evenimente al 
Jandarmeriei Gorj.  

Ne exprimăm solidari-
tatea și profunda compasi-
une și transmitem sincere 
condoleanțe familiei îndurera-
te. Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească în pace!”

MIHAELA C. HORVATH
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Intoleranțele alimentare
Alimentația este un act obli-

gatoriu pentru menținerea 
vieții, iar ce și cum mâncăm 

se reflectă și asupra stării de sănăta-
te. Reacții de hipersensibilitate asoci-
ate cu consumul anumitor alimente 
au fost descrise din cele mai vechi 
timpuri. 

Talmudul babilonian menționează 
intoleranța (reacția de hipersensi-
bilitate alimentară non-alergică) la 
albușul de ou, iar Hipocrate descrie 
manifestările intoleranței la laptele de 
vacă. Mecanismele care stau la baza 
acestor reacții au fost însă descrise și 
înțelese abia spre sfârșitul secolului 
al XIX-lea și începutul secolului XX.

Intoleranțele alimentare se mani-
festă prin aceleași simptome ca și aler-
giile alimentare, inclusiv producerea 
în exces a histaminei, dar fără impli-
carea sistemului imun, responsabile 
de apariția intoleranțelor alimentare 
fiind deficite enzimatice înnăscute 
sau dobândite, alimentele neputând 
fi digerate. Intoleranțele alimentare 
au cunoscut o creștere în ultimii ani, 
prevalența acestora fiind cuprinsă în-
tre 3-35%, fiind mai frecvente în rân-

dul copiilor; la adulți prevalența este 
de 12-20%.

Intoleranța la lactoză este frecvent 
întâlnită în rândul populației genera-
le, incidența acesteia crescând odată 
cu vârsta și variind în funcție de etnia 
subiecților, dar datorită definițiilor 
inconstante ale acestei patologii, 
prevalența sa certă este încă necu-
noscută.

Lactoza nedigerată este degrada-
tă de bacteriile de la nivelul colonu-
lui până la acizi grași cu lanț scurt, 
hidrogen, metan și dioxid de carbon, 
fapt ce se traduce prin apariția mete-
orismului abdominal, a crampelor ab-
dominale și/sau a scaunelor diareice 
în urma consumului de lactoză. 

Trebuie făcută diferența între 
intoleranța la lactoză, definită prin 
apariția simptomatologiei gastrointes-
tinale survenită ca urmare a ingestiei 
de lactoză, și malabsorbția lactozei, 
care este diagnosticată în urma mă-
surării hidrogenului în aerul expirat, 
simptomatologia acesteia fiind asemă-
nătoare celei din sindromul de colon 
iritabil. Este interesant faptul că ma-
joritatea subiecților cu malabsorbție a 
lactozei nu prezintă simptomatologia 
intoleranței la lactoză, în timp ce la 
subiecții intoleranți la lactoză nu s-a 
decelat malabsorbția acesteia. 

Printre metodele de a reduce ma-
nifestările gastrointestinale asociate 
cu intoleranța la lactoză, se numără:

• alegerea produselor lactate de-
lactozate sau cu conținut redus de 

lactoză;
• alegerea produselor lactate fer-

mentate;
• alimentele cu conținut crescut de 

lactoză nu se vor consuma separat, ci 
în cadrul unei mese principale;

• administrarea enzimei deficitare 
(lactază) sub formă de comprimate 
atunci când sunt consumate alimente 
cu conținut bogat de lactoză;

• administrarea de probiotice, de-
oarece prin mecanismele de acțiune 
ale acestora se numără și producerea 
de lactază. 

Niciuna dintre aceste strategii însă 
nu duce la dispariția completă a simp-
tomatologiei. Câteva studii apărute 
relativ recent au propus consumul de 
lapte neprocesat, nepasteurizat, ca 
și alternativă în cazul subiecților cu 
intoleranță la lactoză, fiind de părere 
că laptele neprocesat este asociat cu 
reducerea condițiilor atopice, sindro-
mului de colon iritabil și intoleranței 
la lactoză. 

Aceste efecte însă, nefiind confir-
mate încă, au la bază o ipoteză con-
form căreia laptele neprocesat conține 
în mod normal specii benefice de lac-

tobacili, care alături de microflora 
intestinală pot interveni în digestia 
lactozei. Un studiu recent care a com-
parat efectele consumului de lapte ne-
procesat versus lapte pasteurizat nu a 
dovedit însă beneficiul consumului de 
lapte neprocesat în cazul subiecților 
cu intoleranță la lactoză.

Intoleranța la gluten este tot mai 
frecventă la nivel mondial, estimân-
du-se că are o prevalență de aproxi-
mativ 5% în SUA și Europa. Atunci 
când se discută despre gluten trebuie 
să se facă distincția între intoleranța 
la gluten non-celiacă și boala celiacă, 
afecțiune autoimună care se caracte-
rizează prin intoleranță la gluten aso-
ciată cu prezența anticorpilor anti-
transglutaminază. Simptomatologia 
(greață, scădere ponderală, diaree, 
astenie cronică, afectare neurologi-
că, anemie, rash cutanat, depresie, 
denutriție) se instalează în timp și 
de obicei o dietă strictă, fără gluten, 
ameliorează cele mai multe dintre 
simptome. 

În ultimii ani, un număr tot mai 
mare de persoane au raportat simpto-
me intestinale și extraintestinale aso-
ciate cu consumul de cereale, în spe-
cial de grâu (dar și orz și secară), fără 
a îndeplini criteriile de diagnostic ale 
bolii celiace sau ale alergiei la cereale, 
primind denumirea de sensibilitate la 
gluten non- celiacă (non-celiac glu-
ten sensitivity – NCGS). Există voci 
care consideră că această definiție 
este prea restrictivă, mai ales având 

în vedere că și alte proteine pot fi im-
plicate în apariția acestui sindrom, 
precum și unele mono-, di- și oligo-
zaharide. Prevalența acestui sindrom 
este greu de estimat, studii efectuate 
în SUA între 2004 și 2010 raportând 
între 0,6% și 5% cazuri de NCGS la 
subiecții înrolați. 

Intoleranțele alimentare pot fi de-
terminate și de diverși aditivi alimen-
tari:

• coloranți: E 102, E 107, E 110, E 
122, E 123, E 124, E 128, E 151;

• conservanți: E 200, E 203, E 210, 
E 219;

• potențiatori de aromă și gust: E 
620, E 625, E 626, E 629, E 630, E 
633;

• antioxidanți sintetici: E 311, E 
320, E 321;

• dioxidul de sulf: vin, fructe usca-
te, murături;

• tiamina: brânzeturi, vin, nuci;
• histamina: căpșuni, roșii, brân-

zeturi, pește. 
Principiul ce stă la baza tratamen-

tului intoleranțelor alimentare constă 
în evitarea alimentelor ce determină 
apariția simptomatologiei. Acest lu-
cru necesită însă o atentă selecție a 
alimentelor, citirea cu atenție a eti-
chetelor nutriționale pentru a iden-
tifica eventualele ingrediente ce pot 
produce intoleranță.
Material informativ realizat de dr. 

CORNOIU CRISTINA, medic speci-
alist medicină de familie, Cabinet 

Planificare familială din Ambu-
latoriul Integrat al Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu
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Primarul comunei 
Borăscu, Constan-
tin Țucu, susține că 

anual a dat atenție acestor 
străzi laterale, din dorința de 
a le oferi cetenilor un trafic 
corect și pe aceste ulițe. 

Edilul a precizat faptul că, 
anul trecut, a depus la Mi-
nisterul Dezvoltării, un pro-
iect ce vizează modernizarea 
tuturor ulițelor din comună, 
pe programul Anghel Saligny, 
care cuprinde peste 13 km de 
străzi laterale. 

Valoarea proiectului este 
de aproape 24,6 milioane de 
lei. 

Proiectul este în analiză la 
Ministerul Dezvoltării, autori-
tatea locală așteptând soluția 
de la acest for pentru ca ar-
terele respective să fie moder-
nizate. 

Proiect de 24,6 milioane de Proiect de 24,6 milioane de 
tuturor străzilor laterale din tuturor străzilor laterale din 

*În 2022, Primăria Borăscu a investit peste 56.000 de lei în pietruirea ulițelor 
sătești!

Toate ulițele din comuna Borăscu însumează peste 13 kilometri. În fiecare an, au-
toritatea locală a intervenit, în limitele sumelor aprobate în bugetul local, pentru a 
repara și întreține, în condiții de circulație normală, aceste străzi laterale din co-
munitatea locală. Numai în 2022 la acest capitol, s-au investit peste 56.000 de lei 
din bugetul local iar anul în curs, autoritatea ia în calcul verificarea tuturor ulițelor 
laterale pentru a nu exista niciun disconfort privind circulația cetățenilor și a mij-
loacelor de transport.
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Până acum, primarul Țucu a 
depus la Ministerul Dezvoltării și 
proiectul de înființare sistem de ca-
nalizare în satele Calapărul, Borăs-
cu și Menții din Dos, proiect care a 
fost eligibil și pentru care s-a alocat 
suma de 15 milioane de lei, urmând 
că anul acesta să înceapă lucrările, 

după semnarea contractului 
de finanțare.

Gaze în comuna Borăscu

Pimăria Borăscu a depus 
proiect și pentru racorda-
rea comunei la gaze, pentru 
înființarea sistemului centra-

lizat, în colaborare cu 
localitatea vecină, Ne-
gomir.  Proiectul a fost 
depus la Ministerul 
Dezvoltării, asteptan-
du-se răspunsul final.

,,Sperăm că în acest an, 
2023, autoritatea locală să 
primească sumele necesare 
în vederea derulării tuturor 
proiectelor depuse și realizate 
anul trecut. Cu siguranță, ofici-
alii de la minister vor ține cont 
de solicitările autorității locale 
în așa fel încât comunitatea 
să se bucure de condiții foar-
te bune în mediul rural, în așa 
fel încât comuna să nu mai fie 
părăsită de tineri", a declarat 
primarul de Borăscu. 

A. STOICA
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Sărbătoarea «Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul» la Biserica Sărbătoarea «Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul» la Biserica 
«Sf. Mare Muc. Varvara», din Protopopiatul Târgu-Jiu Sud«Sf. Mare Muc. Varvara», din Protopopiatul Târgu-Jiu Sud

«Iată Mielul lui Dumnezeu», iată-L aici, în mijlocul «Iată Mielul lui Dumnezeu», iată-L aici, în mijlocul 
nostru, pe Cel ce L-au văzut de departe prorocii»!nostru, pe Cel ce L-au văzut de departe prorocii»!
Sâmbătă, 7 ianuarie 2023, 

de Sărbătoarea «Soborul Sf. 
Proroc Ioan Botezătorul», la 

Biserica «Sf. Mare Muc. Varvara», din 
Protopopiatul Târgu-Jiu Sud au venit 
mulţi credincioşi la oficierea Sfintei 
Liturghii de către Preacucernicul Pă-
rinte Preot Paroh Ioan Cosmin Barză, 
viitorul Preacuvios Părinte Stareţ Ioa-
nichie al Mănăstirii «Grigorie Dască-
lul» de la Scoarţa, un slujitor al alta-
rului care încântă prin cuvântul rostit 
şi plin de învăţătură duhovnicească, 
pentru că umple de bucurie sufletul 
credincioşilor, un preaplin de har pro-
povăduitor al credinţei noastre drept-
măritoare, un preot şi călugăr care 
se impune atenţiei prin felul său plin 
de înţelepciunea de a le vorbi deschis 
oamenilor, prin harul deosebit de a-L 
sluji pe Dumnezeu şi mai ales prin 
felul impresionant de a înfrumuseţa 
Casa Lui Dumnezeu! 

«Nu sunt eu Lumina, ci eu am venit 
să mărturisesc despre lumină»!

În cuvântul de învăţătură duhovni-
cească rostit după oficierea Sfintei Li-
turghii, Preacuviosul Părinte a vorbit 
pe larg despre viaţa pilduitoare a În-
aintemergătorului Domnului, cel aflat 
în rândul prorocilor care au anunțat 
venirea lui Hristos, iar, acum, cel 
mai mare dintre proroci, Îl arată pe 
Mesia îndeaproape: «Iată Mielul lui 

Dumnezeu», «Iată-L aici, în mijlocul 
nostru, pe Cel ce L-au văzut de de-
parte prorocii», «Eu am văzut Duhul 
Sfânt coborând în chip de porumbel 
peste El», «Nu sunt eu Lumina, ci eu 
am venit să mărturisesc despre lumi-
nă», «Acesta trebuie să crească, iar eu 
să mă micșorez», «Eu nu sunt vrednic 
să dezleg nici cureaua încălțămintelor 
Lui». Și lumea se întoarce spre Iisus 
Care este botezat de către Ioan, cel ce 
se retrage în pustie unde postește pa-
truzeci de zile și patruzeci de nopți. 
Pentru că şi lumea de astăzi este o 
mare pustie, a subliniat Preacuviosul 
Părinte, când oamenii înfruntă vitre-
giile, ca şi Sfântul Ioan Botezătorul, 
martorul cel ales de Dumnezeu, sluji-
torul acestei taine mari a pocăinţei, cea 
de o covârșitoare însemnătate pentru 
mântuirea neamului omenesc. El este 
singurul pământean despre care Iisus 
Domnul spune acel cuvânt de laudă: 

„Că dintre toți cei născuți din feme-
ie, nu este nici unul mai mare decat 
Ioan”, iar, când Sfântul Ioan este în-
trebat: «Cine eşti tu?», el răspunde 
prin cuvântul prorocului: «Eu sunt 
glasul celui ce strigă în pustie: gătiți 
calea Domnului», prin aceasta, el so-
cotindu-se a fi Înaintemergătorul Lui 

Iisus. Prin cuvinte alese, Preacuviosul 
stareţ Ioanichie a ţinut să precizeze 
că, dacă noi toți suntem datori să ur-
măm fiecarui sfânt pe care îl slăvim în 
acele virtuți în care ne este cu putință 
a-l urma, în schimb, pe Sfântul Ioan 
Botezătorul îl putem urma în virtuțile 
slujirii aproapelui și a lui Dumnezeu, 
în adâncă smerenie şi oricât de mult 
bine am face aproapelui nostru și ori-
ce jertfelnicie am depune în slujba lui 
Dumnezeu, să nu ne atribuim nouă 
aceste merite, pentru că numai cu 
ajutorul lui Dumnezeu putem face o 
faptă cu adevărat bună izvorâtă din 
sufletul nostru! 

Numai micșorându-ne și smerin-
du-ne pe noi înșine, acoperind sub 
smerenie sinceră orice vrednicie per-
sonală cu accente egoiste, numai în 
acest fel, vom putea avea întreaga 
dragoste a lui Dumnezeu pentru noi 
şi pentru semenii noştri! 

În Casa Lui Dumnezeu, 
noi trebuie să căutăm întotdeauna 
lacrima de pocăinţă!

Preacuvioşia sa a ţinut să precizeze 
faptul că întotdeauna, acela care nu 
aleargă după slava deşartă şi nu re-
nunţă la patimile lumeşti de tot felul, 
la plăcerile trecătoare, nu din dispreț 
față de oameni și de viață, ci din focul 
unei prea mari iubiri față de Dumne-
zeu, un asemenea om, dacă nu fuge 
el după oameni, fug oamenii după el, 
pentru că acolo unde e flacăra mare 
în suflet, acolo se adună oamenii să-
și încălzească sufletele lor reci! Poate 
că aşa a fost și Sfântul Ioan Boteză-
torul, pentru că în iconografie el este 
pictat ca un înger cu aripi la spate 
și este pictat așa din cauza marii lui 
sfințenii, de care s-a umplut încă din 
pântecele mamei sale! Desigur, trăind 
în pustie, viața lui era plină de Duhul 
Sfânt şi de aceea, pentru el, asprimea 
ascezei nu era grea! Numai pentru 
noi pare grea, dar pentru el, care era 
plină de Duhul Sfânt, viața de asceză 
era o viață ca în cer. Fiind înălţat în 
duh, asemenea Sfântului Ilie, Sfântul 
Ioan a biruit toate slăbiciunile și pati-
mile omenești, cunoscând în schimb 
bucuriile unei vieți cu adevărat mi-
nunate, trăite din plin în apropierea 

Lui Dumnezeu. Aspra lui pustnicie 
devine plăcută și dulce atunci când 
este închinată lui Dumnezeu, ca o 
jertfă curată a vieții noastre, dăruită 
Lui Dumnezeu cu smerenie și cu dra-
goste, din dorul de a-L cunoaște și de 
a ne apropia și mai mult de El. Prin 
viața lui pustnicească, Sfântul Ioan 
Botezătorul devine modelul și prototi-
pul pustnicilor de mai târziu care au 
cunoscut viaţa în pustie, Înaintemer-
gătorul Domnului trăind adânc și din 
plin Evanghelia lui Hristos şi trăind 
neîncetata rugăciune pentru lumea 
întreagă. În ziua de Duminică, 8 ianu-
arie 2023, la Biserica «Sf. Mare Muc. 
Varvara», din Protopopiatul Târgu-Jiu 
Sud a cântat la strană un grup psal-
tic de tineri teologi din judeţul Vâlcea, 
plini de vioiciune şi de patos duhov-
nicesc! În cuvântul de învăţătură du-
hovnicească rostit la sfârşitul slujbei 
Sfintei Liturghii, Preacuviosul Părinte 
Stareţ Ioanichie, alias Preotul Paroh 
Ioan Cosmin Barză a punctat câteva 
gânduri de suflet în care a sublini-
at faptul că predica ne trimite întot-
deauna spre pocăinţă, că Mântuitorul 
Iisus Hristos Şi-a început propovădu-
irea prin chemarea la pocăinţă şi că 
în Casa Lui Dumnezeu, noi trebuie să 
căutăm întotdeauna lacrima de pocă-
inţă!

Profesor dr. Vasile GOGONEA
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,,Sunt fi ul părinților mei și elevul ,,Sunt fi ul părinților mei și elevul 
tatălui meu”!tatălui meu”!

IN MEMORIAM - INVĂȚĂTOR GHEORGHE SCURTU - 90 DE ANI IN MEMORIAM - INVĂȚĂTOR GHEORGHE SCURTU - 90 DE ANI 

S-a scumpit vechimea în muncă. Un an S-a scumpit vechimea în muncă. Un an 
costă 9.000 de leicostă 9.000 de lei
Persoanele care vor să cumpe-

re vechime în muncă trebuie 
să scoată mai mulți bani în 

buzunar. S-a scumpit vechimea în 
muncă. Mai exact, dacă până acum 
oamenii plăteau pe lună 638 de lei, 
de la 1 ianuarie, pentru că a crescut 
salariul minim, românii vor plăti 750 
de lei.

Contribuția se raportează la sa-
lariul minim pe economie și este în 
proporție de 25 %.

Cei care vor să cumpere, de exem-
plu, un an de vechime trebuie să scoa-
tă din buzunar 9.000 de lei. Aceștia 
pot alege să plătească toți banii odată 
sau să facă plata eșalonat, după ce 
vor încheia un contract cu Casa de 

Pensii.
De menționat, statul ro-

mân permite românilor să 
cumpere până la 5 ani de ve-
chime în muncă și, foarte im-
portant, au această facilitate 
până la 31 august.

Cei care vor să-și cumpe-
re vechime în muncă, pentru 
că nu au cotizat suficient, pot 
face acest lucru și trebuie să 
țină cont că plata se poate 
face doar pentru perioada de 
timp cuprinsă între împlini-
rea vârstei de 18 ani și împli-
nirea vârstei standard pentru 
ieșirea la pensie.

M.C.H.

Scriu aceste câteva rânduri în ajunul zilei 
când tatăl meu, învățătorul Gheorghe Scurtu, din 
Țicleni, ar fi împlinit 90 de ani. O vârstă pe care 
ar fi meritat-o, din plin, să o sărbătorească acasă, 
alături de mine, de sora mea, de nepoții pe care 
i-a iubit atât de mult, alături de familiile noastre. 
Dar, Domnul,ni l-a luat în ceruri mai devreme, cu 
puțin timp  înainte de a împlini cele nouă decenii. 
Mereu îl caut acasă în camera lui, dar mereu o gă-
sesc goală și rece! Când pătrund în acea cameră, 
privesc și mă privește tabloul de pe perete, căruia 
îi aprind mereu lumina, ca să fie luminat, așa cum 
tăticul meu, prin învățătura lui de dascăl a știut să 
lumineze mințile atâtor generații de copii. Și eu am 
fost elevul lui, la școala din centru, la Țicleni. Însă, 
niciodată nu a făcut vreo diferență între elevul Liviu 
Scurtu și ceilalți elevi, la școală eram doar elevul 
său, iar, după ore, în afara școlii, copilul său!

Din mâinile lui au fost modelate atâtea minți, 
care, în timp, au ajuns personalități în diverse 
activități. Nu cred să existe vreun fost elev care să 
nu-și amintească primele litere și cifre pe care le-a 
deprins prin învățătură de la învățătorul  Gheor-
ghe Scurtu.  Așa cum spunea tatăl meu, la clasele 
I-IV se punea temelia învățăturii pentru mai depar-
te. Iar, cum o temelie trebuie să fie solidă, să țină, 
acesta nu a pregetat să-și dea toată silința și știința 
pentru învățătura elevilor săi. 

 De copil mic, fusese deprins cu lipsurile, cu 
greutățile, cu vitregiile vieții. Știa ce înseamnă să 
ai carte, asta însemnând, maideparte: «să ai par-
te»! Așa că a căutat să pună un mare accent pe 
învățătura tuturor elevilor, cât şi a propriilor săi 
copii, eu și sora mea. Și a avut deplină dreptate! 
Nu pot decât să-i mulțumesc şi poate că acolo, în 
cer, alături de mămica mea, şi ea, tot învățătoare, 
sunt liniștiți și mulțumiți de câte au putut să rea-
lizeze pentru mine, pentru noi toți!  

E foarte greu fără părinți, indiferent de vârstă, 
simţi că este un mare gol, mereu o imensă lipsă 
lângă mine, fizic și sufletește! Si încă ceva! Ce e 
viața asta? Și cât de repede trec anii! Ca o clipă! 
De fapt, viața e o clipă, o clipă în care omul vrea să 
facă atât de multe lucruri, să acumuleze, să pună 
de o parte bogății, pentru el, pentru urmași!

În acest fel, mă gândeam și la «bogățiile» adu-
nate de către părinții mei! Da, şi ei au adunat și 
au pus de o parte «bogăţii» pe care le-au și dat 
urmașilor:  bogăția învățăturii lor, bogăția minții 
lor, transmise de acolo, de la catedră, de la tablă, 
din sala de clasă, prin care au luminat mințile ce-
lor care au trecut prin mâinile lor, prin faţa ochilor 
lor, ani şi ani la rând!

Mă înclin adânc şi cu mare plecăciune, întru 
memoria părinților mei, a învățătorilor: Marioa-
ra și Gheorghe Scurtu, din Țicleni! Fie ca Bunul 
Dumnezeu să-i aibă în paza sa, să le fie calea ce-

rească, plină de lumină, așa cum și ei au luminat, 

prin dăruirea lor, ca dascăli, mințile atâtor generații 
de elevi! 

LIVIU GHEORGHE SCURTU, 
fiul părinților mei și elevul tatălui meu
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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.

 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.

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!

OBȘTEA DE MOȘNENI DRĂGOIEȘTI-DUMBRĂVENI-
UNGURENI-BUZEȘTI anunță dezbaterea publică a planului 

și a Raportului de mediu pentru ,,AMENAJAMENTUL FON-

DULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND 

OBȘTII DE  MOȘNENI DRĂGOIEȘTI - DUMBRĂVENI - UNGU-

RENI- BUZEȘTI – U.P. I SUNĂTOAREA”, din comuna Crasna, 

extravilan, județul Gorj, ce va avea loc în data de 27.02.2023, 

ora 14.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Crasna, 

din comuna Crasna, sat Cărpiniș, județul Gorj.

Documentele pot fi consultate la sediul Agenției de 

Protecție a Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg-Jiu, 

județul Gorj și pe site-ul APM Gorj http://www.anpm.ro/

web/apm-gorj/documente-procedura-sea-si-ea.

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 

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

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

Școală Meserii autorizate Gorj 
desfășoară cursuri orice mese-
rie, minim 450 lei, rate, diplome 
recunoscute, sprijin angajare. 
Căutăm colaboratori, 2000 lei 
/clasa. Telefon:   0751855929; 
secretariatsnm@yahoo.com
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Cetină crenguță ninsă
Leru-i ler, crenguță ninsă,

Tu fereastra mea deschisă,

Peste tine fulgii cad

Ce mi-e drag!

Totu-i alb și țărm și lună,

Betleem oraș frumos,

Vin păstorii de la stână,

Să vestească de Cristos,

Leru-i ler cu vers Divin,

Și crenguțe de măslin,

Ninge-n cet cu fulgi de ger,

Serafimi în cete cântă,

Doamne, dă-mi un pic de cer,

Să-l aștern in ieslea sfântă.

Leru-i ler, creangă de prun,

Azi e ziua de craciun.

Aștept rugi cântate-n cer,

Cât mi-e dor, crenguță ninsă

Când cu satu-n gând cobor,

Pe-un raboj de carte scrisă.

      Leru-i ler!
GHE VASILUȚĂ

II

După cum afirmam în articolul anterior, 
cu accente umoristico-satirice şi confe-
sive, am decis să ies la pensie, la cererea 

mea, cu data de 1 septembrie 1999, profitând de si-
tuaţia favorabilă şi de convingerea personală după 
care pot continua, ca suplinitor, învăţământul pre-
universitar şi  publicistica, la revista cultural-artis-
tică Interval, a Colegiului Naţional Spiru Haret din 
Târgu-Jiu, ca şi la alte reviste de profil cultural-li-
terar din municipiu şi din ţară.

Nu uit să mărturisesc cu gratitudine că anii cei 
mai roditori, ca profesor, publicist şi autor de cărţi 
cu exerciţii critice de digitaţie, după expresia mo-
destă şi autoironică a poetului Ion Barbu, i-am trăit 
la Colegiul menţionat mai înainte, sub manageri-
atul  d-lor directori, prof. dr. Gheorghe Gorun şi 
prof. informatician Flavius Boian. 

Trebuie să le mulţumesc, de asemenea, celor 
care au coordonat întreaga mea activitate cultural-
literară şi artistică din spaţiul gorjean, pe care i-am 
evidenţiat în acelaşi articol publicat în paginile co-
tidianului independent Gorjeanul.

Ion Mocioi şi Ion Sanda s-au aflat la conducerea 
culturii, literaturii şi artei gorjene, ca miniştri jude-
ţeni, după cum afirma cu jovialitatea-i recunoscută 
cel de-al doilea, în anii sumbri ai dictaturii comu-
niste din epoca de aur  a lui Ceauşescu. 

Ion Mocioi s-a afirmat şi s-a impus, mai ales, ca 
un infatigabil brâncuşiolog gorjean şi devotat cus-
tode,  al valorilor ecleziastice de la Casa Muzeală 
Iosif Keber, dar şi ca un veritabil ctitor al Muzeului 
Tudor Arghezi de la Târgu Cărbuneşti, apoi al altui 
muzeu cu valori literare şi de arte plastice ridicat 
la Teleşti. 

Nu-i putem ignora nici creaţia de poet şi proza-
tor memorialist sau de lingvist tradiţionalist şi de 
profesor la Universitatea Constantin Brâncuşi din 
Târgu-Jiu. 

Ion Sanda a cochetat, la tinereţe, cu poezia şi 
cu filmul, dar, din diferite motive, nu a perseverat 
în direcţia desăvârşirii acestor domenii ale artei cu-
vântului şi cinematografiei. 

În toţi anii în care a condus cultura şi creaţia 
literar-artistică din municipiu şi din judeţ, i-a sti-
mulat, cu generozitate, pe toţi scriitorii, debutanţi 
ori consacraţi, de pe meleagurile brâncuşiene şi ar-
gheziene, ca şi pe cei cunoscuţi la nivel naţional. 

D’ale culturii şi literaturii 
gorjene

Regretaţii Nicolae Diaconu şi Viorel Gârbaciu, 
înzestraţi cu incontestabile virtuţi creative, poetice, 
critice şi muzicale, s-au manifestat totuşi incom-
plet, primul, sub influenţe benefice ale atmosferei 
teoretice şi artistice de la gruparea clujeană Echin-
ox, iar al doilea, ca un remarcabil poet pentru toate 
vârstele, epigramist, folkist şi ctitor al emisiunii ra-
diofonice Curtea cu prieteni. 

Doamna Olimpia Bratu s-a transferat la Direcţia 
Culturii şi Literaturii Gorjene, de la Muzeul Jude-
ţean Alexandru Ştefulescu din Târgu-Jiu, apoi, ca 
manager, la o instituţie, la fel de importantă, Bi-
blioteca Judeţeană Christian Tell din municipiul 
nostru, unde funcţionează şi în prezent, patronând 
interesante şi eficiente concursuri, cum a fost cel 
de literatură universală, cu elevii de la Colegiul Na-
ţional Tudor Vladimirescu, coordonaţi de regretata 
şi inegalabila doamnă profesoară Elena Roată. 

La asemenea concursuri, de literatură naţio-
nală, au fost prezenţi şi elevi talentaţi şi pasionaţi 
de la Colegiul Naţional Spiru Haret, îndrumaţi, ca 
mentor, de doamna profesoară Luminiţa Dima. 

Trebuie să remarcăm şi un alt aspect eficient 
şi lăudabil al activităţii manageriale de la Bibliote-

ca Judeţeană, constând în interesante şi atractive 
lansări de carte şi reviste, culminând prin romanul 
Femei de iasomie al scriitorului gorjean şi doljean, 
profesorul universitar de filosofie Ionel Buşe, şi cu 
placheta de versuri Rotitor, a opta carte a poetei 
Zoia Elena Deju. 

Amintim prezenţa, ca moderator al acestor eve-
nimente literare, a poetului şi artistului plastic Vi-
orel Surdoiu. 

Evidenţiem, în altă ordine de idei, întâlnirile cu 
importanţi scriitori, critici şi istorici literari sau 
eseişti contemporani.

Ion Cepoi a încheiat în acest an, prin retragerea 
la pensie, o activitate managerială completă şi veri-
tabilă, exemplară, pentru domeniul vast şi generos 
al culturii, literaturii şi artei gorjene. 

Nu întâmplător, la Teatrul Dramatic Elvira Go-
deanu din Târgu Jiu, Nicolae Manolescu, preşedin-
tele Uniunii Scriitorilor  din România i-a oferit, pe 
scenă, lui Ion Cepoi, Diploma de Excelenţă pentru 
contribuţia preţioasă şi consecventă la promovarea 
literaturii române contemporane, la data de 30 mai 
2022.

          ION TRANCĂU
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Echipa condusă de gorjea-
nul Dragoș Militaru, Unirea 
Dej, va relua pregătirile în 
această săptămână. Reunirea 
trupei ardelene va avea loc pe 
10 ianuarie, în incinta pro-
priului stadion, urmând ca o 
zi mai târziu jucătorii să efec-
tueze vizita medicală. Clujenii 
se vor pregăti pe plan local, 
dar și în Turcia, formația de 
ligă secundă având programat 
un cantonament în Antalya. 
Deocamdată, au fost stabiliți 
doar adversarii ,,interni”. 
Dragoș Militaru se va duela cu 
CSM Satu Mare (21 ianuarie), 
Gloria Bistrița (28 ianuarie) 
și FK Miercurea Ciuc (18 fe-
bruarie). Stagiul de pregătire 
de peste hotare va avea loc 
în perioada 30 ianuarie – 10 
februarie. Militaru își dorește 
alte trei partide de  verificare. 
Prima confruntare din 2023 
a Unirii în Liga 2 este progra-

Formația lui Dragoș Militaru pleacă în Turcia
mată la sfârșitul lunii februa-
rie, în deplasare, cu Ripensia 
Timișoara. Dejul se află pe 

locul 5, cu 27 de puncte, la 
două puncte peste locul 7, FK 
Miercurea Ciuc, primul care 

nu duce în play-off.  În ulti-
mele două etape din sezonul 
regular, Unirea le va întâlni pe 

Metaloglobus (acasă) și CSM 
Slatina (deplasare).

CĂTĂLIN PASĂRE

Directorul Clubului 
Sportiv Municipal 
Târgu Jiu, Robert 

Bălăeț, a avut numai cuvin-
te de laudă pentru suporterii 
gorjeni care au ales să vină la 
sală pentru primul meci ofi-
cial al anului. Echipa de bas-
chet a obținut cel dintâi suc-
ces în actualul sezon, după 
zece partide de secetă. Alb-
albaștrii au trecut de Miercu-
rea Ciuc (67-63), iar sprijinul 
tribunei a avut un rol esențial 
în câștigarea meciului. A fost 
și primul joc al noului antre-
nor, Kresimir Basic. Bălăeț 
crede că trupa gorjeană va 
rămâne în Liga Națională, în 
ciuda unui start nefast.

,,Era de așteptat să se 
întâmple lucrul acesta (n.r. 
– obținerea primei victorii). 
După cum v-am spus, eu am 
încredere în acești jucători și, 
odată cu venirea noului an-
trenor, sper ca lucrurile să se 
îndrepte. Încă mai avem mult 
de muncă, iar obiectivul rămâ-
ne salvarea de la retrograda-
re. Va urma partea a doua a 
campionatului, iar apoi partea 
a treia. Ne-a lipist încrederea 

Bălăeț își scoate pălăria în fața fanilor 
gorjeni: ,,Sunt suporteri adevărați!”

și este normal când pierzi 
atâtea meciuri să gândești 
că nu-ți mai iasă nimic. Sper 
să ne descătușăm și să prac-
ticăm un joc bun, mai ales în 
fața proprilor suporteri, că-
rora le mulțumesc că au fost 
în număr foarte mare la sălă. 
Nu mă așteptam să fie sala 
aproape plină și pe această 
cale le mulțumesc foarte mult, 
pentru că au fost alături de noi 
și în momentele grele. Supor-
terii adevărați sunt aceia care 
ne sunt alături la greu. Sper 
să ne revanșăm în fața lor în 
următoarele meciuri disputate 
acasă”, a spus oficialul gor-
jean pentru Radio Infinit.

Pe de altă parte, antre-
norul Kresimir Basic și-a 
expus foarte clar filosofia la 
conferința de presă ce a avut 
loc după jocul cu ciucanii. 
Croatul a declarat că indi-
ferent de oboseala pe care o 
resimt jucătorii, antrenamen-
tele vor continua la aceeași 
intensitate.

,,Nu jucăm deocamdată ca 
o echipă. Sunt două situații: ori 
venim și ne antrenăm o oră pe 
zi și sperăm ca Dumnezeu să 

ne ajute să câștigăm meciul, 
ori se adaptează pe filozofia 
mea, una cu o agresivitate ex-
cesivă, atât în apărare, cât și 
pe atac, cu un joc colectiv care 
să pregătească echipa pentru 

play-out. O a treia vari-
antă nu există. Nu pu-
tem face acest lucru de-
cât împreună, pentru a 
ieși din această situație, 
iar jucătorii trebuie să 
înțeleagă acest lucru”, a 
declarat Basic.

Croatul a admis că a 
avut reale probleme cu 
regula Federației Ro-
mâne de Baschet, care 
impune un animut nu-
măr de jucători români 
pe parchet. În opinia 
sa, ,,reglajele” ar trebui 
făcute în alte sectoare.

,,Trebuie să mă 
obișnuiesc cu liga din 
România, cu rigorile din 

această ligă, în special cu re-
gula celor doi români pe teren, 
dar am ajutorul staff-ului, pen-
tru că altfel mi-ar fi foarte greu 
să înțeleg cum trebuie făcute 
schimbările. Practic, este un 
‘extra-tactic’ pe care trebuie 
să-l avem tot timpul în atenție, 
cu cine stă în teren, cum stă, 
ce fel de schimbări trebuie să 
facem.  Regulile sunt cu două 
tăișuri. Pe de o parte, le permi-
te românilor să petreacă multe 
minute pe parchet și asta este 
un lucru bun, pentru că jucă-
torii români ar trebui să joace 
mult. 

În același timp însă, echi-
pele cu bugete consistente au 
un avantaj, pentru că pot atra-
ge cei mai buni români. Cred 
că banii ar trebui investiți în 
infrastructură și în ehipele de 
tineret.  În momentul în care 
veți avea echipe Under 16, Un-
der 18, Under 20 de calitate, 

atunci și jucătorii români vor 
fi la nivelul în care se vor pu-
tea duela de la egal la egal cu 
străinii, fără a avea nevoie de 
o anumită regulă”, a adăugat 
antrenorul.

În Grupa 11-18 (faza a 
doua) se intră cu punctele 
din meciurile directe dintre 
ultimele 4 echipe din prima 
fază și se mai joacă alte 8 me-
ciuri, fiecare cu fiecare, tur-
retur, cu echipele din cealaltă 
conferință. 

În cadrul primului tur 
din Play-Out (faza a treia) se 
va juca astfel: loc 11 vs. loc 
18, loc 12 vs. loc 17, loc 13 
vs. 16, loc 14 vs. loc 15. Se 
joacă după sistemul 3 din 5 
meciuri. 

Echipele clasate pe locuri-
le 17 și 18 la sfârșitul sezo-
nului din cadrul LNBM vor 
retrograda în Liga 1.

CĂTĂLIN PASĂRE
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S-a terminat vacanța 
și pentru handbaliștii 
de la UCB Târgu Jiu. 

Sportivii conduși de Adrian 
Gorun și Bogdan Chepea se 
vor reuni astăzi, în sala de 
sport de la LPS Târgu Jiu. Me-
ciurile oficiale vor începe pen-
tru ,,universitari” la începutul 
lunii februarie. Echipa este 
calificată în play-off-ul de pro-
movare pentru Liga Zimbrilor. 
Directorul clubului, Virgil Po-
povici, a transmis, printr-un 
comunicat de presă, că UCB 
își va prezenta noile achiziții 
la finalul acestei luni. Până 
acum, reprezentanții trupei 
gorjene au anunțat că au în-
cetat colaborarea cu sportivul 
Cătălin Meche. La Târgu-Jiu 
sunt așteptați cel puțin trei 
jucători în această pauză 
competițională.

Reunire la UCB
,,Pentru că am amintit 

de transferuri, jucătorii care 
vor veni la echipă nu vor fi 
prezentați mai devreme de 
sfârșitul acestei luni, aceasta 
decizie fiind luată, ținând cont 
de dorința celor cu care deja 
suntem în discuții avansate, a 
celor cu care am perfectat/vom 
perfecta posibilele transferuri, 
dar și de faptul că perioada 
de transferuri este deschisă 
până aproape de data debutu-
lui play-off-ului. Asigurăm pe 
toți suporterii și simpatizanții 
echipei noastre că vor fi plăcut 
surprinși de numele noilor ju-
cători, care se vor bate pentru 
promovare în acest sezon”, a 
declarat Virgil Popovici.

UCB urmează să își stabi-
lească și meciurile de verifica-
re din perioada de iarnă.

CĂTĂLIN PASĂRE

Antrenorul Universității 
Craiova, Eugen Neagoe, este 
foarte entuziasmat că a ajuns 
la echipa sa de suflet. ,,Geană” 
a declarat că este un privilegiu 
să o pregătească pe Ştiința, iar 
câștigarea campionatului ar fi 
un vis devenit realitate. „Toţi 
foştii jucători ai Universităţii 
Craiova îşi doresc să ajungă 
la un moment dat să antrene-
ze echipa, aşa cum a fost cazul 
lui Emil Săndoi, prietenul meu 
şi fostul meu coleg, şi aşa îşi 
doresc şi alţi colegi de-ai noştri. 
Un vis împlinit ar fi dacă am re-
uşi să aducem campionatul la 
Craiova. Ar fi şi cea mai mare 
realizare şi a mea ca antrenor. 
Voi face tot ce depinde de mine 
să realizăm ce ne-am propus. 
Şi noi, şi suporterii, ne dorim 
să fim pe primul loc. Îmi doresc 

Neagoe și-a stabilit obiectivul din Turcia: Să ne întoarcem la Craiova mai puternici
foarte mult să avem cât mai 
mulţi suporteri la meciuri şi nu 
aş vrea să-i dezamăgim, să le 
aducem bucurii la fiecare meci”. 
Universitatea Craiova efectu-
ează un stagiu de pregătire de 
11 zile în Turcia, lotul fiind ca-
zat la resortul Kaya Palazzo din 
Belek. Prima partidă amicală 
are loc pe 10 ianuarie cu un-
gurii de la Kecskemeti, iar pe 
15 ianuarie sunt programate 
două meciuri de verificare, cu 
Slask Wroclaw din Polonia şi 
cu Partizan Belgrad, locul 2 în 
prima ligă din Serbia.  „Primele 
impresii sunt că avem condiţii 
foarte bune de pregătire, aşa 
cum ştiam, începând de la ho-
tel, masă, iar terenul de antre-
nament este de o calitate foarte 
bună. Băieţii sunt puţin obosiţi, 
dar au fost receptivi, încearcă 

să respecte tot ce vorbim, ce 
ne interesează la fiecare an-
trenament, doar aşa putem să 
recăpătăm forţele. Le-am spus 
că este o perioadă mai dificilă, 
este şi scurtă, sunt decât 10-11 
zile şi încercăm să beneficiem 
de acestea, vremea ne ajută şi 
până acum totul decurge nor-
mal. Mi-aş dori ca toţi băieţii să 
fie sănătoşi, să se pregătească, 
să nu piardă antrenamente, să 
aibă continuitate în pregătire 
şi să ne întoarcem la Craiova 
mai puternici decât am plecat. 
Acumulările trebuie să ne dea 
o putere mai mare pentru aces-
te 9 etape rămase”, a declarat 
Neagoe din cantonament. Pe 
21 ianuarie, Craiova revine 
în Superligă cu un joc la FC 
Botoșani.

CĂTĂLIN PASĂRE


