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Caporal prins băut la volanul Caporal prins băut la volanul 
unei camionete cu lemneunei camionete cu lemne

Un bărbat de 29 de ani, angajat la o 
unitate militară din Gorj, a fost trimis 
în judecată după ce a fost prins băut 
la volanul unei autoutilitare încărcate 
cu material lemnos.

Fapta s-a petrecut în primă-
vara anului trecut. În data 
de 5 aprilie 2022, în jurul 

orei 04.00, militarul 
a fost oprit de un 
echipaj de poliţie 

pe drumul comu-
nal DC 3C, tronson 3, 
situat pe raza comunei 

Muşeteşti. 

Bucătăria lui Bucătăria lui 
Fabi: Pui umplut cu Fabi: Pui umplut cu 
pâine uscată, pe pat pâine uscată, pe pat 
de legume de legume 

în țestîn țest

Fost șef din IPJ Gorj, implicat într-un scandal Fost șef din IPJ Gorj, implicat într-un scandal 
cu înregistrări în sediul Poliției Române!cu înregistrări în sediul Poliției Române!

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



agenda zileiagenda zileiVineri, 13 Ianuarie 2023Vineri, 13 Ianuarie 2023

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
„Trebuie să ne golim de prea plinul Eu, ca să mai intre între noi un pic de Dumnezeu”. - Pet re Ţuţea„Trebuie să ne golim de prea plinul Eu, ca să mai intre între noi un pic de Dumnezeu”. - Pet re Ţuţea
calendarcalendar

Creştin ortodox

Romano catolic

† Sf. Ilarie, ep. înv.† Sf. Ilarie, ep. înv.

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           4,9359  -0,0031
Dolarul SUA                    4,5851  +0,0040
Gramul de aur                        277,7474  -0,2403 
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
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Haosul din energie se extinde

Iar pășește luna plină 
Iar pășește luna plină 
Peste gândurile-mi grele 
Iar le-nvăluie-n lumină,
Picurând dureri pe ele.

Trag perdeaua la o parte 
Și-o privesc cu nostalgie;
Inima cu dor îmi bate,
Suferința încă-i vie. 

Tot așa priveam odată,
Ceva zeci de ani în urmă,

Motto: „Creația: ...a apuca din 
haosulinform elemente brute, a le 
topi împreună și a le turna într-o 
formă care să îmbrace o viață ce 
se diferențiază într-un chip abso-
lut hotărât de tot ce nu este ea – 
acesta este așteptarea naturii și a 
artistului.”

Ion Luca Caragiale

Încercările Guvernului Ciu-
că de a plafona și compensa 
facturile la energia electrică 

se lovesc foarte adesea de mult 
prea multele imperfecțiuni ale re-
petatelor Ordonanțe de Urgență 
ale Guvernului, înlocuite – una 
după alta – pentru că erau prost 
elaborate, prost scrise și, foarte 
adesea, inaplicabile.

Ba, la un moment dat, din 
grabă și nepricepere, jumăta-
te din luna decembrie 2022 lip-
sea cu desăvârșire din calculele 
guvernanților. O asemenea eroare 
nu mai poate fi reparată, așa că 
acea perioadă, dintre 15-31 de-
cembrie, va trebui să fie plătită la 
tarifele/prețurile din contractele 
dintre consumatori și furnizori ca 
și cum nici n-ar exista vreo OUG 
de plafonare și compensare.

MII DE CETĂȚENI, CU 
ACELAȘI DOMICILIU! E drept 
că există și multă birocrație, 
chiar dacă cele mai multe guver-
ne postdecembriste promiseseră 
că o vor eradica. Mare mi-a fost 
stupefacția când, joi, la o emisiu-
ne intitulată DECISIV a postului 
de televiziune Antena 3 CNN, cele 
trei realizatoare au produs probe 
că, din neglijențele acumulate an 
după an și, mai ales, din forma-
lismul celor care au emis Cărți de 

Indentitate cu ușurință, la același 
domiciliu sunt mii de locatari. 
Așa, de pildă, într-un aparta-
ment de numai două camere, din 
București, cică ar locui 19.990 de 
coabitanți. Căci altfel nici nu știu 
cum să le zic. 

Invitat la emisiunea aminti-
tă, ministrul Investițiilor și Fon-
durilor Europene, Marcel Boloș, 
a conformat asemenea situații 
bizare, numindu-le „minunății”. 
Când ele sunt, de fapt, niște ex-
crocherii, coabitanții fiind ajutați 
de candidații la diverse primării 
să-și procure astfel de Cărți de 
Identitate în schimbul voturilor! 

„MINUNĂȚII”? ORI ESCROCHE-
RII! Ministrul Marcel Boloș, un veri-
tabil profesionist, era la curent cu alte 
situații bizare de genul „minunățiilor” 
amintite. Domnia sa s-a interesat ca 
să știe unde vor fi trimiși banii eu-
ropeni pentru achitarea facturilor la 
energie, descoperind că și în unele 
sate sunt și câte 1000 de oameni ce 
locuiesc la același domiciliu. Între 
orașe, Bucureștiul și Iașiul sunt în 
fruntea unui clasament murdar în 
care mii de oameni au același domi-
ciliu. Evident că, autoritățile locale 
vor trebui să facă lumină în aseme-
nea „minunății” sau excrocherii. Cum 
vreți să le ziceți. Ministrul Marcel 
Boloș, unul dintre cei mai competenți 
ai Cabinetului Ciucă, a mai desco-
perit că, dintre județe, Teleormanul 
sunt 40.000 de beneficiari ce au adre-
se, uneori, comune. Situații încurca-
te și cu mii de domicilii comune mai 
sunt în județele Mehedinți și Galați. 
Și totuși, facturile cu tarifele la liber 
pentru jumătate din luna decembrie 
2022, dar și plafonate și compensate 
la facturile ce vor fi emise.

După cum se vede, situația este 
încurcată rău fără a fi doar vina 
Guvernului Ciucă, ci a tuturor po-
liticienilor ce s-au perindat drept 
candidați la primării, dintre care 
unii chiar au ajuns primari. Pe min-
ciună, pe falsuri adică. Și ponoasele 
le trage actualul Guvern Ciucă.

CU SAU FĂRĂ ROTATIVĂ? 
Chiar dacă mai este mult până-n 
luna mai, când ar urma să se-ntâm-
ple rotativa la nivel guvernamental, 
au început să apară mici discuții ori 
declarații. 

În direct, ministrul Transportu-
rilor, Sorin Grindeanu, totodată și 
viceprimministru, s-a exprimat că 
acordul care prevede „rotativa” mai 
poate fi renegociat. Chiar dacă este 
așa, pe surse, s-a aflat că prim-mi-
nistrul Nicolae Ciucă se va ține de 
cuvânt, dar nu este de acord cu un 
nou acord sau un nou protocol între 
partidele Coaliției.

Mai e mult până departe! Și ră-
mâne de văzut ce se va mai întâmpla 
până atunci.

ION PREDOȘANU

ÎN MEMORIA POETULUI MIHAI EMINESCU

        DOR DE EMINESCU
Ai fost o adiere,ai fost cel mai frumos Cuvânt,
Ai fost în primul rând iubire,dar ai fost şi cânt,
Luceafăr blând în drumul tău pe acest pământ
Ai fost şi dor şi-o flacără arzând.

Frumosul lumii prin vers şi cântec dăruind
EMINESCU e-n fiecare suflet,prin fiecare rând,
O soartă ca o filă de poveste cu iubire împletind
Din cartea vieții picătura fericirii presărând.

Luceafărul poeziei româneşti va străluci la Infinit
Comoară neasemuită în spațiul terestru,
Un vis frumos etern către zenit
Şi-un dor nemărginit de Eminescu !

DOREL DOBRE DELAGORJ, Drepturi de autor rezervate

La lumina sa filtrată,
Cernând văl peste fântână. 

Ochii tăi, sclipind în noapte 
Și-au păstrat farmecul viu;
Și-acum, ale tale șoapte,
Umplu sufletu-mi pustiu. 

Privesc fața ei senină,
Ne-alterată de durere;
Totdeauna, luna plină
Îmi vorbește în tăcere...

Despre nopți înmiresmate
C-un cer cotropit de aștri,
Despre-un cântec de departe,
Doinind despre ochi albaștri. 

Acel cântec, niciodată 
N-am dorit să-l mai ascult 
Însă luna mă îmbată 
Cu-al iubirii dulce cult. 

Când ți-e inima setată 
Doar pe nopți cu lună plină,
Să cutreieri lumea toată,
În suflet nu ai lumină!

FLORENTINA CUTEANU
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O investigație jurnalistică realizată de Recor-
der.ro a scos la iveală un adevăr pe care mulți 
angajați ai Ministerului de Interne se tem să îl 
rostească, ancheta respectivă având legătură 
directă cu un fost șef al IPJ Gorj ajuns în frun-
tea Poliției Române în urmă cu câțiva ani. 

Este vorba de comisarul șef Constantin Ni-
colescu, care în 2019 era inspector prin-
cipal adjunct al Poliției Române. La scurt 

timp după instalarea în funcție, acesta a chemat 
specialiști de la Direcția de Operațiuni Speciale pen-
tru a verifica dacă în biroul său se află sau nu apa-
ratură de interceptare și monitorizare a discuțiilor. 
Ofițerii în cauză au găsit destul de repede un micro-
fon pe care nu l-a revendicat nimeni. Culmea este 
că Direcția Generală de Protecție Internă, faimoasa 
și temuta „Doi și-un sfert”, fosta unitate 0215, veri-
ficase și ea biroul și nu descoperise nimic. 

La câteva săptămâni după acest incident, fostul 
comisar șef Constantin Nicolescu a chemat din nou 
specialiștii Direcției de Operațiuni Speciale pentru 
a-i verifica biroul și atunci a fost găsit un alt mi-
crofon, dar și o minicameră video, care monitoriza 
activitatea și discuțiile acestuia. 

Reporterii de la Recorder.ro au încercat să-l con-
tacteze pe fostul comandant, dar acesta nu a oferit 
vreun punct de vedere sau explicație pentru cele în-
tâmplate, motivând că nu are semnal bun la telefo-
nul mobil. După aceste incidente Nicolescu a ieșit la 
pensie.  Ancheta jurnalistică semnalează însă fap-
tul că ofițerii DOS care au descoperit microfoanele 
respective au fost trași pe linie moartă și, ulterior, 
dați afară din sistem după ce DGPI le-a retras avi-
zul pentru acces la informații clasificate fără niciun 

Fost șef din IPJ Gorj, implicat într-un scandal 
cu înregistrări în sediul Poliției Române!

fel de explicație. Concluzia anchetei este că ofițerii 
DGPI au puteri discreționare, cu care pot încheia 
fără vreo explicație cariera oricărui polițist, indi-
ferent de gradul și funcția avută. Investigația Re-
coder.ro prezintă cazuri ale altor ofițeri, cu funcții 
importante, a cărora carieră s-a încheiat mult prea 

devreme, persoanele respective fiind nevoite să se 
pensioneze, deși mai aveau timp pentru a valorifica 
experiența acumulată pentru buna funcționare a 
Ministerului de Interne condus de „doctorul” Luci-
an Bode.
 GELU IONESCU

Ionela Priescu, coordonatorul AUR 
Gorj, a  avut o reacție vizavi de con-
troalele ANPC la agenții economici din 
Gorj, la cererea Gorjeanul. 

Punctul de vedere al AUR Gorj este 
următorul: ,,Protecția consumatorului 
este un concept aproape simbolic în 
România. Standardul dublu și calita-
tea îndoielnică a serviciilor și produ-
selor au intrat de mult în obișnuința 
companiilor care acționează aproape 
nestingherit pe piața românească. Ori-
ce acțiune de control a ANPC este bine-

Reacția AUR Gorj vizavi de controalele ANPC în județ: Sperăm că 
verifi cările nu sunt rezultatul unor răfuieli politice ori de altă natură!

venită, atâta vreme cât este realizată 
în mod corect și imparțial, iar  măsuri-
le sunt de natură a corecta deficiențele 
constatate. 

Acțiunile instituțiilor cu rol de control 
din ultimii 30 de ani nu fost de natură 
a corecta comportamentele inadecvate 
ale vreunui comerciant, iar predilecția 
inspectorilor pentru afacerile autoh-
tone și respectul exagerat pe care 
aceștia îl arată pentru marile companii 
multinaționale ne lasă un gust amar. 
Tot ce putem spera este că verificările 

declanșate în preajma sărbătorilor au 
vizat în principal interesul consumato-
rilor şi nu sunt rezultatul unor răfuieli 

politice ori de altă natură", a mai spus 
aceasta.

A.STOICA
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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.

Comunicat de presă

 Asociația Psihologilor Gorjeni a implementat în perioada 14 ianuarie 2021-13 
ianuarie 2023 proiectul ,,Îmbunătățirea nivelului de competențe ale angajaților din 
Regiunea Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia Cod Proiect 134198 ", cofi nanțat din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Proiectul a fost implementat de Asociația Psihologilor Gorjeni în parteneriat cu 
Asociația Interego și Fundația Basarab.
 Obiectivul general al proiectului a fost:  Promovarea și sprijinirea participării 
la învățare pe tot parcursul vieții pentru angajații din regiunile Sud-Vest Oltenia și 
Sud Muntenia, în special pentru cei cu vârsta peste 40 de ani și cei din mediul rural, 
prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere în carieră și programe de for-
mare profesională continuă care să răspundă într-o manieră cât mai concretă nevoii 
de competențe de pe piața muncii din cele două regiuni.
 Grupul Țintă al proiectului a fost reprezentat de angajați (inclusiv PFA și în-
treprinderi individuale) care au vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani.
Grupul țintă a fost reprezentat de angajați cu domiciliul sau reședința în județul 
Gorj, județul Olt și în județul Argeș.
Principalele rezultate asumate au fost atinse la sfârșitul proiectului:
-662 de angajați participanți la programe de FPC în diferite contexte de învățare 
(formal, non-formal, informal) sau la măsuri de sprijinire a validării de competențe 
(100,30% grad realizare);
–164 de angajați participanți la cursuri de califi care nivel 2 (102,5% grad realizare);
-444 de angajați participanți la cursuri de inițiere/perfecționare/specializare (100,91% 
grad realizare);
-340 de angajați participanți la programe de FPC organizate în sistem non-formal 
(103% grad realizare);
-331 de angajați participanți la activități de instruire de tip “workshop” (100,30% 
grad realizare);
-60 de angajați participanți la programe de evaluare a competențelor anterioare 
dobândite în context informal sau non-formal furnizate de centre acreditate de eva-
luare a competențelor (100% grad realizare);
-610 de angajați certifi cați ca urmare a participării la programe de FPC în diferite 
contexte de învățare (116% grad realizare);
-35 de angajați la nivelul regiunilor Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia care la 6 luni 
de la încetarea calității de participant la inițiativele din proiect urmează studii sau 
cursuri de formare profesională (53% grad realizare);
-77 de angajați la nivelul regiunilor Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia  care își îmbună-
tățesc statutul profesional pe piața muncii, ca urmare a participării la inițiativele din 
proiect (20,27% grad realizare).
Valoarea fi nanțării proiectului a fost: 3.967.663,60 lei. Valoarea totală a proiectului 
a fost: 4.667.839,54 lei.
Date de contact: Asociația Psihologilor Gorjeni
Adresa: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 36, Târgu-Jiu, Gorj, 
Telefon/fax: 0253.213041 
Facebook: https://www.facebook.com/Psihologi; Site: www.apsg.ro

Senatorul Rujan a luat poziție fermă vizavi de 
controalele ANPC în Gorj: Sunt multe semnale 
că echipele de control au acționat arbitrar!
Senatorul PSD Gorj, Cristi Rujan, este singurul parla-
mentar din județul nostru care a taxat public, ieri, con-
troale realizate de echipele ANPC, de la finalul anului 
trecut până în prezent, sub umbrela Comandamentul 
de Iarnă 2022, pe zona Rânca-Gorj, aplicând amenzi 
drastice și impunând măsuri de închidere pe ore sau 
zile la societățile comerciale verificate. HORECA din 
Gorj a fost îngenuncheată în prag de Revelion, în zona 
montană, și la început de ianuarie în Târgu-Jiu, într-o 
perioadă fără turiști. Controalele, zeci, au fost realizate 
doar de comisari din județul vecin Mehedinți, comisarii 
din Gorj fiind ținuți departe de verificări.

,,Protecția consumatorilor este foarte importantă și consider 
că orice practică neconformă cu legea se impune a fi sancționată, 
dar modalitățile prin care se realizează, în ultimele săptămâni, 
controalele de către reprezentanții ANPC la agenții economici, 

care activează în domeniul HORECA în județul Gorj, trebuie să 
fie adecvate, în raport cu atribuțiile și competențele legale, fără 
a se suprapune peste competențele DSV sau DSP. Sunt foarte 
multe semnale de la operatorii din domeniu, în sensul că echi-
pele de control au acționat arbitrar, fără să țină cont de aplica-
rea principiului prevenției, care include și remedierea ad-hoc a 
deficiențelor sau a aplicării graduale a măsurilor ori sancțiunilor 
prevăzute de lege", a transmis senatorul Rujan.

Parlamentarul nu se oprește aici, acesta a completat că: 
,,oportunitatea controalelor nu intră în discuție, însă modul 
discreționar de manifestare al organelor de control este de ne-
acceptat, dacă susținerile sesizate se vor confirma". Demersul 
parlamentarului confirmă, încă o dată, că potopul de controa-
le dispuse de șeful ANPC nu ar avea legătură cu PSD.

A.S.
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Caporal prins băut la volanul unei Caporal prins băut la volanul unei 
camionete cu lemnecamionete cu lemne
Un bărbat de 29 de ani, angajat la o unitate militară din Gorj, a fost 
trimis în judecată după ce a fost prins băut la volanul unei autoutili-
tare încărcate cu material lemnos.














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

Fapta s-a petrecut în primăva-
ra anului trecut. În data de 
5 aprilie 2022, în jurul orei 

04.00, militarul a fost oprit de un 
echipaj de poliţie pe drumul comunal 
DC 3C, tronson 3, situat pe raza co-
munei Muşeteşti. El se afla la volanul 
unei camionete Ford, încărcată cu 
lemne. 

Pentru că nu a putut prezenta 
documente cu privire la provenienţa 
şi transportul materialului lemnos, 
apărând astfel suspiciunea comiterii 
de infracţiuni la regimul silvic, șoferul 
a fost invitat la sediul Poliţiei Bum-
beşti-Jiu, în vederea întocmirii actelor 
de constatare, fiind escortat de către 
autospecialele poliţiei. 

„La sediul poliţiei, cu ocazia dis-
cuţiei purtate cu conducătorul auto, 
poliţiştii au simţit că acesta emană 
halenă alcoolică, motiv pentru care a 
fost testat cu aparatul alcooltest, fi-
ind detectată o concentraţie în aerul 
expirat de 0,57 mg alcool/l”, potrivit 

anchetatorilor.
Ulterior, caporalul a fost condus la 

spital, unde i s-au recoltat două pro-
be de sânge, pentru stabilirea alcoo-
lemiei.

„În privinţa materialului lemnos 
transportat, în volum de 1,458 metri 
cubi, de esenţe fag şi mesteacăn, s-a 
stabilit că are o proveninenţă licită, 
respectiv face parte din categoria re-
sturilor de exploatare rămase (căzu-
te la sol) în urma exploatării legale a 
parchetelor din anii anteriori. lemnele 
fiind considerate resturi nevalorifica-
bile”, potrivit rechizitoriului.

Bărbatul este militar activ, având 
gradul de caporal. La audieri, el a re-
cunoscut că a băut 2-3 pahare cu vin 
de casă şi nu a contestat valoarea al-
coolemiei.  

Deși a încercat să arate că a con-
dus autoutilitara pe un drum forestier, 
închis circulaţiei publice, susținerile 
sale au fost demontate de către an-
chetatori, care au efectuat o cerce-

tare la faţa locului, în prezenţa unor 
specialişti de la Cadastru: „În urma 
măsurătorilor efectuate s-a stabilit că 
locul/punctul indicat se află situat pe 
drumul comunal DC 3C, tronson 3, 
de pe raza administrativ-teritorială a 
comunei Muşeteşti”. 

Cu alte cuvinte, locul respectiv este 

drum public de circa 20 de ani. 
Zilele trecute, judecătorul de ca-

meră preliminară din cadrul Tribu-
nalului Militar Timișoara a constatat 
că rechizitoriul este întocmit legal și 
că poate începe judecata în acest do-
sar. 

I.I.

Alocație de hrană majorată pentru Alocație de hrană majorată pentru 
benefi ciarii DGAPSC Gorjbenefi ciarii DGAPSC Gorj

A fost majorată alocația de hrană pentru copiii și 
adulții din centrele Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și pentru 
copiii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în 
cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 
Târgu-Jiu.

Astfel, alocația de hrană crește de la 22 la 27 
lei/zi pentru copiii din serviciile de zi publice, pen-
tru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură 
de protecţie specială într-un serviciu public de tip 
rezidenţial, pentru copiii aflați în case de tip fami-
lial, pentru mama protejată în centrul maternal și 
pentru persoanele adulte, adulte cu dizabilităţi și 
pentru persoanele vârstnice. Pentru beneficiarii 
diagnosticați cu diabet și boala celiacă, norma de 
hrană crește de la 30 la 36 lei/zi.

În cazul copiilor cu handicap, infectați cu HIV 
sau SIDA, cuantumul alocației de hrană se va ma-

jora cu 50% în raport cu sumele actuale. 
De majorarea nivelului alocației de hrană bene-

ficiază, în mod corespunzător, și copiii cu cerințe 
educaționale speciale școlarizați în cadrul Centru-

lui Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu.
Proiectul a fost aprobat în ședința extraordinară 

a Consiliului Județean Gorj de joi, 12 ianuarie. 
I.I.
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Radu Miruță a găsit o exploa-
tare pustie, cu excavatoare 
nemișcate, cu doar câțiva 

angajați.
,,În cariera Jilț Nord excavatoarele 

sunt oprite. La termocentrala Turceni 
un singur grup funcționează, dar la ju-
mătate de capacitate, din cele trei care 
sunt funcționale”, a menționat acesta 
în timp ce filma în cariera pustie.

Totul e oprit

Responsabilii unității i-au declarat 
deputatului, ,,cu jumătate de gură” că 
nu este suficient cărbune. ,,Din cinci 
excavatoare doar unul merge. Sunt 
înghesuite fronturile de lucru, foarte 
aproape unele de altele. Lucrurile se 
întâmplă cu ajutorul divinității, ma-

Excavatoarele din carierele CEO ZAC! Import masiv de energie!Excavatoarele din carierele CEO ZAC! Import masiv de energie!
O situație incredibilă a fost surprinsă de parlamentarul USR Radu 
Miruță, la Cariera Jilț Nord a Complexului Energetic Oltenia. Acesta 
a mers ieri acolo, fiind un demers pentru care deputatul a cerut încă 
de anul trecut să i se permită, de către conducerea CEO, accesul în 
unitățile miniere.

lurile s-ar putea prăbuși, oamenii se 
tem. E o stare absolut dezolantă, nu 
se mișcă nimic aici. Oamenii mai su-
dează câte ceva, sunt condiții așa cum 
se văd. Nămol până la genunchi, nu e 
o situație rară. Asta este realitatea din 
teren, nici PSD nici PNL, nu se luptă. Ei 
se zbat ce șefi trebuie să mai pună…”

În comentariul său, Radu Miruță 
a mai spus: ,,Da, România poate pro-
duce energie dar am vrea ca aceasta 
să fie suficientă. Singura energie ief-
tină este din cărbune. Că ne place, că 
nu ne place. Avem varianta să nu ne 
placă și să importăm și avem varianta 
să ne placă și să luăm măsuri pentru a 
ne valorifica zăcămintele pe care noi le 
avem și să producem energie cu resur-
sele pe care România le are și uitați-le, 
le vedeți aici. Se stă”.

Energia pe bază de cărbune, pe 
locul 5 în SEN

,,Ieri după-amiază, energia pe cărbune 
se situ ape locul 4 în Sistemul Energetic 
Național. Iată ce spune un fost membru 
al CS din CEO, Gabriel Giorgi: Realitatea 

producerii/ consumului de energie astăzi 
12.01.2023, ora 14.00! Stăm cu grupurile 
oprite la CEO și importăm 1195 MW! Oare 
de ce  Daniel Burlan și Virgil Popescu  își 
bat joc  de CEO și implicit de SEN???”, se 
întreabă acesta, retoric, pe pagina sa de 
socializare.

M.C.H.

,,Este interesant că senatorul Ru-
jan face opoziție cu privire la acțiuni 
care intră sub incidența unui organism 
aflat în subordinea guvernului pe care 

PER Gorj îl felicită pe Rujan pentru susținerea mediului privat în fața tăvălugului 
de controale pornit de ANPC, dar se și miră de intervenția senatorului
Pozitia fermă a senatorului Cristi Rujan legat de controalele arbitrare 
ale ANPC în Gorj, verificări care s-au lăsat cu amenzi drastice și în-
chiderea unora dintre agenții economici controlați a uimit ecologiștii 
gorjeni. De altfel, pozitia publică a lui Rujan este unică în rândul par-
lamentarilor gorjeni.

parlamentarul gorjean îl susține, însă 
poziția sa singulară seamănă mai mult 
cu metoda „polițistul bun, polițistul 
rău” pe care o vedem prin filmele ame-

ricane. 
Poate n-ar fi rău  să ne  

împărtășească din experiența de pe 
vremea când ocupa funcția de prefect 
de Gorj și să ne ofere niște exemple 
de acțiuni preventive din acea perioa-
dă, pentru că, pesemne, în câțiva ani, 
Protecția Consumatorului locală ori a 
uitat acele timpuri, ori nu a știut nici-
odată și varianta preventivă. Memoria 
colectivă înclină către ultima opțiune, 

circulând chiar zvonul de 
pe vremuri, cu privire la 
„planul de amenzi”. 

Zvon destul de plauzi-
bil astăzi, având în vede-
re foamea de bani a gu-
vernului și nepriceperea 
(poate chiar frica???) pu-
terii actuale de a aduce 
bani la vistieria statului. 

Dovadă stă recentul 
act normativ care cică 
aduce bani din suprata-
xarea „îmbogățiților de 
război”, dar respectivul 
document e făcut în așa 
fel încât „peștii mari” să 
scape printre ochiurile 
„năvodului”. Sigur că da, 
nu este unicul exemplu – 
marii producători/trans-
portatori/distribuitori de 
energie fiind și ei, benefi-
ciarii „paraliziei” pricepe-
rii statului în colectarea 

banilor – dovezile vii că jurământul 
depus pe Constituție și pe Biblie e un 
soi de cârpă de șters bocancii puterii și 
că interesul personal și de grup e mai 
puternic decât interesul național. Dar, 
așa să le ajute Dumnezeu,spunem noi 
cei de la PER Gorj", transmite Dan Mi-
roiu, liderul organizației județene.  

,,Așadar, ne miră faptul că domnul 
senator Rujan face opoziție puterii pe 
care o reprezintă, însă nu putem să nu 
remarcăm cu plăcere existența chiar și 
unor mici tresăriri ale conștiinței oame-
nilor puterii. 

Cu atât mai valoroase cu cât sunt 
atât de rare încât au devenit adevă-
rate curiozități ale politicii interne. 
Nu știm exact ce a declanșat reacția 
domnului senator Rujan, dar sperăm 
să „pățească” mai des acest lucru. În 
timp, s-a dovedit a fi un politician cu 
față umană și ne bucurăm dacă se va 
strădui chiar nițel mai mult ca să-și 
păstreze această caracteristică. 

Sigur că da, sperăm că acest lucru 
este lipsit de fățărnicia obișnuită a 
politicianului român și că parlamenta-
rul gorjean nu va suporta încruntările 
sprâncenelor colegilor de partid – par-
tid care, fie vorba între noi, nu mai e 
demult ce și-au dorit „părinții” săi fon-
datori să fie atunci la 24 Mai 1875", 
a completat Biroul de Presă al PER 
Gorj.

A.S.
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Dumnezeu ne arată că datoria noastră este aceea de a fi  recunoscători Dumnezeu ne arată că datoria noastră este aceea de a fi  recunoscători 
prin faptă bună în orice împrejurare a vieţii şi prin cuvântul prin faptă bună în orice împrejurare a vieţii şi prin cuvântul 
de mulţumire faţă de binefăcătorii noştri! de mulţumire faţă de binefăcătorii noştri! 

Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

În Duminica a 29-a după Rusalii; Ap. Dumini-
cii a 28-a ; Coloseni: 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-
19 (a celor 10 leproşi; glas 6, voscr 9, în cadrul 

Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă Româ-
nă, la Sfânta Evanghelie se va citi un text mai surt, 
dar extrem de bogat în profunzimea sa, prin care se 
arată că în timp ce Mântuitorul se îndrepta spre Ie-
rusalim, străbătând satele şi oraşele din Galileea şi 
Samaria, însoţit de ucenici, în preajma unui sat, nu-
mit după tradiţie Eugannim, Domnul este întâmpi-
nat de zece bărbaţi leproşi, care, ridicându-şi braţele 
pline de răni spre Fiul Lui Dumnezeu Tatăl, strigau 
plini de durere: «Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-ne» 
(Luca 17, 13), cu precizarea că suferinţa celor zece 
oameni era neînchipuit de mare, fiindcă erau bolnavi 
de cea mai îngrozitoare formă a suferinţei omeneşti, 
de lepră, iar, microbul leprei infectează pielea bolna-
vului şi acoperă tot corpul de răni purulente, după 
care descompune ţesuturile, macină vasele, desfi-
gurează chipul până la epuizarea totală şi până la 
moarte. Fiind vorba despre o boală molipsitoare, cele 
mai aspre măsuri s-au luat încă din vechime pentru 
întâmpinarea şi înlăturarea ei, pentru că şi legea lui 
Moise poruncea ca leproşii să fie îndepărtaţi şi izolaţi 
de orice aşezare omenească (Numeri 5, 1-3). Aşadar, 
cei bolnavi de lepră erau izolaţi de restul familiei şi 
de membrii comunităţii pentru a fi trimişi în locuri 
pustii, nelocuite, unde erau obligaţi ca la apropierea 
întâmplătoare a unei persoane, să strige: «Necuraţi, 
necuraţi!», fiind consideraţi nişte oameni morţi între 
vii. O asemenea etichetare o aveau şi cei zece bărbaţi 
leproşi amintiţi de Sfânta Evanghelie, însă, auzind 
ei de minunile şi de marea iubire de oameni a Dom-
nului Iisus Hristos, o sfântă fărâmă de nădejde le 
aprinde inima când află că Fiul lui Dumnezeu trece 
prin acele locuri şi atunci au alergat cu înfrigurare 
spre Domnul Dumnezeu şi au strigat de la distanţă 
cu toată puterea sufletului lor, aşa cum am preci-
zat: «Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-ne!». Evanghelia 
ne mai spune că nouă dintre cei leproşi erau iudei, 
iar unul era samarinean, iar, suferinţa îi unise în 
nădejde şi într-o rugăciune caldă, plină de umilinţă 
şi de credinţă! La strigătul cutremurător şi disperat 
al leproşilor, Domnul Iisus Hristos Se opreşte, ascul-
tă şi-i priveşte cu dumnezeiască îndurare şi fără să 
rostească vreun cuvânt sau să facă vreun gest, ca în 
atâtea alte cazuri de suferinţă omenească, ci numai 
prin simpla Sa Voinţă dumnezeiască, Mântuitorul 
Hristos îi tămăduieşte pe loc de cumplita boală, spu-
nându-le: „Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor” (Luca 17, 
14), iar, ca la o poruncă atotbiruitoare, durerile dis-
par, rănile se închid şi nici o urmă de lepră nu mai 
rămâne. Cei vindecaţi, cuprinşi de negrăită bucurie 
a unor oameni care înviază din morţi, aleargă spre 
preoţi ca să capete aprobarea că s-au vindecat de 
lepră, că pot intra fericiţi în sânul familiilor lor. Însă, 
dintre cei zece, nouă au plecat fără să arate un semn 
de recunoştinţă Celui Care i-a vindecat, uitând să 
mulţumească măcar cu un cuvânt dumnezeiescu-
lui Tămăduitor. Singur samarineanul, omul străin 
şi pe jumătate păgân, se opreşte în culmea bucuriei, 
se reculege şi cu inima pătrunsă de cea mai sfântă 
recunoştinţă, se întoarce la Cerescul Doctor al su-
fletelor şi al trupurilor, mulţumindu-i cu umilinţă 
din adâncul sufletului, «slăvindu-L pe Dumnezeu cu 
glas mare şi căzând cu faţa la picioarele Lui» (Luca 

17, 15-16). Prin această pildă, Dumnezeu ne arată 
că datoria noastră este aceea de a fi recunoscători 
prin faptă bună în orice împrejurare a vieţii şi prin 
cuvântul de mulţumire faţă de binefăcătorii noştri!

Zece leproşi, care stăteau departe, au ridicat 
glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fi e-Ţi milă 
de noi!  

Aşadar, Sfânta Evanghelie care se va citi în Du-
minica a 29-a după Rusalii este o Evanghelie mus-
trătoare la adresa noastră, la adresa tuturor oame-
nilor din toate timpurile! E greu de precizat, la care 
creştin ne putem noi gândi că ar fi fost îndeajuns de 
recunoscător pentru binefacerile ştiute, văzute, dar 
mai ales binefacerile neştiute, nevăzute, neînţelese 
uneori primite de la Bunul Dumnezeu! De multe ori 
vine mulţumirea şi recunoştinţa de la cine nu te aş-
tepţi, iar, Mântuitorul Hristos a primit recunoştinţă, 
mulţumire pentru binefacerea făcută, numai de la 
unul din cei zece şi acesta era străin de neamul evre-
iesc, străin de Lege, străin de Dumnezeu. Desigur, 
el era lepros, într-adevăr, alături de ceilalţi, dar, ca 
gândire, ca pregătire, ca omenie, cum am zice noi, ca 
inimă, ca neam aplecat spre credinţă, se deosebea 
de cei nouă, dar, el, pentru că a primit binefacerea 
de la Dumnezeu, s-a întors şi I-a mulţumit, pentru 
că Mântuitorul Hristos îi zice: „Numai unul s-a vin-
decat? Oare nu 10? Ceilalţi nouă unde sunt?”. Iată, 
cum se manifestă lipsa de recunoştinţă, pentru că 
oricare dintre noi, am fost şi poate suntem câteodată 
bolnavi sau într-o nevoie şi Dumnezeu ne-a ajutat 
şi am şi simţit ajutorul Lui! De aceea, Evanghelia 
care se va citi este mustrătoare pentru nerecunoş-
tinţă. Putem aprecia, astfel, că «Recunoştinţa este 
floare rară», cum ne spune un proverb, de aceea, să 
le fim recunoscători sfinţilor pe care îi rugăm ca să 
intervină la Dumnezeu pentru noi, nevrednicii, să-i 
fim recunoscători Maicii Domnului, care pururea se 
roagă şi intervine pentru noi. Cu alte cuvinte, să fim 
recunoscători pentru binefacerile Lui Dumnezeu, 
dar şi pentru cele rele pe care le-a permis Dumnezeu 
asupra noastră pentru că şi acestea ne sunt de fo-
los! Uneori avem pagube, uneori ne îmbolnăvim sau 
nu avem cele necesare traiului, uneori vine războiul 
peste noi, alteori se dărâmă munţii peste noi, alune-
că satele, însă, trebuie să fim recunoscători şi pen-
tru acestea, pentru că nu ştim că prin toate câte se 
petrec, Dumnezeu a rânduit ceva pentru noi! Pentru 
cele bune şi rele, să-I fim recunoscători Lui Dum-
nezeu, pentru că în felul acesta, El ne-a pus pe noi 
la canonul pe care n-am vrut să-l facem şi a trecut 
peste munca noastră, pentru că n-am fost milostivi! 
Hristos a venit şi a adus altceva în lume, iar, cele 
pe care El le-a propovăduit, nu întotdeauna ni se 
par logice. Pentru că El a dat de toate, dar şi cere, 
pentru că a dat Sângele Său şi cere uneori şi micul 
nostru efort: prezenţa noastră la mereu jertfa Lui, la 
Sfânta Liturghie, iar, dacă ne întoarcem la Pericopa 
Evanghelică, vom constata că dintre cei zece leproşi 
vindecaţi, numai unul singur ştie că este dator să 
mulţumească smerit cu sufletul şi cu trupul, cu gra-
iul şi cugetul, cu cuvântul şi cu corpul care cade în 
genunchi, ca într-o sfântă metanie, cu ochii pe care-i 

ridică spre cer. Deci, din cei zece, doar unul 
singur ştie că la ceas de bucurie trebuie să-I 
mulţumească Domnului, în situaţia în care 
pentru cei nouă nu s-a găsit timpul necesar, 
nici dorinţa sufletească de a-şi arăta prin 
vorbe şi fapte, mulţumirea şi recunoştinţa! 
Fapta celor nouă nerecunoscători este atât 
de nedemnă şi de păcătoasă, încât orice su-
flet drept se cutremură, dar, dacă ne oprim 
o clipă şi ne analizăm sufletul nostru, vom fi 
chiar unii dintre noi în situaţia de a nu ju-
deca şi acuza prea aspru pe cei nouă leproşi 
nerecunoscători, în pofida faptuli că nu toţi 
avem dreptul să-i condamnăm pentru atitu-
dinea lor, deoarece şi noi ne-am găsit uneori 
în situaţia lor, ca după o binefacere primită 
de la Milostivul Dumnezeu sau de la binefă-
cători pământeşti, să răspundem cu aceeaşi 
lipsă de recunoştinţă, ca să înţelegem că 
Dumnezeu ne arată că datoria noastră este 

aceea de a fi recunoscători prin faptă bună în orice 
împrejurare a vieţii şi prin cuvântul de mulţumire 
faţă de binefăcătorii noştri!

„Oare, nu zece s-au curăţit? Dar, cei nouă, unde 
sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă 
lui Dumnezeu decât acesta”?

Într-un fel sau altul, recunoştinţa şi mulţumirea 
sunt sentimente nobile ce se trezesc în sufletele cu-
rate la primirea unor binefaceri, a unui dar sau în 
faţa unei atitudini binevoitoare, iar, omul animat de 
aceste sentimente nobile dă dovadă de curăţie şi de 
nobleţe sufletească, de preţuire a binefacerilor, de 
vrednicie în a primi aceste binefaceri ca un dar al 
divinităţii. Omul obişnuit, dar, totuşi, diferit, se în-
vredniceşte, prin recunoştinţă şi prin mulţumire de 
dragoste şi de binecuvântată stimă, de încredere şi 
sporire în daruri, pentru că acest sentiment de recu-
noştinţă a dorit Mântuitorul să-l sădească în inimi-
le oamenilor, prin minunea săvârşită cu vindearea 
celor zece leproşi! De aceea, când singurul lepros 
tămăduit vine la Iisus Domnul ca să-I mulţumeas-
că plin de recunoştinţă, Mântuitorul, cu oarecare 
amărăciune în suflet, îi pune întrebarea: „Oare nu 
zece s-au curăţit? Dar, cei nouă, unde sunt? Nu s-a 
găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât 
acesta?”, mai ales că pentru noi sunt cuvinte care 
conţin o aspră, dar dreaptă mustrare la adresa celor 
nouă leproşi care şi-au dovedit prin nerecunoştinţa 
lor nevrednicia pentru alte binefaceri folositoare. În-
totdeauna, pentru adevăratul creştin, recunoştinţa 
este o datorie şi el trebuie să-şi împlinească aceas-
tă datorie cu toată căldura sufletului său, de ace-
ea, se pune întrebarea pentru noi toţi: împlinim noi 
această poruncă şi urmăm noi pilda Mântuitorului, 
sau suntem asemenea celor nouă leproşi? Pentru fi-
ecare se poate da un răspuns în parte, după viaţa 
fiecăruia şi după modul său de a gândi meandrele 
vieţii. Motivele sau argumentele pentru care suntem 
datori să-I mulţumim lui Dumnezeu sunt nenumă-
rate, deoarece, mai întâi trebuie să-I mulţumim lui 
Dumnezeu pentru că ne-a dat viaţă şi de la El am 
primit un suflet care este capabil să judece, să gân-
dească, să înţeleagă că în această viaţă trăim pe un 
pământ care ne pune la dispoziţie toate cele nece-
sare: apă, aer, lumină, cam tot ceea ce ne trebuie 
şi ne susţine viaţa! Suntem convinşi sau trebuie să 
fim convinşi că atotbunătatea divină, arătată nouă 
prin diferite şi bogate daruri, ne îndatorează să ne 
îndreptăm ruga noastră de mulţumire către Dumne-
zeu. Desigur, aceeaşi comportare se poate manifes-
ta şi faţă de binefăcătorii noştri pământeni, cu atât 
mai mult, deoarece, creştini fiind, din păcate, uităm 
de recunoştinţa datorată Tatălui ceresc, iar, cu atât 
mai uşor şi mai repede, vom dovedi nerecunoştinţă 
faţă de binefăcătorii noştri pământeni: părinţi, edu-
catori, dascăli, prieteni, societate, mai ales că prin 
lipsa de recunoştinţă, dăm dovadă de neglijenţă, ne-
păsare, mândrie şi chiar de răutate patologică, de 
aceea, nerecunoştinţa este un păcat greu, care ne 
îndepărtează de la vistieria milostivirilor cereşti şi a 
binefacerilor omeneşti, în condiţiile în care Dumne-
zeu ne arată că datoria noastră este aceea de a fi 
recunoscători prin faptă bună în orice împrejurare a 
vieţii şi prin cuvântul de mulţumire faţă de binefă-
cătorii noştri!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

Lista de cumpărături:
* 1 pui întreg;
* 200 g cuburi de pâine;

Pui umplut cu pâine uscată, pe pat de l

Pasul 1Pasul 1

* 30 g unt;
* 150 ml lapte;
* 2 Cepe; 

* 2 Ouã;
* Pătrunjel;
* Nucșoară;
* Sare;
* Piper;
*  250 g Varzã de Brussel;
* 2 morcovi;
* 2 păstârnac;

Pasul 2Pasul 2

Pasul 3Pasul 3

* 5 cepe de apã.

Marinadã pentru pui:
* Usturoi;
* Boia de ardei;
* Vin alb;
* Ulei;
* Sare;
* Cimbru;
* Chimen;
* Coriandru.

Pasul 4Pasul 4

Mod de preparare:
În această ediție de la rețeta săptămânii, vă prezint pui 

umplut la țest pe pat de legume. 

Pasul 5Pasul 5

Eu am folosit un țest din lut, modern, are tavă și capac, 
dar a fost nevoie să pregătesc o vatră din cărămizi. 

Deci, am pregătit vatra si am făcut două focuri separa-
te. Unul pe vatră și unul lângă vatră, din cărămidă. După 
ce am pregătit focul m-am apucat să fac umplutura pu-
iului. 

Curățăm ceapa, pe care o tăiem în cubulețe. Într-o ti-
gaie adăugăm untul, prăjim ceapa de culoarea aurie, apoi 
o dăm deoparte să se răcească. 

Când ceapa s-a răcit, adăugăm pâinea uscată, laptele, 
puțin unt lichid (cine dorește), sare, piper, nucșoară după 
gust. 

Tocăm pătrunjelul mărunt pe care îl adăugăm peste și 

Pasul 6Pasul 6
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REZULTATE LOTO 
12 Ianuarie 202312 Ianuarie 2023

Loto 6 din 49:  6, 2, 4, 7, 12, 39 

Loto 5 din 40:  16, 32, 39, 23, 17, 4 

Joker:   7, 44, 20, 37, 3 + 13 

Noroc Plus:   5 8 3 1 8 9 

SuperNoroc:  7 8 9 2 7 6 

Noroc:   8 9 1 6 0 4 1

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

  

 Unitatea Administra  v Teritorială Orașul Turceni în calitate de Benefi ciar al contractului de 

fi nanțare nr. 130965 din 21.11.2022 anunță începerea proiectului „Creșterea efi cienței energe  ce 

a blocurilor de locuințe din orașul Turceni, județul Gorj”, proiect fi nanțat prin programul Planul 

Național de Redresare și Reziliență al României, Apelul de proiecte: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, 

RUNDA 1, cod proiect C5-A3.1-38, Componenta 5 – Valul  Renovării, Axa 1 – Schema de granturi 

pentru efi ciență energe  că și reziliență în clădiri rezidențiale mul  familiale, Operațiunea A.3: 

Renovarea energe  că moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale mul  familiale.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respec  v începând cu 21 noiembrie 2022, 

până la 21 noiembrie 2023.

Obiec  vul general al proiectului îl  cons  tuie tranziția către un fond construit rezilient și verde.

Obiec  vul specifi c al proiectului îl reprezintă creșterea efi cienței energe  ce prin renovarea 

moderată a clădirilor rezidențiale mul  familiale.

Valoarea totală a proiectului este de 40.572.598,04 lei cu TVA, din care valoarea valoarea 

nerambursabilă fi nanțată din PNRR este de 40.572.598,04 lei cu TVA.

Codul proiectului: C5-A3.1-38

Rezultate așteptate:

        � reducerea consumului anual specifi c de energie fi nală pentru încălzire 

        (kWh/m² an);

        � reducerea consumului de energie primară totală (kWh/m² an);

        � reducerea anuală a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m² an).

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofi cială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR.Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”      
       h  ps://mfe.gov.ro/pnrr/                       h  ps://www.facebook.com/PNRROfi cial/

„Apel de proiecte ges  onat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației fi nanțat din fonduri europene prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”

legume în țest
amestecăm totul bine. În funcție de pâine, dacă este nevo-
ie, mai adăugăm puțin lapte, pentru că amestecul trebuie 

Pasul 7Pasul 7

să fie puțin moale. Umplem puiul cu acest amestec, apoi 
îl dăm deoparte. 

Pentru marinada de pui am lăsat la aprecierea fiecăru-

Pasul 8Pasul 8

ia să aleagă gramajele, în funcție de gusturi. 
Curățăm usturoiul, apoi îl trecem printr-o presă. 

Amestecăm bine mirodeniile impreună cu usturoiul, vi-

nul alb, uleiul. Adăugăm sare, după gust. 
Apoi adăugăm marinada peste pui și îl masăm 

bine, dar, până pregătim legumele, lăsăm puiul să 
se odihnească să tragă puțin marinada. 

Tăiem toate legumele cuburi, de mărimea 2,3 
cm. Nu există o regulă aici, fiecare poate să le taie 
după plac. 

Punem legumele în tava țestului, adăugăm puiul 
peste legume, acoperim cu capacul țestului. Dăm 
focul deoparte de pe vatră, apoi adăugăm țestul 
peste vatră si adăugăm jar peste capacul țestului. 

După ce am adăugat jarul facem focul deasu-
pra testului. Tot procesul durează cel puțin o oră, 
important este ca vatra să fie încinsă bine, asta 
înseamnă să faceți focul peste vatră, cu cel puțin 
două ore înainte. 

Dacă este pentru prima dată când gătiți la foc 
cu un țest, recomandarea mea este să verificați la 
capac cel puțin o dată în ora aceea, până prindeți 
tehnica și simțul focului. Pentru a înțelege mai bine 

procesul și tehnica focului vă recomand să vizionați 
video-ul de mai jos. 

Spor la gătit!
https://www.youtube.com/watch?v=eP5qyjR-

MSA
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„Nu sunt scriitor de meserie, n-o zic asta ca să vă fac atenţi asupra acestor „Nu sunt scriitor de meserie, n-o zic asta ca să vă fac atenţi asupra acestor 
rânduri, ci a vă da a înţelege că numai nescriind încă pân-acum prin jurnale, rânduri, ci a vă da a înţelege că numai nescriind încă pân-acum prin jurnale, 
nu mi-am putut netezi simţământul sub vorbe linse şi lucii”! (Mihai Eminescu)nu mi-am putut netezi simţământul sub vorbe linse şi lucii”! (Mihai Eminescu)

Eminescu - publicistul politic şi criticul fervent al politiciiEminescu - publicistul politic şi criticul fervent al politicii

Abordarea unei asemenea teme presupune 
cunoaşterea temeinică a scrierilor social-
politice ale celui mai mare poet român, de-

oarece, aportul său la dezvoltarea spiritului critic 
în cultura românească a fost însemnat, mai ales că 
în peisajul cultural şi politic al epocii, confirmat de 
spiritul pluralismului şi de libertatea de expresie, 
rigoarea şi cultul valorilor promovate de marele poet 
au contribuit la crearea şi consolidarea României 
moderne. Totuşi, spre deosebire de alţi poeţi, Emi-
nescu a ilustrat în publicistica sa o serie de aspec-
te politice şi naţionale care frământau tânărul stat 
care s-a format după Unirea sub Domnitorul Ale-
xandru Ioan Cuza. Printr-o viziune profundă asu-
pra raporturilor dintre clasele şi categoriile sociale, 
pe de o parte, şi aspiraţiile de modernizare ale elitei 
româneşti, pe de altă parte, poetul se integrează în 
plan publicistic prin fondul ideologic junimist, prin 
dezavuarea formelor fără fond, prin respingerea li-
beralismului apăsat de spiritul demagogic al elitei 
suprapuse, ajungând până la critica statului con-
tractualist modern, atât de vizat prin articole pu-
blicate în presa politică. Pentru că Eminescu avea 
să spună: ,,Elemente străine, îmbătrânite şi sterpe, 
s-au amestecat în poporul nostru şi joacă come-
dia patriotismului şi a naţionalismului. Neavând 
tradiţii, patrie hotărâtă ori naţionalitate hotărâtă, 
au pus, totuşi, mâna pe statul român. Conştiinţa 
că ele sunt deosebite de neamul românesc nu le-a 
dispărut încă – ele se privesc ca o oaste biruitoare 
într-o ţară vrăjmaşe. (Eminescu, Timpul, 22 martie 
1881, în Opere, vol. XII, pag. 109). În esenţă, de-
mersul nostru vizează identificarea şi analiza unor 
modalităţi de exprimare care au fost confirmate pe 
deplin de-a lungul timpului şi atribuite gazetarului 
Eminescu, expresii specifice care sunt tot atâtea 
secvenţe care întregesc imaginea jurnalistului, fa-
cilitând considerabil accesul la adevărata proble-
matică a publicisticii eminesciene. Ignorate multă 
vreme din diferite motive, articolele publicate de 
către poet în presa vremii au generat controverse 
aprinse şi vii dezbateri în cultura românească, ge-
nerând judecăţi de valoare care au la bază, de multe 
ori, sintagme edificatoare desprinse din conţinutul 
articolelor sale. Plecând de la premisa că Eminescu 
nu are nevoie de susţinerea nimănui şi că laudele 
sau criticile la adresa lui nu ştirbesc nicidecum va-
loarea operei sale, considerăm că o lectură atentă a 
unor articole atribuite poetului-jurnalist subliniază 
posibilitatea unor grile de interpretare care eludea-
ză orizontul social-istoric în care se înscriu unele 
texte, aşa cum este următorul: ,,Nu-i de mirare că 
întreaga noastră dezvoltare mai nouă, n-a avut în 
vedere conservarea naţionalităţii, ci realizarea unei 
serii de idei liberale şi egalitare cosmopolite. A fost 
o fineţe extraordinară de-a debita esenţa cosmopo-
litismului sub forma naţionalităţii şi de-a face să 
treacă toate elementele sănătoase şi istorice ale tre-
cutului sub acest jug caudin. Odată egalitarismul 
cosmopolit introdus în legile politice ale ţării, orice 

patriot improvizat şi de provenienţă îndoioasă a voit 
şi a putut să stea alături cu aceia pe care trecutul 
lor îi lega, cu sute de rădăcini, de ţară şi popor. Dar, 
aceşti oameni noi, aceşti «patrioţi», căutau numai 
foloasele influenţei politice, nu datoriile. Din cau-
za acestor elemente care formează plebea de sus, 
elementele autohtone ale ţării dau repede îndărăt 
în privire morală şi în privire materială” (Timpul, 
22 martie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 110). Stră-
lucit gazetar angajat, receptiv la problemele epocii, 
extrem de acid şi intransigent cu ceilalţi, dar şi cu 
sine însuşi, Eminescu se prezintă, aşa cum îl regă-
sim în ciorna unei scrisori rămasă în manuscris, 
adresată directorului unui ziar (probabil Iosif Vul-
can) şi în care spune: „Nu sunt scriitor de meserie, 
n-o zic asta ca să vă fac atenţi asupra acestor rân-
duri, ci a vă da a înţelege că numai nescriind încă 
pân-acum prin jurnale, nu mi-am putut netezi sim-
ţământul sub vorbe linse şi lucii” (Ms. 2257, 785r-
185v), ceea ce înseamnă că exprimată în aseme-
nea cuvinte, apare una dintre primele profesiuni de 
credinţă pe care poetul le face în spaţiul gazetăriei, 
dar şi prin promisiunea unui verb care sparge bari-
erele lingvistice curente în epocă (manierismul), în 
favoarea unei expresii obiective şi curajoase. În linii 
mari, chiar în literatura de specialitate se consideră 
că între eul poetic şi eul gazetăresc eminescian di-
ferenţa este atât de evidentă, încât se poate vorbi de 
o nouă ipostază a lui Eminescu pe care ne-o relevă 
publicistica politică. Departe de imaginea luciferi-
că alcătuită de creaţia poetică, publicistica politică 
eminesciană, printr-o aparentă detaşare între eul 
poetic şi eul gazetăresc, ne îndreaptă către o privi-
re atentă ce pare a contura imaginea creatorului, 
până dincolo de diferenţele de expresie şi de conţi-
nut, prezente în contextul apartenenţei la domenii 

variate de cunoaştere, deoarece, creaţia literară şi 
publicistica politică eminesciană se evidenţiază ca 
în textul următor: „Voim şi sperăm o reacţie socială 
şi economică determinată de rămăşiţele puterilor 
vii ale poporului, care, dacă nu e preursit să piară, 
trebuie să-şi vină în fire şi să vadă unde l-a dus 
direcţia liberală. Prin reacţie nu înţelegem o întoar-
cere la un sistem feudal, ce nici n-a existat cândva 
în ţara noastră, ci o mişcare de îndreptare a vieţii 
noastre publice, o mişcare al cărei punct de vedere 
să fie ideea de stat şi de naţionalitate, sacrificate 
până astăzi, sistematic, principiilor abstracte de li-
beralism american şi de umanitarism cosmopolit. O 
asemenea mişcare ar pune stavile speculei de prin-
cipii liberale şi umanitare, ar descărca bugetul sta-
tului de cifrele enorme ale sinecurilor «patriotice» şi 
ar condamna, astfel, pe mulţi «patrioţi» la o muncă 
onestă, dar grea; ar apăra treptele înalte ale vieţii 
publice de năvala nulităţilor netrebnice şi triviale, 
garantând meritului adevărat vaza ce i se cuvine; ar 
tinde la restabilirea respectului şi autorităţii şi ar 
da, astfel, guvernului mijloacele, şi morale şi eco-
nomice, pentru a cârmui bine dezvoltarea normală 
a puterilor acestui popor. Nu e dar vorba de reac-
ţiune prin răsturnare ci prin înlăturarea elemente-
lor bolnave şi străine din viaţa noastră publică de 
către elementele sănătoase coalizate” (Timpul, 19 
septembrie 1879, în Opere, vol. X, pag. 319), cita-
tul de faţă amplificând unele interferenţe tematice 
şi de expresie pamfletară ce demonstrează, cât de 
profundă a fost existenţa materială şi sufletească a 
poetului, câtă prezenţă artistică şi ideologică este 
în articolul său de ziar, prin care conturează o ana-
liză disociativă a limbajului politic şi a limbajului 
poetic eminescian! 

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Eminescu-te-ai, Poete, cel dintâi…Eminescu-te-ai, Poete, cel dintâi…
Eminescu-te-ai, Poete, sub a cerului povară
Ca în pana ta de visuri să cobori din cer zăpezi,
Boarea vântului ce vine pe a vieţii veche scară
Urcă lin şi iar coboară însoritele amiezi!

 Eminescu-te-ai, Poete, peste vremile uitate,
Peste vechile morminte ale triştilor părinţi, 
Pana ta trezeşte lumea care astăzi nu mai poate
Să cuprindă-n triste lacrimi picurate de la sfinţi!

Eminescu-te-ai, Poete, cu a nopţii-ntunecime
Care tot ascunde cerul sub a norilor tăcere, 
Azi, blestemele pustiei se aruncă în mulţime
Şi doar pana ta se moaie într-o tristă adiere!

Eminescu-te-ai, Poete, cu odoare vechi şi sfinte
Ca să urci tot singur, Doamne, pe a munţilor tru-
fie,
Pana ta rămâne timpul măsurat doar în cuvinte
Care-au fost cândva rostite şi de-acum n-au să 
mai fie!

Eminescu-te-ai, Poete, cel dintâi şi cel din urmă
Glas care trezeşte codrul dintr-o lungă amorţire, 
Pana ta, muiată-n visuri care trec precum o tur-
mă,
E doar veacul care curge dintr-o veche aminti-
re…!

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

Astăzi, 12.01.2023, Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă des-
chiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elabo-
rare a Proiectului de hotărâre privind însuşirea Raportului informării 
și consultării publicului, precum și aprobarea Documentației Plan 
Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă industria-
lă în zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare, parcelare 
teren și construire locuințe individuale”, Târgu Jiu, strada Ana 
Ipătescu, nr. 37-39, Judeţul Gorj

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

marul Municipiului Târgu Jiu; 
• Raportul final al informării și consultării publicului întocmit de  

Direcția urbanism și amenajarea teritoriului;
• Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și 

Avizul Arhitectului șef al Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
• Planul Urbanistic Zonal elaborat de S.C. ARHITONIC S.R.L., avizele 

și acordurile obținute;
Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la Secțiunea 

Consiliul Local – Legea Transparenței
• la sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu Jiu, din Bd. Con-

stantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiec-

tul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot de-
pune până la data de 27.01.2023:

[ ] în format electronic pe adresa de e-mail: primariatargujiu@targu-
jiu.ro; 

[ ] prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bd. Con-
stantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj; 

[ ] la sediul instituţiei, la Registratură (Centrul pentru informarea 
cetățenilor), la adresa Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Pro-
iectul de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și con-
sultării publicului, precum și aprobarea Documentației Plan Urba-
nistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă industrială în 
zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare, parcelare teren 
și construire locuințe individuale”, Târgu Jiu, strada Ana Ipătes-
cu, nr. 37-39, Judeţul Gorj

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi pu-
blicate pe pagina de internet a instituţiei, la la Secțiunea Consiliul Local 
– Legea Transparenței. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justi-
ficată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către 
o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 27.01.2023. 

Data finalizare termen anunț : 28.02.2023. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 
(titularul proiectului)

S.C. DACIA ENERGY GREEN S.R.L., titular al proiectului CONSTRU-
IRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ, ÎMPREJMUIRE Şl RACORDARE LA 
CEZ, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 

de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 

mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ, 
ÎMPREJMUIRE Şl RACORDARE LA CEZ, propus a fi amplasat în comuna 

Jupâneşti, sat Vierşani, jud Gorj.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 

consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii, nr. 76 , 

judeţul Gorj, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 - 14.00,  precum şi la 

următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul decizi-

ei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina 

de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

Primele două blocuri ce vor fi 
reabilitate termic la Târgu-
Jiu, prin fonduri PNRR, au 

primit deja finanțarea. „Am semnat 
contractele alături de administratorii 
asociațiilor din care imobilele fac par-
te: doamna Blănaru Lucreția și domnul 
Pîrvan Dumitru. Este vorba de blocuri-
le cu numerele 54 și 52 din Bulevardul 
Victoriei”, a anunțat primarul Marcel 
Romanescu.

În primul caz, valoarea intervențiilor 
depășește un milion de euro (peste 5 
milioane de lei), iar în privința blocu-
lui nr. 52, suma se apropie de 400.000 
euro (1,9 milioane lei).

Lucrările de care vor beneficia cele 
două construcții constau în: reabilita-
re termică (anvelopare); termoizolare 
planșeu pod; refaceri trotuar de gardă 

(pentru protejarea fundației); diver-
se reparații locale; sisteme alterna-
tive de producere a energiei electrice 
(panouri fotovoltaice care vor asigu-
ra consumul de energie din spațiile 
comune); reabilitarea și moderniza-
rea instalațiilor de iluminat pentru 
spațiile comune; sisteme inteligente 
de umbrire; sistem inteligent de regla-
re a instalațiilor electrice și montarea 
de tâmplărie performantă, cu rama 
din PVC.

„Acestea sunt doar primele două 
dosare aprobate pentru finanțare prin 
PNRR, vor urma și altele și avem pro-
iecte depuse și la Ministerul Dezvoltă-
rii tot pentru reabilitare de blocuri”, a 
conchis primarul din Târgu-Jiu.

I.I.
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Angajare la spitalul din SaduAngajare la spitalul din Sadu
Spitalul Orăşenesc „Dr. Gheor-

ghe Constantinescu” Bumbești-Jiu 
organizează concurs pentru ocupa-
rea funcției de fizi-
okinetoterapeut, la 
cabinet RMFB din 
Ambulatoriul inte-
grat al spitalului.

Postul este pe 
perioadă deter-
minată, până la 
31.12.2023.

Candidații tre-
buie să prezinte 
diploma de licență 
în specialitate și să 
aibă minimum 6 
luni vechime ca fizi-
okinetoterapeut.

Termenul limită 
pentru depunerea 
dosarelor este 18 
ianuarie, ora 14.00. 

Proba scrisă are loc pe 30 ianua-
rie, iar interviul, pe 2 februarie.

I.I.
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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

8611 8611 

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 fostului 
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 vâr-
stă 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.

 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.

r În data de 15.01.2023, comemorăm 26 ani de la 

decesul mamei și bunicii noastre, MARIA PUPĂZAN 

(DĂSCĂLIȚA), din TIMIȘENI – FĂRCĂȘEȘTI, o amin-

tire frumoasă pentru lume și o mare durere pentru 

familie. 

Dragostea mai tare decât moartea a rămăs vie în 

sufletele noastre ca zână frumoasă, icoană sfântă, fe-

meie între stele și stea între femei.

Cu delicatețe sufletească ne-a crescut și îndrumat 

pașii în viață, fiind amintire care nu moare.

Pios omagiu, veșnică recunoștiință, lacrimi și flori!

                 Copiii și nepoții

MIU MARIAMIU MARIA
16.03.1937-14.01.202016.03.1937-14.01.2020

Fiicele, ginerii şi nepoţii Fiicele, ginerii şi nepoţii 
anunta cu durere ca pe data anunta cu durere ca pe data 
de 14.01.2023 se împlinesc 3 de 14.01.2023 se împlinesc 3 
ani de când a plecat dintre noi ani de când a plecat dintre noi 
cea mai bună mamă din lume, cea mai bună mamă din lume, 
soacră şi bunică.soacră şi bunică.

Ne-o amintim pe mama Ne-o amintim pe mama 
ca într-o poză, zâmbind şi ca într-o poză, zâmbind şi 
privindu-ne cu ochii ei blanzi. privindu-ne cu ochii ei blanzi. 
Ne este dor de ea ... şi, uneori, Ne este dor de ea ... şi, uneori, 
nu avem lacrimi să o plângem, nu avem lacrimi să o plângem, 
deşi ne dorim, alteori ne doare deşi ne dorim, alteori ne doare 
sufletul şi plângem încet ... sufletul şi plângem încet ... 
Regretăm că nu i-am arătat cât Regretăm că nu i-am arătat cât 
de mult o iubim, dar sperăm de mult o iubim, dar sperăm 
că ea, ACOLO SUS, ştie!că ea, ACOLO SUS, ştie!

Dumnezeu să-ţi dea odihnă Dumnezeu să-ţi dea odihnă 
veşnică, mamă!veşnică, mamă!

Vând casă în sat Valea 
Mănăstirii, com. Cătunele. 
Casa are bucătărie, living, 2 
dormitoare, baie, terasă și beci 
cu 3 încăperi și este acoperită 
cu tablă Lindab. Are izolație, 
termopane și încălzire cen-
trală. Teren 3500 m2 pe care 
se află anexe gospodărești, 
livadă, vie pe șpalieri și bol-
tă. Se vinde mobilată / nemo-
bilată. Preț negociabil. Tel.: 
0723310928.

ComemorăriComemorări

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri birouri 

ultracentral. ultracentral. 
Relaþii la Relaþii la 

telefoanele: telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

Școală Meserii autorizate Gorj 
desfășoară cursuri orice meserie, mi-
nim 450 lei, rate, diplome recunoscute, 
sprijin angajare. Căutăm colaboratori, 
2000 lei /clasa. Telefon:   0751855929; 
secretariatsnm@yahoo.com

În atenția 
tuturor 

abonaților!
Toți cei care 

întâmpină probleme 

în ceea ce privește  

distribuirea 

cotidianului 

Gorjeanul 

sunt rugați 

să apeleze nr. 

de telefon:  

0253-218 552  

Ofi ciul Județean 
de Poștă Gorj 
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Eminescu, omagiat la Şcoala 
Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”
La împlinirea a 173 ani de la nașterea Luceafărului poe-
ziei româneşti, Mihai Eminescu, dar și de Ziua Culturii 
Naționale, elevii şi profesorii Şcolii Gimnaziale „Ecate-
rina Teodoroiu” din Târgu-Jiu l-au sărbătorit pe Emi-
nescu, recitându-i poeziile, realizând diverse planşe din 
versurile sale, pregătind  scenete şi  referate din viaţa 
şi opera poetului. 

Poet, prozator, jurnalist şi om politic, cu o activitate extrem 
de bogată, Mihai Eminescu rămâne şi azi o importantă voce a 
literaturii şi culturii noastre. La 15 ianuarie, ziua de naştere a 
poetului nostru naţional Mihai Eminescu, este sărbătorit, an 
de an, de toate instituţiile de cultură, autorităţi locale, şcoli 
şi nu numai, prin diverse manifestări. Astfel, la Şcoala Gim-
nazială „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, elevii şi cadre-
le didactice au pregătit, în avans, pe parcursul a două zile,  
un program variat de activităţi, dedicat poetului Mihai Emi-
nescu. Sub forma unui proiect intitulat „Să-l cunoaştem pe 
Eminescu” cei care au deschis seria manifestărilor de ieri, de-
dicate aniversării a 173 de ani de la naşterea poetului, au fost 
elevii clasei a III-a A , urmaţi de elevii claselor pregătitoare A şi 
B coordonaţi de cadrele didactice: Talianu Gabriela, Mihăiles-
cu Lavinia şi Minulescu Crina. Elevii au prezentat o şezătoare 
literară, cu poezii şi cântece, pe versurile lui Eminescu, poezia 
„Luceafărul” fiind şi inspiraţia lor pentru sceneta frumos pre-
zentată, pentru ca flacăra poeziei eminesciene să rămână veş-
nic vie şi pentru a ne reaminti de frumoasele versuri eminesci-
ene. Elevii claselor IA, IB, claselor a II-a A şi B, claselor a IV-a 
A şi B, precum şi micuţii noştri elevi de grădiniţă, pregătiţi de 
cadrele didactice: Ionică Janina, Neagoe Mirela, Moţa Danie-
la, Ion Mirela, Dodenci Nicolae,Gruia Irina respectiv, Drugan 
Lorena, Ionescu Corina şi Tomoiu Bianca, au pregătit un alt 
moment literar, emoţionant atât pentru elevi, cât şi pentru 
cadrele didactice deopotrivă,  reuniţi în sala de festivităţi a 
şcolii, elevii participând la activitate cu recitarea de versuri 
din marea creaţie a poetului şi realizând referate cu creaţii din 
opera marelui poet. Totodată, cu acest prilej, elevii au avut 
ocazia să  viziteze o expoziție de carte eminesciană, organizată  
în biblioteca şcolii, cu principalele opere ale marelui poet, care 
va putea fi vizitată şi zilele următoare.

Momentul literar, închinat poetului nepereche Mihai 
Eminescu, va continua şi astăzi, dar de data aceasta la clasele 
de gimnaziu, unde elevii de V-VIII, pregătiţi de profesorii 
de limba română, Vaculea Irina şi Bianca Băloi vor avea pe 
ordinea de zi a manifestărilor dedicate marelui poet, o serie 
de activităţi interesante. Prima activitate din program  se 
va intitula „Pe urmele poetului naţional” şi va cuprinde o 
prezentare PowerPoint cu o selecţie a informaţiilor referitoare 
la biografia şi activitatea literară a lui Eminescu. Va urma 
un scurt moment poetic, iar elevii vor recita poezii pe tema 
iubirii şi a naturii, de asemenea, vor realiza un intersant colaj 
din poezii eminesciene, vor interpreta scenete şi îi vor dedica 
versuri pline de admiraţie, Luceafărului poeziei româneşti. 

Un moment special, va fi pus în scenă de elevii de gimnaziu 
prin „Dialogurile dragostei”, dintre Eminescu şi Veronica 
Micle, reprezentând un colaj de poezii şi dialoguri frumoase 
pregătite de doi elevi din clasa a VII-a A.  Şirul evenimentelor de 
astăzi se va încheia cu o expoziţie care va cuprinde compoziţii 
plastice pe tema Eminescu. Prin actvităţile ample, prezentate 
pe parcursul celor două zile, organizatorii au vrut să creeze 
un cadru prin care toţi elevii să se exprime, să se bucure 
de această zi importantă, să evoce şi să aducă un omagiu 
memoriei geniului poeziei româneşti. 
                                                       Bibl. CRISTINA RĂSCOL               

După trei zile de ninsori 
abundente, turiștii veniți 
la munte, precum și pro-
prietarii spațiilor de caza-
re din Rânca, pot spune că 
în sfârșit a venit iarna. 

Doar drumarii au 
avut de furcă în 
aceste zile cu zăpa-

da așternută pe carosabil, dar 
prin intervențiile permanente 
pe care le-au avut au reușit să 
mențină drumul „la negru”, 
accesul turiștilor în stațiune 
făcându-se fără probleme. 
Cei care au ajuns în Rânca 
nu au putut decât să se bu-
cure, mai ales că unii dintre 
ei au fost în stațiune încă de 
la începutul săptămânii, când 
doar pe pârtia principală era 
un strat de zăpadă artificială. 
„A fost un concediu de neuitat. 
A fost superb pentru că atunci 
când am venit noi nu era pic 
de zăpadă, dar seara a înce-
put să ningă continuu. Rânca 
a devenit o stațiune foarte fru-
moasă, mai ales că se poate 
schia și toată lumea se bucu-
ră de ceea ce a găsit aici. Noi 
cu siguranță vom reveni, mai 
ales că suntem din Mehedinți 
și ajungem destul de repede”, 
a spus unul dintre turiști. 
Pârtiile din stațiune probabil 

Zăpadă de o jumătate de 
metru pe pârtiile din Rânca!

se vor aglomera din această 
după-amiază, când e așteptat 
un nou val de turiști, cei care 
chiar au căutat zăpada în 
această iarnă pentru a schia 
și nu au avut unde. „Alunecă 
foarte bine pentru că zăpada 
este naturală. Pe artificială 
alunecă altfel, pentru că ză-
pada e apă înghețată, nu are 
consistența fulgilor de acum. 
Acum e perfect, poți să schiezi 
și cu viteză pentru că poți opri, 
la nevoie, foarte ușor”, a spus 
un turist. „E prima zăpadă pe 
anul acesta și e foarte bună. 
De când o așteptam. A fost 
bună și cea artificială, pentru 
că ne-a ajutat când nu aveam 

alte posibilități. Și acum ar fi și 
mai bine cu cea naturală dacă 
ar fi un pic mai frig. Deocam-
dată încă e moale, dar e bună, 
mai dăm cu ceară și ne bucu-
răm de ea”, a spus un alt tu-
rist. Reprezentanții domeniu-
lui schiabil din stațiune dau 
asigurări că de acum încolo 
toate instalațiile de teleschi și 
telescaun vor fi funcționale, 
precum și cele trei pârtii pe 
care turiștii deja le îndrăgesc. 
Un schi pass de o zi costă 120 
de lei, în timp ce un abona-
ment pentru 5 zile ajunge la 
500 de lei, cu acces pe toate 
pârtiile.

 GELU IONESCU
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Va fi o seară plină pentru 
fanii sportului de sală din 
Gorj. La baschet, CSM Târgu 
Jiu se ia la trântă cu campi-
ona en-titre, U-BT Cluj Napo-
ca. 

Meciul se joacă sâmbătă, 
de la ora 20.30, iar antreno-
rul Kresimir Basic vrea ca 
formația gazdă să ofere o re-
plică pe măsură ardelenilor. 
Croatul a declarat că respec-

Basic: Jucătorii trebuie să se sacrifi ce pentru bunul mers al echipei
tă o echipă de asemenea cali-
bru, însă elevii săi trebuie să 
se gândească la victorie.

,,Întâlnim o echipă care ne 
reprezintă cu brio în cupele eu-
ropene, o echipă internaţională 
cu un roster foarte bun, format 
atât din jucători străini, cât şi 
din internaţionali români. 

Cu sigurantă este o echipă 
care trebuie admirată şi res-
pectată, însă, în acelaşi timp, 

noi nu vom intra pe teren cu 
gândul de a bifa încă un meci. 
Vom intra pe parchet pregătiţi, 
cu gândul de a ne pune în va-
loare atuurile noastre şi vom 
vedea, la final, cât de mult 
vom putea concura împotriva 
unei echipe cum este cea a 
Clujului”, a declarat Basic.

Până acum, croatul are o 
victorie și o înfrângere la câr-
ma CSM-ului și recunoaște 

că mai este mult de muncă la 
ultima clasată din Conferința 
A. 

,,Vrem să jucăm un bas-
chet mult mai rapid şi mult 
mai dinamic. 

Credem că am reuşit, în 
unele momente, acest lucru în 
ultimele două jocuri, am îmbu-
nătăţit unele aspecte, dar, în 
acelaşi timp, mai sunt lucruri 
de pus la punct pentru filoso-

fia mea şi pentru modul cum 
vreau să se exprime echipa pe 
teren. 

Jucătorii trebuie să-şi asu-
me acum un alt rol, trebuie să 
se sacrifice pentru bunul mers 
al echipei. Pentru asta, trebuie 
să muncim zi de zi”, a adăugat 
antrenorul.

CSM Târgu Jiu are un suc-
ces și 11 înfrângeri în LNBM.

CĂTĂLIN PASĂRE

Runda a 12-a din Liga Florilor le pune față 
în față pe CSM Târgu Jiu și CS Gloria 
Bistrița. Se anunță un meci de foc în Sala 

Sporturilor, iar antrenorul Liviu Andrieș a avut un 
mesaj ferm pentru fetele sale. Indiferent de rezul-
tat, principalul gorjean vrea ca formația gazdă să 
lupte până în ultimul minut. 

Determinarea fetelor și rezultatele din ultimele 
partide au umplut ,,polivalenta”, iar Andrieș crede 
că scenariul se va repeta.

,,Întâlnim una dintre forțele handbalului din Ro-
mânia, atât la nivel de lot, cât și de buget. În acel 
lot, se află 6-7 jucătoare care au evoluat în echipa 
națională a României, plus încă vreo 3-4 care evolu-
ează la nivelul altor echipe naționale. E clar că este o 
echipă foarte puternică, o echipă cu pretenții, dar am 
demonstrat în ultima perioadă că ne putem ridica la 
nivelul acestor adversari. 

Pentru noi este o provocare și fetele vor fi capaci-
tate. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a pleca 
mulțumiți de la acest joc. Indiferent de rezultat, va 
trebui să fim mulțumiți de ceea ce am realizat. Până 
în prezent, cred că este cea mai puternică echipă 
care vine în Sala Sporturilor în acest sezon”, a decla-
rat antrenorul CSM-ului la conferința de presă.

Principalul gorjean le-a cerut elevelor sale să 
aibă disponibilitate la efort, mai ales că la Târgu-
Jiu vine o formație cu gabarit. 

Andrieș a mai spus că încrederea este la cote 
ridicate în tabăra noastră după patru succese la 
rând.

,,Putem câștiga prin determinare, multă muncă și 
alergare. Alergarea e principalul cuvânt de ordine în 
acest joc. Trebuie să fim agresive, căci ne va fi foarte 
greu pe atacul lor. 

Este o echipă puternică și ca talie și atunci va 
trebui să găsim soluții pentru a reuși să dăm goluri 
mai rapide și să ne canalizăm forțele pentru a face 
o apărare agresivă, așa cum s-a întâmplat în meciu-
rile cu Vâlcea și Baia Mare. Fetele își dau seama ca 
întâlnim un adversar puternic și sunt convins că, la 
fel ca și în celelalte jocuri în care am întâlnit oponenți 

Andrieș, conștient de valoarea Bistriței: Este cea 
mai puternică echipă care a venit la Târgu-Jiu

puternici, ele se vor motiva, pentru că e dorința de a 
se ridica la acest nivel. Acum, e clar că după aces-
te meciuri bune pe care le-am făcut și nouă ni s-au 
umflat puțin mușchii, dar este un lucru bun, pentru 
că merităm. Am demonstrat că putem juca la nivelul 
oricărei echipe din Liga Florilor”.

O motivație în plus o constituie și faptul că me-
ciul va fi transmis în direct. Partida se vede pe PRO 
Arena.

,,Avem mici probleme de lot, dar sperăm că până 

la ora jocului vom trece peste ele, pentru că va fi o 
bătălie pe viață și pe moarte.  

Este primul meci de la Târgu-Jiu, transmis în Liga 
Florilor, dar eu cred că acest lucru va fi o motivație în 
plus pentru fete și pentru iubitorii de handbal, pentru 
că i-am învățăt cu meciuri frumoase. Sunt convins că 
vor fi în număr foarte mare la sală și ne vor susține 
pe întreaga perioadă a jocului.”

Meciul se va disputa sâmbătă, de la ora 17.30.
CĂTĂLIN PASĂRE
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Jucătorii de la Viitorul 
și-au reluat, miercuri, 
pregătirea. Fotbaliștii 

echipei de ligă secundă au re-
fuzat la începutul acestei săp-
tămâni să participe la antre-
namente din cauza restanțelor 
salariale. La jumătatea lunii 
ianuarie s-ar fi împlinit trei 
luni de când sportivii nu și-
ar fi primit banii, iar acest 
lucru i-a determinat să pro-
testeze împotriva conducerii. 
Doar antrenorul Florin Stîngă 
a participat la antrenamentul 
de marți. O situație similară a 
mai fost la echipă în primăvara 

Fotbaliștii Viitorului au revenit la Fotbaliștii Viitorului au revenit la 
antrenamenteantrenamente

anului trecut. Și acum, rezol-
varea a fost aceeași. Jucătorii 
și-au primit două salarii și pre-
gătirile au fost reluate. Viitorul 
Târgu Jiu nu și-a definitivat 
adversarii din iarnă. 

Cel mai probabil, echipa 
vă părăsi județul doar pentru 
anumite partide amicale, an-
trenamentele continuând să se 
desfășoare în cadrul Comple-
xului Sportiv Târgu Jiu. Viito-
rul Târgu Jiu a terminat anul 
2022 cu șapte victorii și nouă 
înfrângeri. Liga 2 se reia la fi-
nalul lunii viitoare.

CĂTĂLIN PASĂRE

UCB Târgu Jiu joacă în deplasare în prima eta-
pă a play-off-ului de promovare în Liga Zimbrilor. 
Debutul va avea loc pe 5 februarie, împotriva echi-
pei CSM Alexandria. 

Peste o săptămână, “universitarii” au și primul 

UCB și-a afl at programul din play-off
meci acasă. Pe 12 februarie, în Sala Sporturilor din 
Târgu Jiu vine CSM Reșița. 

Cele mai bune opt echipe ale eșalonului secund 
se vor duela pentru două poziții care duc direct în 
Liga Zimbrilor. De asemenea, ocupantele locurilor 
3 și 4 vor merge la baraj. 

Pe lângă UCB, play-off-ul este compus din 
CSM Alexandria, CSM Reșița, CS Medgidia, CSM 
Sighișoara, CS Politehnica Iași, CSU Galați și CS 
Universitatea Cluj Napoca.

Etapa 1-05.02.2023 (duminică)
CSM Aexandria - CSU CB TG-JIU
Etapa 2-12.02.2023 (duminică)
CSU CB TG-JIU - CSM Reșița
Etapa 3-19.02.2023 (duminică)
CSU Cluj - CSU CB TG-JIU
Etapa 4-26.02.2023 (duminică)
CSU CB TG-JIU -CSM Făgăraș
Etapa 5-12.03.2023 (duminică)
CS Medgidia - CSU CB TG-JIU 

Etapa 6-16.03.2023 (joi)
CSM Sighisoara - CSU CB TG-JIU 
Etapa 7-19.03.2023 (duminică)
CSU CB TG-JIU - CS Poli Iași
Etapa 8-23.03.2023 (joi)
CSU CB TG-JIU- CSM Alexandria
Etapa 9-26.03.2023 (duminică)
CSM Reșița - CSU CB TG-JIU 
Etapa 10-02.04.2023 (duminică)
CSU CB TG-JIU - CSU Cluj
Etapa 11-09.04.2023 (duminică)
CSM Făgăraș - CSU CB TG-JIU 
Etapa 12-20.04.2023 (joi)
CSU CB TG-JIU- CS Medgidia
Etapa 13-30.04.2023 (duminică)
CSU CB TG-JIU - CSM Sighisoara
Etapa 14-07.05.2023 (duminică)
CS Poli Iași - CSU CB TG-JIU 
Barajul de promovare are loc în perioada 20-22 

mai 2023.
CĂTĂLIN PASĂRE


