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Directoratul CEO, în aer! Controverse Directoratul CEO, în aer! Controverse 

în legătură cu cele două propuneri ale PNL!în legătură cu cele două propuneri ale PNL!
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Scandal în minerit! CEO Scandal în minerit! CEO 
angajează pensionari – Listăangajează pensionari – Listă

O parte a salariaților CE Oltenia sunt 
revoltați de faptul că la CEO, oameni 
abia ieșiți la pensie sunt chemați să 
lucreze  din nou în subunitățile com-
paniei. Mai exact, în carierele miniere: 
,,De ce nu-și angajează copiii în loc 
să-i lase să plece la muncă în străi-

nătate, când e nevoie de ei 
aici?. Preferă să ia și pen-
sie și salariu și alte be-
neficii”, spun salariații.
Cu numai câțiva ani în 

urmă, CEO a pensi-
onat o mare parte 

din directorii în-
deplineau 
vârsta de 
pensiona-
re, tocmai 
pentru a 
face loc ti-
nerilor.

Liderii Liderii 
protestatarilor din protestatarilor din 
CEO, întâlnire cu șefi i CEO, întâlnire cu șefi i 
de partidede partide

Primarul Bucurescu:Primarul Bucurescu: Făptaș sau complice!  Făptaș sau complice! 
Nașul și fi nul au consumat zeci de carafe cu Nașul și fi nul au consumat zeci de carafe cu 
vin la Restaurantul Valentina din Motruvin la Restaurantul Valentina din Motru

Vrei un curs gratuit?Vrei un curs gratuit?
Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
0, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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„În spatele oricărei uși închise stă un mist er legat cu șapte pec eţ i.” - Khamil Gibran„În spatele oricărei uși închise stă un mist er legat cu șapte pec eţ i.” - Khamil Gibran
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FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9359  -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

†) Închinarea †) Închinarea 
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Sfțntului Apostol PetruSfțntului Apostol Petru
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Scrisoare către Mihai Eminescu
„De la Nistru pân la Tisa
Tot românu plânsu-mi-s-a”
(M.E.)

Am venit să-ți spun în moarte că din nou ești inter-
zis,
Doina iarăși e rănită și o vor crucifica,
O vâneaz liicenii, bieți homunculi de abis,
Nu sunt fericiți zlătarii fără-ntemnițarea ta.

Ei, ce n-au creat nimica, decât scrisorici și jeg,
Ei, la țâțele străine, totdeauna bursieri,
Ei, ce nici o doină simplă nu aud și nu-nțeleg,
Ei lovesc în tine, Doamne, asmuțiți de nicăieri.

Creier strâmt cât două zgaibe, buze groase de 
perverși,
Iarăși îți trimit în lanțuri Doina care ne-a cuprins,
Iarăși să te simți acasă, la evrei, la greci, la perși,
Nu în propria ta țară, drept al fiecărui ins.

De la Nistru pân la Tisa, glasul scârbei străbătu,
Se ridică liicenii să te dea din nou la câini,
Dreptul sfânt la Eminescu să nu-l aibă țara, nu,
Cum nu are dreptul simplu la lumina unei pâini.

Au venit niște homunculi, să te-așeze iar în lanț,
Să te bage-n pușcăria interdicției din nou,
Ei, lovindu-te pe tine, se și cred interesanți,
Puradelul-gabrielul se și crede un erou.

Ce otrăvuri! Ce otrepe! Ce mișei! Ce derbedei!
Prunci făcuți în luna-a cincea, dintr-o palmă și un 
gât,
Kaghebei ce vor să tragă ghilotina după ei,
Ca să ne dispară neamul, ca să fim bastarzi și-atât.

De la Nistru pân la Tisa, iarăși ne-au crucificat,
Rațiuni superioare te îndeasă în mormânt,
Iar, în țară, lașitatea e politică de stat,
Iar e condamnat românul, ca nimic să n-aibă sfânt.

Îți trimit, prin morți, scrisoare, la un tragic post-re-
stant,
Tot românul plânsu-mi-s-a despre tot ce-l străbătu,
Sună-ne din corn o dată, să scapi țara de neant,
Că se-arată liicenii, insalubri, pe versant,
Vor să izoleze Doina, vor să nu mai fii nici tu.

ADRIAN PĂUNESCU
1-2 ianuarie 1998

Oltenii și-au omagiat înaintașii
 
Grăbit să scriu simplele mele note zilnice pentru 

Gorjeanul de vinerea trecută, cu regret recunosc că am 
scăpat din vedere Ziua Culturii Naționale – 15 ianuarie, 
votată de Parlamentul României din care făcea parte, la 
acea vreme, și Poetul Național Adrian Păunescu. 15 ia-
nuarie nu a fost aleasă întâmplător ca Ziua Națională a 
Culturii Naționale, ea fiind ziua nașterii Poetului Nepere-
che Mihai Eminescu.

În plină zi sfântă de duminică am căutat prin bibliote-
ca mea și am dat peste volumul de versuri DEROMÂNIZA-
REA ROMÂNIEI, (apărut la Editura Păunescu, Fundația 
Iubirea, 1998) al poetului, publicistului și creatorului de 
ziare și reviste Adrian Păunescu. L-am recitit cu mare 
bucurie și am regăsit în el poemul-pamflet reprodus mai 
sus, dar și poemul NAȘTEREA LUI EMINESCU. În boga-
ta-i producție poetică, nu este exclus ca Adrian Păunescu 
să-i mai fi dedicat și alte poeme. De altfel, un alt mare 
poet și dramaturg oltean – Marin Sorescu, i-a închinat și 
el Marelui Mihai Eminescu, cel puțin un poem intitulat 
TREBUIAU SĂ POARTE UN NUME.

Și, sunt convins, având în vedere marea prietenie 
dintre Adrian Păunescu și Marin Sorescu, nimic nu este 
întâmplător. Iar faptul că această SCRISOARE CĂTRE 
EMINESCU este atât de actuală și astăzi, fie-mi permisă 
republicarea ei.

ION PREDOȘANU

Când scriu de Eminescu, mă tem că fac păcate,
Comit vreun sacrilegiu sau vreo impietate...
O recunosc că scriu și simt că mă cutremur,
Deși nu  este frig, mă trece-așa, un  tremur.
Luceafăr între stele, în Galaxii și-n Cer,
Și, cum cu  toții știm, Leceferii nu pier!
În Ipotești, Mihai, văzu lumina zilei,
Și-i încurcă, micuțul, pe marii apostilei,
Ce nu știau să scrie, darmite să citească,
Cei ce  semnau  cu de’ștul, știind să se cinstească.
Raluca lui Jurașcu, sau dulcea mamă-a sa,
Al șaptelea copil pe lume aducea,

EMINESCU, SĂ NE IERȚI
La mijloc de Gerar, și știți că nu sunt glume,
O stea făr’ de pereche,  un zeu sau o minune.
O naștere firească, o floare la ureche,
Dar floarea va să fie, POETUL NEPERECHE,
Ce stă săltat pe socluri, de semeni demni și maturi,
De-a cărui poezie, nicicând nu  te mai saturi.
Păcat că timpul zboară, aiurea și haihui,
Născând și alți “luceferi”, de care-s mulți sătui,
Crezându-se că-s glorii, având sufixul “escu”,
Ce scriu doar pentru  coș... TRĂIASCĂ EMINESCU!

GEO FILIȘ  

Cinci anișori
Vlăstar plăpând și inimos,
Ai chip de vis, dumnezeiesc,
Să mi te-nalți mărinimos,
Îngerul meu, azi îți doresc

Când mai pusăși în glastra vieții
Un fericit și gingaș fir,
Pășiși spre anii tinereții,
Strânsăși cinci flori de trandafir…

Și rog pe Domnul să te țină
Ani mulți pe lume sănătoși,
Poteca vieții s-o ai lină,
Lângă părinții tăi frumoși! 

VASILE CERTEZANU
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În urmă cu o săptămâ-
nă lucrurile păreau 
clare: pentru Directo-

ratul CEO fuseseră propuși, 
de către liberali, Constan-
tin Popescu, șef birou în ca-
drul companiei energetice și 
Cosmin Trufelea, directorul 
Carierei Roșia, ambii fiind 
membri în BPJ al PNL Gorj, 
iar de către social-democrați, 
Ion Bălășoiu, director adjunct 
tehnic la Sucursala Minieră.

Urma să aibă loc ședința 

Directoratul CEO, în aer! 
Controverse în legătură cu 
cele două propuneri ale PNL!
Deși au trecut două săptămâni de când Directoratul 
Complexului Energetic Oltenia este nefuncțional, având 
în componență doar doi membri, adică pe președintele 
Daniel Burlan și pe Marius Negru, întârzierea numirii 
unor persoane pe celelalte trei poziții nu a fost determi-
nată de vreo dispută între liberali și social-democrați, 
așa cum s-a dorit să se creadă, pe baza declarațiilor li-
derilor celor două organizații politice, de zilele trecute, 
din medial locală. De fapt, exită o condiție a senatorului 
Ion Iordache, liderul PNL Gorj, care își dorește numirea 
ambelor persoane propuse sau a niciuneia, în contextul 
în care, pentru una din propuneri ar exista unele opinii 
rezervate, în privința profesionalismului acesteia.

Consiliului de Supraveghe-
re și cei trei să fie numiți în 
Directoratul companiei ener-
getice.

Din câte se pare, una din-
tre variantele propuse de libe-
rali nu a fost agreată, iar se-
natorul Ion Iordache a rămas 
ferm pe poziții: ori vor fi nu-
mite ambele persoane propu-
se, adică Popescu și Trufelea, 
ori niciuna. 

De altfel, Iordache a spus 
la ședința BPJ Gorj de săp-

tămâna trecută că nu a avut 
contact, în ultima vreme, cu 
liderii liberali de la centru și 
nici cu ministrul Virgil Popes-
cu.

Nici la finele săptămânii 
trecute nu se știa dacă, în 
această săptămână va avea 
loc ședința Consiliului de Su-
praveghere al CEO, nefiind 

stabilită o dată, nici ordinea 
de zi și cu atât mai puțin per-
soanele care ar putea fi numi-
te în Directorat.    

GEORGE CONSTANTIN

Biroul Executiv al Sin-
dicatului Energia Rovinari 
a solicitat și a avut, săptă-
mâna trecută, o întâlnire cu 
președintele PSD Gorj, depu-
tatul Mihai Weber, a anunțat 
sindicatul condus de Con-
stantin Mitrescu.  „S-a discu-
tat exclusiv pe tema deblocării 
și aplicării în totalitate a pre-
vederilor legii nr.197/2021, 
respectiv prin noua inițiativă a 
PSD, plx 618/2022, inițiativă 
ce face referire explcit că se 
asimilează în condiții speciale 
de muncă și perioada lucrată 
între anii 2001-2021, conform 

Liderii protestatarilor din CEO, 
întâlnire cu șefi i de partide

prevederilor legii nr.197/2021, 
și care mai are de primit avize 
doar în ultimele două comisii 
din Camera Deputaților.  Dom-
nul Mihai Weber ne-a cerut un 
răgaz până la începutul sesiu-
nii parlamentare și ne-a promis 
că în primele două săptămâni 
ale lunii februarie o să încer-
ce să găsească susținerea 
majorității parlamentare pen-
tru a o trece și prin ultimele 
două comisii. Așteptăm să se 
termine vacanța parlamenta-
ră și apoi să fim chemați în 
Comisia de Muncă din Came-
ra Deputaților pentru discuțiile 
și modificările pe care le-am 

cerut, iar în caz că nu se va 
respecta ceea ce am solicitat 
și convenit, vom relua din nou 
protestele din Piața Prefectu-
rii Tg-Jiu. La această întâlni-
re au participat Constantin 
Mitrescu, Marius Ursu, Gore 
Bălu, Francisc Novabilschi, 
Liviu Hobeanu, Vasile Tivig și 
Manu Tomescu. Menționăm că 
luna trecută liderii Sindicatu-
lui Energia Rovinari au avut o 
întâlnire pe aceeași temă și cu 
președintele PNL Gorj, Domnul 
Senator Ion Iordache”, se ara-
tă într-un comunicat de pre-
să al sindicatului.

M.C.H.
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REZULTATE LOTO REZULTATE LOTO 
15 ianuarie 202315 ianuarie 2023

Loto 6/49:    21, 9, 31, 18, 41, 16 
Noroc:    0 8 2 8 7 0 3 
Joker:    8, 21, 34, 11, 44, (+ 12) 
Noroc Plus:    0 1 4 0 3 6 
Loto 5/40:    24, 15, 29, 37, 28, 4 
Super Noroc:   2 2 3 5 9 8

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.

Juristul Primăriei Aninoasa a venit la serviciu 
cu un cuțit! Două echipaje de poliție la UAT
Incident, vineri du-
pă-amiază, la Primă-
ria Aninoasa. Două 
echipaje de poliție 
erau parcate în fața 
UAT-ului iar con-
siliera personală a 
primarului, Popes-
cu, era audiată, în 
primărie, de agenți. 
În UAT se vehicula, 
între salariați, că 
juristul Primăriei ar 
fi venit la muncă cu 
un cuțit și ar fi amenințat această salariată. Unii vor-
beau chiar de hărțuire...

IPJ Gorj, la solicitarea Gorjeanul, a prezentat astfel 
situația:

,,La data de 13 ianuarie a.c. polițiștii Secției 6 Poliție Rurală 
Târgu-Cărbunești s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că 
la aceeași dată, un bărbat de 45 de ani, din municipiul Târgu-
Jiu, angajat al administrației publice din comuna Aninoasa, 
a purtat asupra sa, fără drept, în sediul instituției un obiect 
tăietor-înțepător. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabili-
rea situației de fapt în cadrul unui dosar penal sub aspec-
tul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de 
obiecte periculoase în sediul instituțiilor publice, urmând a se 
propune soluție legală prin unitatea de parchet competentă".

Juristul Primăriei Aninoasa, Vîlceanu Păstorel Alexandru, 
a fost implicat, la finalul anului trecut, într-un dosar de tra-
fic de droguri, fiind ridicat de jandarmi de la serviciu în vede-
rea audierilor în acest dosar.

A.S.

Doar în cei doi ani de 
pandemie petrece-
rea nu a avut loc, 

anul acesta fiind cea de-a 
13-a ediție, la prima dintre 

Revelionul Artiștilor – petrecere cu sute de participanți!Revelionul Artiștilor – petrecere cu sute de participanți!
A fost mare chef, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la restaurantul de pe Insulița 
de pe Jiu, acolo unde sute de artiști, muzicanți și lăutari s-au strâns din toată țara 
și chiar din străinătate pentru a participa la Revelionul ce le este dedicat și care a 
devenit deja tradițional la Târgu-Jiu. 

ele numărul participanților 
fiind de câteva zeci. 

Acum s-a ajuns la sute de 
participanți, la un meniu de 
aproape 400 de lei pe persoa-

nă și la o sală care e aproape 
neîncăpătoare când ies toți 
cei dornici să joace o horă sau 
o sârbă. 

Iar la acest chef s-a ju-
cat permanent, mai ales că 
petrecăreții fix de muzică nu 
au dus lipsă. 

Vladimir Duminică este 
un tânăr artist de la Chișinău 
care a mărturisit că a condus 
aproape o jumătate de zi pen-
tru a putea ajunge la Târgu 
Jiu.

„A fost un efort de vreo 11 
ore de condus, dar îmi place 
aici, e frumos. E prima dată 
când vin pe meleagurile aces-
tea, dar o să mai revin pentru 
că ne simțim foarte bine. E săr-
bătoarea noastră, a artiștilor, 
lăutarilor și muzicanților și ne 
simțim foarte bine cu toții”, a 
spus tânărul basarabean. 

Și Diana Ioniță a venit de 
la Buzău și a mărturisit că va 
reveni și anul viitor. 

„Pentru prima dată am 
ajuns la acest revelion și am 
venit pentru că am auzit că la 
Târgu-Jiu e cea mai tare petre-
cere a noastră. E cel mai fru-
mos revelion și nu aveam voie 
să îl ratăm. 

Abia aștept să facem o 
tradiția din treaba asta și în fi-
ecare an să revenim la Târgu-
Jiu pentru a ne distra după un 
an de muncă”, a spus artista. 

Pe la microfonul „ofici-
al” s-au perindat Stane Ste-
pănescu și Marian Cozma, 
constănțeanul declarându-se 
și el foarte bucuros că a reușit 
să fie prezent la petrecere și 
chiar să îi scoată la joc pe toți 
participanții. 

„Mă bucur să fiu aici, îmi 

place Târgu-Jiu, îmi plac oa-
menii de aici și vreau să mă 
simt bine, să mă distrez ală-
turi de ei pentru că am foarte 
mulți prieteni, colegi de breas-
lă cu care vreau să beau și 
un șpriț și să le urez La Mulți 
Ani”, a spus Cozma. 

Maria Loga, Irina Zoican, 
Victor Tița și alți artiști au 
fost prezenți, marele absent 
fiind Niculina Stoican, din ca-
uza unei probleme personale. 

Colegii i-au transmis însă 
că îi sunt alături, organiza-
torii Elisabeta și Gigi Vasile 
reușind cu brio să realizeze o 
petrecere pe care participanții 
să nu o uite până anul viitor. 
„Avem alături de noi artiști 
din toată țara, lăutari, invitați 
din toată țara și de la anul am 
vrea să-I spunem acestui re-
velion al lăutarilor, artiștilor, 
muzicanților și prietenilor, 
pentru că și oamenii care ne 
iubesc și ne invită la eveni-
mente sunt bineveniți alături 
de noi, să se distreze, să facă 
poze, să se simtă bine alături 
de noi”, a menționat Elisa-

beta Vasile, în timp ce soțul 
său a precizat că la petrece-
re au venit și oameni simpli, 
care nu au nicio legătură cu 
această breaslă. „Cine și-a do-
rit a putut participa, ca să dau 
un exemplu, avem o doamnă 
comandor, pilot de aviație din 
București, care a vrut să se în-
scrie înainte să știe cine cântă, 
cât costă meniul, nu a intere-
sat-o, a vrut doar să fie alături 
de noi și apreciem acest gest, 
iar acum este aici la masă”, a 
spus Gigi Vasile. 

Persoana în cauză este 
Margareta Alexandrescu, 
care a mărturisit că va reveni 
la Târgu-Jiu ori de câte 
ori va avea ocazia. „Mi s-a 
recomandat această petrecere 
de excepție și chiar sunt 
bucuroasă că am acceptat s-o 
încerc anul acesta și probabil o 
să devin un client permanent”, 
a spus aceasta. Petrecerea 
s-a terminat în zori, de 
acum încolo pe petrecăreți 
așteptându-i un an cu multe 
nunți și botezuri.

 GELU IONESCU
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

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

Zeci de șoferi gorjeni care au încălcat 
legislația rutieră în străinătate sunt chemaţi 
în instanţele de judecată pentru că nu şi-au 
plătit amenzile. Astfel de solicitări venite din 
partea autorităţilor străine sunt aproape în-
totdeauna admise de către instanţele de jude-
cată din Gorj. Și nu sunt puține!

Astfel, un șofer din Crasna e bun de plată 
90 de euro, după ce a călcat accelerația 
peste limita regulamentară pe o autostra-

dă din Austria. 
Pentru că nu a plătit la timp, gorjeanul s-a tre-

zit chemat în instanţă, dosarul fiind înregistrat 
pe rolul Judecătoriei Novaci. „În fapt,  la data de 
06.02.2022, ora 23.47, la Stadtgemeinde Volker-
markt, A2, km 279, 102, Haimburg, Sudautobahn, 
Fahrtrichtung:Klagenfurt, ca șofer al vehiculului 
cu nr de înmatriculare  (...) a depășit limita lega-
lă de viteză cu 28 km/h”, au transmis autoritățile 
austriece, cererea fiind aprobată de instanță.

În aceeași situație se află și un șofer din Motru 
care a fost prins, în august 2019, conducând cu 
viteză mai mare decât cea legală pe o stradă din 
Austria. Pentru că a depăşit viteza cu 29 de km/h, 
bărbatul a fost sancţionat cu 95 de euro de către 
autorităţile austriece.

Un alt șofer, din Bumbești-Pițic, are de plătit 130 
de euro printr-o decizie definitivă a instanţei din 
Austria. Omul a fost înregistrat de radar, în data de 
13.01.2022, ora 23.01, conducând cu o viteză mai 
mare cu 24 de km/h decât cea legală pe autostrada 
A2, ce leagă capitala Viena de granița cu Italia.

„Recunoaşte decizia pronunţată de Bezirk-
shauptmannschaft Hartberg-Furstenfeld la data 
de 30.03.2022, definitivă la data 01.06.2022, prin 
care intimatul a fost obligat la plata unei sancțiuni 
pecuniare în cuantum de 130 euro. În temeiul art. 
300 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 modificată şi 
republicată dispune schimbarea sumei de 130 euro 
în moneda statului de executare la cursul valutar 
de la data pronunţării hotărârii, stabilind suma de 
637,30 lei”, a decis Judecătoria Novaci. 

Practic, autoritățile din România sunt obligate 

să recunoască și să execute o amendă rutieră pri-
mită de un român pe teritoriul unui stat membru al 
Uniunii Europene.

De la sfârşitul anului 2014, a intrat în vigoare 

o reglementare UE prin care şoferii cu amenzi vor 
intra într-o bază de date, ei putând să fie opriţi apoi 
oricând pentru amenzi neplătite.

I.I. 
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O parte a salariaților CE Ol-
tenia sunt revoltați de fap-
tul că la CEO, oameni abia 

ieșiți la pensie sunt chemați să lucre-
ze  din nou în subunitățile companiei. 
Mai exact, în carierele miniere: ,,De 
ce nu-și angajează copiii în loc să-i 
lase să plece la muncă în străinătate, 
când e nevoie de ei aici?. Preferă să 
ia și pensie și salariu și alte beneficii”, 
spun salariații. Cu numai câțiva ani 
în urmă, CEO a pensionat o mare par-
te din directorii îndeplineau vârsta de 
pensionare, tocmai pentru a face loc 
tinerilor. În opinia angajaților, acest 
lucru este absolut nefirec: ,,Noi cerem 
să se aplice Legea 197 pentru a ieși la 
pensie la 52 de ani, fiindcă avem tot 
felul de afecțiuni și riscăm să murim la 

Scandal în minerit! CEO angajează pensionari – Listă
locul de muncă, iar șefii CEO îi cheamă 
pe cei care s-au pensionat acum un an 
sau doi. Este de neînțeles, când există 
peste 3.000 de cereri de angajare din 
partea tinerilor din acest județ. Pe de 
altă parte, abia pensionații dau dova-
dă de multă lăcomie. În loc să-și vadă 
de pensie liniștiți, se întorc în carieră 
să mai ia un ban. Bineînțeles că ei în 
loc de 8 ore stau câte 5,6 ore la lucru 
și au și alte beneficii. Majoritatea lor 
au copiii plecați în străinătate. În loc 
să și-i aducă acasă, să-i angajeze în 
cariere și termocentrale, acolo unde e 
nevoie de forță de muncă tânără, pre-
feră să se reangajeze ei. Sunt peste 
20 de angajări de acest fel”, declară 
salariați ai CEO.

 M.C.H.

„Timeo danaos...”
Se spune că din istorie 

învățăm doar că nu învățăm 
nimic din istorie. Iar în isto-
rie, după cum ne spune însuși 
Vergiliu, în „Eneida” sa, e un 
citat celebru: „Timeo dana-
os et dona ferentes”. Mai pe 
românește, „Mă tem de greci 
și când fac daruri”, cu trimi-
tere directă la vestita istorie 
a calului troian. Cal troian 
care astăzi se dovedește a fi 
controversata firmă austriacă 
OMV care, pas cu pas, după 
cum ar spune un politician cu 
origini sibiene, preia tot mai 
mult controlul materiilor pri-
me și energeticii românești. 
A-nceput cu gazele și petro-
lul, continuă cu producția de 
curent electric, acum venind 
și rândul Gorjului să se „bu-
cure” de beneficiile distruge-
rilor pe care OMV le lasă în 
urmă, după petrochimia ro-
mânească urmând, așa cum 
bine se vede, mineritul și ter-
mocentralele. 

Și ca orice șmecher care 
și-a găsit fraierii, speculează 
la maximum situațiile care, 
dacă nu există, și le creează 
singuri...

Iată însă că nu toți româ-
nii dorm în cizme și cu capu-
ntre urechi. 

Constatăm cu plăcere fap-
tul că un colaborator al PER 
Gorj, sindicalistul cu state 
vechi Constantin Crețan, se 
poziționează în fruntea unui 
grup de gorjeni care se opun 
expansiunii neo-imperialiste 
a OMV și, ca mulți înaintași 
ce au trăit pe meleagurile 
brâncușiene, se ridică îm-
potriva nedreptăților pe care 
însăși guvernarea actuală le 
oploșește. Căci fără complici-
tatea unei guvernări care pare 

PER Gorj: OMV, calul troian

decisă să dezindustrializeze 
România în trap săltat, OMV 
nu poate să facă atâta dez-
astru în țara noastră! Acum, 
OMV a pus ochii pe niște pă-
mânturi din Gorj – sute de 
hectare! – care, sub pretextul 
că vor fi amplasamentul unde 
se vor ridica patru câmpuri 
de panouri fotovoltaice, vor 
intra în proprietatea austrie-
cilor, cu toate mineralele adu-
nate și concentrate în timp de 
zeci de ani plus stratul șase 
de cărbune aflat în acel areal! 
Pământuri care, deși se află 
acum în patrimoniul CE Olte-
nia, nici în ziua de azi nu au 
lămurit regimul proprietății, 
multe dintre ele fiind în liti-
giu cu foștii proprietari, pă-
mânturi care trebuiau retro-
cedate comunităților de la 
care au fost luate. Desigur, 
lucrul acesta nu s-a reali-
zat, iar acum oamenii își fac 
tot mai des drum prin „sala 
pașilor pierduți”, în speranța 
că, în lupta cu mamutul eco-
nomic, vor avea parte, totuși, 
de dreptatea pe care o cla-
mează.

Filiala gorjeană a Partidu-
lui Ecologist Român nu poate 
rămâne nepăsătoare la du-
rerea concetățenilor săi și îl 
sprijină pe colegul Constan-
tin Crețan, pe lângă empatia 
noastră oferindu-i drept co-
laborator un avocat de valoa-
re, și acesta membru al PER 
Gorj, pentru a ajuta la sto-
parea jafului și asasinatului 
economico-social promovat 
de „puricele” OMV devenit di-
tamai elefantul prin... „cum-
părarea” Petrom-ului – în 
realitate, un gheșeft de care 
poate că n-ar fi rău să se ocu-
pe organele specializate ale 
statului încă român...

Comparativ cu partidele 
aflate la guvernare, aflate în-
tr-o suspectă cârdășie „stân-
gisto-dreptace” de tip struțo-
cămilă care are ca rezultat 
dărâmarea economică a țării 
și un adevărat genocid (așa 
definește DEX-ul această dis-
trugere deliberată și sistema-
tică) la adresa pensionarilor, 
Partidul Ecologist Român nu 
luptă doar cu problemele de 
mediu, ci și pentru ecologi-
zarea societății românești, 
pentru stoparea elementelor 
toxice ajunse în punctele-
cheie de unde pot face atât de 
mult rău românilor. Și ne pu-
nem aici întrebarea dacă este 
doar nepricepere din partea 
celor puși ca să administreze 
(măcar conform jurământului 
depus: să-și dăruiască „toată 
puterea şi priceperea pentru 
propăşirea spirituală şi mate-
rială a poporului român”, să 
respecte „Constituţia şi legile 
ţării”, să apere „democraţia, 
drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale cetăţenilor, suve-
ranitatea, independenţa, uni-
tatea şi integritatea teritorială 
a României”) această țară și 
le ies din mâini doar praful și 
pulberea, sau este ALTCEVA/
ALTCINEVA în spatele lor, 
cum ar putea fi, de exemplu, 
multe interese străine, ori in-
terese proprii, pe care unii le 

numesc, simplu, șpăgi. Lu-
cruri de care PER se dezice to-
tal, cu dezgust, și chiar luptă 
împotriva lor, pentru noi inte-
resul național fiind cel al țării 
și al poporului român, nu al 
„tagmei jefuitorilor”, cum 
bine îl descria un alt gorjean 
celebru, din cărțile de istorie 
– Tudor Vladimirescu.

Nu s-a înțeles însă ce 
gândire economică are gu-
vernul când încearcă să 
facă, la Gorj, un soi de joint 
venture cu OMV, în care ce-
dează guvernanții cedează 
proprietăți care nu le aparțin, 
în care românii participă cu 
circa 85%, austriecii vin și ei 
cu vreo 15%, da’ rezultatele 
se împart jumi-juma’. 

Asta trimite cu gândul la 
ceva similar, da’ în partene-
riat DIRECT cu rușii, nu ca 
acum, indirect: vechile so-
vrom-uri, când noi le dădeam 
rușilor grâul iar ei ne luau pe-
trolul...

Tot ce putem spune este 
că, în vreme ce partide ca 
PSD, PNL sau UDMR (pe ulti-
mii îi mai putem înțelege, aia 
nu înseamnă că și acceptăm), 
în numele unor bani IPOTE-
TICI veniți din PNRR, rui-
nează CONCRET țara, PER 
a demarat un amplu proces 
de reconstrucție a țării. Nefi-
ind însă la putere, momentan 

lucrăm la perfecționarea pro-
iectelor pe care le vom pune 
imediat în operă când vom 
ajunge în zonele de decizie, fie 
ele la nivel local sau național. 
O variantă România 2.0, cum 
ar zice specialiștii în informa-
tică și nu numai. O Românie 
care să renască din propria 
ei cenușă pe baze curate, o 
Românie ecologizată econo-
mic și social, o Românie care 
să-și regăsească demnitatea 
și care să impună respectul 
meritat partenerilor de peste 
hotare, o Românie suverană! 
O Românie în care niște ad-
ministratori vremelnici (alții 
i-ar putea numi „asasini eco-
nomici”) să nu spere la 12 mi-
liarde de euro veniți „gratis” 
din PNRR, în numele cărora 
dărâmă sectoare economice 
de SUTE de miliarde de euro, 
cu toate dezastrele sociale 
aferente! Iar faptul că drumul 
pe care PER îl pregătește ro-
mânilor este perceput ca fi-
ind cel corect se vede chiar în 
sondajele de opinie, la nivel 
de Gorj formațiunea noastră 
începând să fie o posibilă al-
ternativă politică, electoratul 
creditându-ne deja cu un nu-
măr de două cifre la capito-
lul încredere. Așa să ne ajute 
Dumnezeu!

C.P.
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Goana după pașapoarte. Câte documente s-au Goana după pașapoarte. Câte documente s-au 
eliberat, anul trecut, în Gorjeliberat, anul trecut, în Gorj
Creştere semnificativă a ce-

rerilor pentru eliberarea de 
paşapoarte, în 2022, în Gorj. 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 
2022, au fost înregistrate 27.807 ce-
reri pentru eliberarea pașapoartelor 
simple, cu 11.080 (39,84%) mai multe 
față de anul 2021, când au fost primi-
te 16.727 de cereri.

„În perioada de referință au fost 
eliberate 22.843 pașapoarte, cu 5.459 
mai multe față de anul 2021, din care 
20.931 electronice si 1912 tempora-
re. De asemenea, au fost soluționate 
5.896 cereri pentru eliberarea de 
pașapoarte electronice (cu 1.582 mai 
multe față de anul 2021), din care 
3.543 primite la misiunile diplomatice 
ale României în străinătate și 2.353 
primite la alte servicii județene de 
pașapoarte. În perioada de referință 

s-au transmis structurilor județene 
de evidență a persoanelor comunicări 
privind stabilirea domiciliului în stră-
inătate pentru 398 persoane, cu 116 
mai multe față de anul 2021”, potrivit 
Serviciului de Pașapoarte Gorj.

În plus, anul trecut, 334 de persoa-
ne au fost sancționate contravențional, 
ca urmare a nerespectării obligațiilor 
prevăzute de Legea nr.248/2005, 
privind regimul liberei circulații a 
cetățenilor români în străinătate, cu 
119 mai multe față de anul 2021. 

În anul 2022, la primirea comuni-
cărilor cu privire la schimbarea domi-
ciliului din străinătate în România, au 
fost efectuate mențiunile corespunză-
toare în aplicația IDIS pentru 137 per-
soane, în conformitate cu prevederile 
legale și procedurile formalizate.

I.I.

Trafi c restricționat Trafi c restricționat 
din cauza unei din cauza unei 
alunecări de terenalunecări de teren

Circulația  rutieră  este  
restricționată pe DN 67, la 
km 151+150 m, intrarea în 
Orașul Horezu dinspre Târ-
gu-Jiu, din cauza unei alune-
cări de teren. 

„În zona respectivă 
circulația se desfășoară după 
cum urmează: circulația pe 
sensul Târgu Jiu - Rm. Vâl-
cea se realizează pe contra-
sens, dirijată prin indicatoa-
re, balize și parapete lestabil, 
iar circulația pe direcția Rm. 
Vâlcea - Târgu Jiu se reali-
zează prin parcarea adiacen-

tă a acestui sens (vechiul DN 
67), dirijată prin indicatoare, 
balize și parapete lestabil”, a 
anunțat, sâmbătă, Direcția 
Regională de Drumuri și Po-
duri Craiova.

Zona rămâne sub suprave-
ghere, urmând să se intervină 
cu lucrări specifice pentru re-
facerea zidului de sprijin.

„Circulați cu atenție și 
respectați semnalizarea tem-
porară din zona respectivă”, 
este sfatul drumarilor.

I.I.

Amenzile rutiere vor putea Amenzile rutiere vor putea 
fi  verifi cate onlinefi  verifi cate online

Șoferii vor putea verifica 
online istoricul sancțiunilor 
rutiere. O lege în acest sens 
a fost publicată recent în 
Monitorul Oficial. 

Potrivit acesteia, titula-
rii permiselor de conducere 
au dreptul să obțină istori-
cul sancțiunilor la regimul 
circulației pe drumurile pu-
blice în una din urmă-
toarele modalități: de 
pe site-ul Inspectora-
tului General al Poliției 
Române și de la orice 
structură de poliție ru-
tieră

Astfel, șoferii își vor 
putea verifica istoricul 
sancțiunilor rutiere și 
online.

Potrivit legii, măsu-
ra se va aplica în ter-
men de 90 de zile de 
la publicarea în Moni-
torul Oficial, respectiv 
din 3 aprilie 2023.

În prezent, legea 
prevede că titularul 
permisului de con-
ducere, la cerere, are 

dreptul să obţină, personal, 
la sediul poliţiei rutiere din 
judeţul care îl are în evidenţă, 
informaţii cu privire la numă-
rul de puncte de penalizare ce 
i-au fost aplicate.

Astfel, orice posesor de 
permis românesc poate so-
licita obținerea istoricului 
de sancțiuni aplicate sau nu 

(istoric alb) ca urmare a în-
călcării regulilor rutiere în 
trafic.

Potrivit MAI, se pot pri-
mi prin e-mail solicitările 
cetățenilor pentru elibera-
rea istoricului de sancțiuni 
rutiere, însă primirea docu-
mentului se face personal la 
ghișeu.

I.I.
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Finul lui Bucurescu, Costi Ciorecan, de 37 de 
ani, lucrează de ani buni în Elveția, iar acum a ve-
nit acasă pentru a petrece sărbătorile alături de cei 
dragi, mai ales că tocmai a trecut printr-un divorț 
în urma căruia a pierdut custodia copilului. 

În noaptea de vineri spre sâmbătă nu ar fi spus 
nimănui despre accidentul pe care l-a făcut. 

A mers la nașul său Sorin Bucurescu acasă, 
a parcat mașina în curtea acestuia, așa cum mai 
făcuse de nenumărate ori și i-a spus edilului doar 
că „lovii ceva”, dar fără să poată spune cât de grav 
sau ce anume. 

Finul primarului Bucurescu, sfătuit să se predea! A fugit în pădure
Pentru că era destul de târziu, primarul spune 

că i-a zis acestuia că trebuie să procedeze așa cum 
prevede legea în astfel de situații, după care s-a în-
tors la somn. 

După vreo oră și ceva la poarta primarului, în 
plină noapte, a sosit Poliția, Bucurescu aflând că 
are în curte o mașină implicată într-un accident 
mortal cu fugă de la locul faptei. 

„Mie mi-a zis doar că se duce spre casă când a 
plecat de la mine pe la 12.00 noaptea.Cu noi, la Mo-
tru, mai fusese medicul veterinar și a rămas că îl 
duce și pe el acasă, după care, în loc să se ducă la 
el acasă să se culce a pornit spre Bolboși. Era singur 
în mașină. A venit apoi la mine și foarte speriat mi-a 
spus că el crede că a dat peste ceva. Nu știa peste 
ceva, că zicea că nu văzuse, dar știa că lovise ceva. 

Eu i-am spus că sunt camere peste tot în comu-
nă, și la Primărie și la Poliție. I-am spus că dacă a 
făcut ceva rău să sune la Poliție, iar el a zis că se 
gândește. Eu am intrat în casă, fără să mă gândesc 
că el a lovit un om pentru că nu mi-a spus că a lovit 
un om. 

M-am trezit pe la 3.00 cu echipajul de Poliție la 
poartă, nu știam nimic. Nu văzusem mașina. Am 
vorbit apoi cu prieteni de-ai lui și i-am transmis că 
cel mai bine e să se prezinte în fața organelor de 
poliție, că altă șansă nu are. 

Chiar vorbisem cu el când a venit din Elveția și 
îmi spunea că acolo sunt camere peste tot, că plătești 
pentru orice greșeală sau ilegalitate făcută, iar acum 
a ajuns în situația asta”, a menționat primarul So-
rin Bucurescu. 

Sâmbătă dimineața, curtea primarului era pli-
nă de polițiști, care au venit să cerceteze mașina 
implicată în accident, dar și să o ridice pentru a fi 
expertizată. 

În timp ce polițiștii își făceau treaba în curtea 
edilului, aici și-a făcut apariția și Costi Ciorecan, 
care a fost adus cu mașina de un prieten de-al său. 
A venit să se predea polițiștilor, fără să facă vreun 
comentariu despre cele întâmplate.

Prietenul său a mărturisit că l-a găsit printr-o 
pădure de pe dealul din apropiere. 

„A lovit un om, s-a speriat și a fugit. I-am spus că dacă 
fuge mai rău își face. A vorbit și domnul comandant al 
poliției cu el și în cele din urmă a fost de acord să vină 
la audieri. Inițial el era acasă, dar când a văzut poliția la 
poartă a fugit. 

A sărit pe geam și s-a dus în pădure. Eu l-am găsit aci 
pe deal. I-am explicat că a omorât un om și atunci a fost de 
acord să vină la polițiști pentru audieri”, a explicat amicul 
șoferului care până la urmă a fost încătușat și acuzat de 
ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. 

De asemenea, el a fost dus la spital pentru a-I fi prele-
vate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, dat 
fiind faptul că prinderea lui s-a realizat la aproape 12 ore 
de la producerea faptei, în funcție de rezultatele analize-
lor putând fi adăugată o nouă acuzație la adresa sa.

GELU IONESCU

persoana decedată, Nicolae Duțupersoana decedată, Nicolae Duțu

Mai multe persoane  din Motru au 
reacționat virulent, sâmbătă, pe rețele 
de socializare după vestea că acciden-

tul de la Șiacu este cu autor necunoscut. Asta deși 
mașină implicată în accident era a primarului de 

Primarul Bucurescu: Făptaș sau compPrimarul Bucurescu: Făptaș sau comp
de carafe cu vin la Restaurantul Valende carafe cu vin la Restaurantul Valen
Finul primarului Sorin Bucurescu de la Slivilești a fost reținut sâmbătă, pentru comiterea 
unui accident rutier cu victimă și fugă de la locul accidentului. Evenimentul rutier s-a comis 
cu mașina primarului, nașul celui care și-a recunoscut sămbătă după amiază abia ,,vina” în 
fața anchetatorilor, iar autoturismul avariat a fost parcat în curtea proprietarului care nu a 
reacționat la vestea că finul său a lovit cu mașina sa ,,ceva”. Povestea celor doi pare cusută 
cu ață albă, ca și petrecerea la care a participat doar finul, atâta timp cât ambii au fost văzuți 
în acea seară până după orele 00.00 consumând zeci de carafe de vin în Restaurantul Valen-
tina din Motru. De altfel, sunt camere de luat vederi și la locația respectivă, și pe drumul din 
Motru spre Slivilești, care pot arăta că ambii au fost în autoturism, dar și faptul că unul este 
făptaș și altul este complice. Dacă victima era transportată la spital poate că scăpa cu viața, 
dar bărbatul a fost lăsat să agonizeze pe marginea drumului, în timp ce făptașul și complicii 
săi, băuți bine, s-au retras la domiciliu să se hidrateze.

Slivilești, Sorin Bucurescu.
Mai multe persoane au menționat că cei doi, dar 

și alte una sau două persoane au consumat la greu 

,,zeci de carafe de vin" în restaurantul Valentina 
din Motru, aparținând amicului primarului PSD, 
Mihai Rămescu. Aceștia au fost scoși din locație 
după orele 00.00, cu puțin timp înainte de comi-
terea accidentului rutier, unitatea închizându-si 
ușile. Martorii susțin că în bar au fost primarul, fi-
nul și încă una sau două persoane la o masă, băuți 
și foarte zgomotoși. 

În acest sens există camere de luat vederi pe 
care anchetatorii le pot verifica. De la ieșirea din 

local și până la Slivilești este exact timpul curs cu mașina 
spre domiciliul petrecăreților. 

Este interesant însă că primarul motivează o petrecere 
la care a participat doar finul care ajunsese să îi conducă 
mașina, știut fiind că edilul Bucurescu nu se desparte de 
autoturism și nu acceptă să își împrumute mașina.
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plice! Nașul și fi nul au consumat zeci plice! Nașul și fi nul au consumat zeci 
lentina din Motruntina din Motru

Poveste cusută prost?!

În ciuda martorilor din Motru care spun că petrecăreți 
de la Slivilești au fost dați afară de barmanul de la ,,Va-
lentina” după miezul nopții, versiunea lui Bucurescu, 
prezentată presei, este diferită. 

Finul primarului a menționat că ar fi accidentat pieto-
nul, apoi s-a dus acasă la naşul său. Ar fi lăsat maşina în 
curtea primarului şi a plecat pe jos acasă. „Mi-a spus foar-
te speriat că el crede că a dat peste ceva. Eu am zis: Ce, 
ceva? Nu văzui, dar eu dădui peste ceva. Nu ştiu ce să fac, 

mi-a zis. Bine, gândeşte-te! Şi eu am intrat în casă. 
Nu m-am gândit nicio clipă că a lovit un om. Nici el 
nu ştia...", a povestit Sorin Bucurescu, primarul din 
Slivileşti, citat de adevărul.ro.

Dacă privești atent însă povestea, sunt multe 
elemente care nu se potrivesc. Cum adică, îți spu-
ne finul că ți-a lovit mașina și tu nu te uiți, intri în 

casă și dormi?!
Finul îți spune că a lovit cu mașina ta ,,ceva" și 

că nu știe ce să facă, iar tu, proprietar, nu reactio-
nezi, ba chiar îl trimiți acasă?!

Grav, din toată povestea aceasta, este că aceas-
ta lipsa de verticalitate și de a suporta consecințele 
faptelor tale a dus la pierderea vieții unui om. El 
putea fi salvat daca era dus la timp la spital, sau 
dacă primea îngrijiri medicale? Aceasta este o în-
trebare care va atârna greu în acest dosar penal în 
care există făptași și cel puțin un complice.

Impact violent, victima lăsată într-o baltă de 
sange

Accidentul a avut loc sâmbătă dimineață, la 
ora 1.00, pe 14 ianuarie. Polițiștii Secției 3 Poliție 

Rurală Motru au fost sesizați cu privire la produ-
cerea unui accident rutier pe DJ 673, în comuna 
Slivilești. 

Oamenii legii deplasați la fața locului au stabilit 
faptul că victima accidentului este un bărbat de 62 
de ani, din comuna Slivilești care se afla în stare de 
inconștiență. 

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că 
bărbatul, în timp ce se deplasa pe DJ 673 Șiacu, în 
calitate de pieton, în condiții ce urmează a fi stabi-
lite în urma efectuării cercetărilor, a fost acroșat de 
un autoturism, care după producerea evenimentu-
lui a părăsit locul faptei, fără încuviințarea organe-
lor de poliție. 

În urma impactului violent, victima a decedat, 
fiind transportat la Serviciul de Medicină Legală 
Gorj, în vederea efectuării necropsiei.

Vom vedea cum se finalizează ancheta în acest 
caz dar, polițiștii trebuie să verifice și complicii și 
chiar să îi rețină dacă există elemente care confir-
mă spusele martorilor. 

Petrecerea la care a fost doar finul poate fi doar 
pe jumătate adevărată.

A.STOICA
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„Fii ca tine, fi i cum ești! Pentru că, numai fi ind cum ești, vei putea „Fii ca tine, fi i cum ești! Pentru că, numai fi ind cum ești, vei putea 
deveni cum ești chemat de Dumnezeu să devii”! (Maica Siluana Vlad)deveni cum ești chemat de Dumnezeu să devii”! (Maica Siluana Vlad)

Educaţia…şi Lecţia de viaţă! - Ortodoxia salvează RomâniaEducaţia…şi Lecţia de viaţă! - Ortodoxia salvează România

În multe privinţe şi mai ales în multe modali-
tăţi edificatoare, poate fi evidenţiată valoarea 
teologică a Ortodoxiei şi însemnătatea cuvin-

telor de duh, ca un tezaur inestimabil al gândirii și 
al simţirii poporului credincios, mai ales că în vasta 
şi originala  sa bogăție s-au strecurat de multe ori 
expresii nu întotdeauna ortodoxe, fie datorită  ere-
ziilor şi a insinuărilor dogmatice, fie din cauza unor 
ziceri care se «citesc» într-o manieră speculativă, de 
multe ori pentru a crea dezbinări şi discordii care 
sunt îndreptate spre slăbirea credinţei oamenilor! 
Se pare că unii dintre noi dau crezare unor ziceri 
despre blesteme, despre destin, despre un parcurs 
implacabil al vieții, față de care s-ar părea că nu 
putem face nimic, mărginindu-ne doar la urmarea 
cursului rânduit de undeva de sus! Pentru că mulţi 
se întreabă, cine se ocupă, oare, cu hărăzirea des-
tinelor şi cine îndreaptă abaterile sufletului de la 
calea cea dreaptă? Cel mai ușor şi mai potrivit răs-
puns ar fi că numai Dumnezeu face aceasta, iar, 
dacă Cerescul Tată ar hotărî astfel, iar noi ne-am 
angaja pe o cale independentă de propriile decizii, 
atunci, ne-am pierde libertatea de a decide şi nu am 
mai putea fi făcuți responsabili pentru nenumărate-
le neajunsuri ale viețuirii noastre pe acest pământ, 
deoarece, în mod evident, ne vom disculpa destul 
de ușor invocând faptul că: «Nu e vina mea! Așa mi 
s-a dat de la Cel de Sus», iar, dacă ne-am subordona 
unei direcţii existenţiale dinainte stabilite, atunci, 
ce rost ar mai avea Judecata de Apoi, de vreme ce 
noi am împlinit ceea ce a stabilit altcineva în ceea 
ce ne privește şi am fi absolviţi de orice responsa-
bilitate? 

„Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede 
de sine, să-și ia crucea Sa și să-Mi urmeze Mie!” 
(Marcu 8, 34)

Pentru anumite categorii de oameni preocupaţi 
de grijile vieţii, problema se complică, mai ales că 
învățătura Ortodoxă respinge cu hotărâre predes-
tinarea vieţii omului, prin existența unui drum in-
dividual, personal gata trasat, iar, în acest fel deve-
nim liberi de a trăi după cum ne dictează propria 
conștiință. Prin anumite semne mai mult sau mai 
puţin evidente, Tatăl Ceresc ne previne că îndepărta-
rea de harul Său duce la rătăcire, la păcat, la moar-
te, la haos şi de aceea, cu dragoste părintească, El 
ne atrage atenţia asupra pericolului care ne paște 
atunci când refuzăm să-I urmăm sfaturile şi să ne 
purtăm crucea, complăcându-ne în izolare şi însin-
gurare, prin distanţare faţă de Dumnezeu, când ni 
se spune: „Iată, Eu, astăzi, ţi-am pus înainte viața şi 
moartea, binele şi răul…, binecuvântare şi blestem. 
Alege viața ca să trăiești tu şi urmașii tăi” (Deutero-
nom 30, 15-19). Prin urmare, Domnul ne arată bi-
nele, ne îndeamnă să-l săvârșim, promiţându-ne și 
răsplata asumării harului, bunăvoinţa determinării 
de a accepta harul, a conlucrării cu harul, cu sfatul 
Său preaînțelept, dar Preaînaltul Dumnezeu, nu ne 
obligă nicidecum să urmăm calea recomandată cu 
înţelepciune, deoarece alegerea ne revine nouă, cei 
care nu înţelegem niciodată îndeajuns de bine că 
logica divină este fundamental deosebită de logica 
omenească! Ei, bine, vor zice unii, dar cum rămâ-
ne cu îndemnul Mântuitorului  Hristos, referitor la 
asumarea Crucii și la urmarea Sa: „Cel ce voiește să 
vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea 
Sa și să-Mi urmeze Mie!” (Marcu 8, 34), pentru că se 

poate observa că Iisus Hristos face apel întotdeauna 
la voința noastră, la liberul arbitru, la decizia per-
sonală de a urma sau nu Domnului. Mântuitorul, 
atunci când ne îndeamnă să ne asumăm Crucea 
proprie, îl îndeamnă pe om a desluşi ceea ce repre-
zintă crucea, care în acest caz înseamnă viaţă trăită 
cu problemele personale şi de familie, de comunita-
te sau chiar de apartenenţă la un popor, la o naţiu-
ne, la neamul din care ne-am născut! Ortodoxia şi 
întreaga învăţătură a Sfintei noastre Biserici nu ac-
ceptă existența predestinării, a unui destin impla-
cabil, cu atât mai puţin a dezbinării intre oameni de 
aceeaşi confesiune! Pentru că Dumnezeu, pe toate le 
știe, dar nu le predestinează, nu le impune un anu-
mit curs, o anumită direcţie, fiindcă la El nu există 
trecut, prezent și viitor. Domnul trăiește într-un alt 
timp plin de taine pe care l-am numi atemporali-
tate, deoarece veşnicia este timpul Lui Dumnezeu, 
pe când oamenii trăiesc în timpul dăruit de către 
Dumnezeu pentru ei. Altfel spus, cele trei dimensi-
uni temporale: trecut, prezent și viitor sunt valabile 
doar pentru noi, oamenii, iar, veșnicia, cum spunea 
fericitul Augustin, este un prezent continuu. Cam 
așa am explica, omeneşte vorbind, cum Dumnezeu 
le știe pe toate fără să le predestineze ca atare! Am 
căutat aceste explicaţii, pentru că lucrurile depind 
de noi la modul relativ, având în vedere şi capacita-
tea fiecăruia dintre noi de a accepta și de a conlucra 
cu harul divin, de a urma calea arătată în paginile 
dumnezeieștilor scripturi, admițând, totuși, că ne 
naștem având de depășit anumite situații indepen-
dente de voința noastră şi chiar pe parcursul vieții 
acesteia, de multe ori ne vedem nevoiți a înfrunta o 
serie de evenimente extreme, anumite situaţii limită 
care nu țin de noi, nici de acțiunile sau inacțiunile 
noastre. Spre exemplu, mulţi dintre noi, ar dori că 
meargă la locurile sfinte de la Ierusalim, la Sfân-
tul Mormânt, la Muntele Athos, aşa cum ne dorim 
să avem calităţile geniilor neamului românesc, să 
avem studii înalte şi să ne gândim la cele frumoase 
din această lume! Ştim foarte bine că nici pe aceia 
care s-au născut cu anumite deficiențe fizice sau 
psihice, care trăiesc în familii destrămate sau defa-
vorizate, nu îi întreabă nimeni, dacă acceptă acest 
lucru! Tocmai la viaţa care ne este hărăzită se referă 
Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când ne îndeamnă 
să ne purtăm crucea, adică, să ne asumăm vremel-
nica noastră existență cu cele bune și cu cele rele, 
fără a cârti, fără a ne autovictimiza, ci nutrind ne-
curmata nădejde că Bunul Dumnezeu ne va ajuta 
să ne ducem crucea, adică, să luptăm cu mult curaj 
şi cu nădejde pentru a împlini sau a remedia toate 
neajunsurile personale sau colective. Câteodată, se 
întâmplă ca povara crucii să ni se pară grea şi de-
osebit de apăsătoare, iar, într-o atare situație spe-
cifică, să ne amintim de o zicere frumoasă a unui 
cuvios părinte care spune: «Înainte de a-ți trimite 
Crucea pe care o duci, Dumnezeu a privit-o cu ochii 
Săi cei preafrumoși, a examinat-o cu rațiunea Sa 
dumnezeiască, a cercetat-o cu dreptatea Sa necu-
prinsă, a încălzit-o cu inima Sa cea plină de iubi-
re, a cântărit-o cu mâinile Sale protectoare, ca nu 
cumva să fie mai grea decât o poți duce! Deci, să ai 
încredere că vei izbuti a o purta. Urcă cu ea de pe 
Golgota spre Înviere»! 

       

«Dumnezeu S-a făcut om, ca omul să poată 
deveni dumnezeu» (Sfântul Irineu)

Iar, pentru că de multe ori, ajungem să 
căutăm răspunsuri la ceea ce înseamnă 
experiența Lui Dumnezeu în Ortodoxie, la 
relația dintre Sfânta Liturghie și mistică, 
dintre cult și contemplație, dintre blestem şi 
normă canonică, pentru a înţelege dacă este 
mistica dionisiană platonică sau creștină, nu 
doar pentru a desluşi legătura dintre ierarhia 
Bisericii și mistică, dintre cosmosul liturgic 
al cultului și Euharistiei și microcosmosul 
făpturii Sfinților, dar, şi pentru a înţelege 
ceea ce anume vede Sfântul Ier. Calinic, spre 
exemplu, atunci când face experiența Slavei 
lui Dumnezeu și ne arată unde anume are 
loc o restricţie pentru a împărtăşi, aşa cum 
se cuvine, o anumită normă canonică sau 
un anumit punct de vedere! Pentru că e prea 
uşor de vânturat pe internet sau în paginile 
presei, însă, e mult mai greu de explicat în 

cunoştinţă de cauză şi mai ales de argumentat prin 
raţonamente inductive, ceea ce unii reprezentanţi 
ai mass-media lansează sub formă de acuze, fap-
tul că s-ar putea vorbi despre: «Un blestem oficial 
pus de Mitropolitul Olteniei pe capul credincioşilor 
care merg la o biserică de la Mănăstirea Frăsinei», 
această incriminare insidioasă căpătând accente 
anticreştine, aruncându-se cu vorbe veninoase şi 
«cu pietre»  într-un Înalt Ierarh care este şi un stră-
lucit reprezentant al teologiei dogmatice româneşti, 
apropiat de valoarea Părintelui Dumitru Stăniloae, 
un adevărat Vlădică al sfinţirii şi resfinţirii lăcaşelor 
de cult din Gorj şi din Oltenia! Domnilor comen-
tatori de circumstanţă, Sfântul Ierarh Calinic, cel 
care este ctitorul Mănăstirii Frăsinei, a impus cele 
trei reguli de tip athonit la această lavră unică în 
spaţiul de spiritualitate creştină românească, adică; 
oficerea Sfintei Liturghii începând de la miezul nop-
ţii şi până dimineaţa, restricţia de a nu se consuma 
carne şi mai ales interdicţia asociată cu blestemul, 
de a nu se permite accesul femeilor la mănăstire, 
aşa cum se întâmplă la Sfântul Munte Athos! Poate 
că aceasta sună ca o provocare, dar, e o provocare 
ce ne eliberează din împrăștierea păcătoasă și din 
zavistie, pentru a ne concentra energiile sufletești 
în vederea realizării unui scop suprem care este cre-
dinţa în Dumnezeu, fiind o provocare ce presupune 
efort și dedicare totală! Iar, atunci când este asuma-
tă în deplinătatea conotaţiei lăuntrice, răsplata cu-
venită este însuşi țelul atins, obiectivul urmărit, iar, 
în Ortodoxie, obiectivul final este mântuirea şi uni-
rea noastră cu Dumnezeu Tatăl în Hristos Fiul! Poa-
te că ar fi momentul să ne gândim la modul în care 
Mântuitorul Hristos a scăpat-o pe femeia cea păcă-
toasă din mâna fariseilor, ca să vedem că nimeni 
dintre noi nu este fără de păcat, iar, a da cu piatra 
ca să omori o fiinţă păcătoasă, dar, aplecată spre 
îndreptare, prilejuieşte o anumită reflecţie şi consti-
tuie o dovadă că am învăţat de la Mântuitorul Iisus 
Hristos lecţia iubirii aproapelui! Atunci când mirenii 
caută să judece din afară pe cele bisericeşti şi pe în-
alţii ierarhi ai Ortodoxiei, îmi vine în minte un citat 
din Winston Churchill, care spune: «Îmi plac porcii.. 
Câinii ne privesc de jos. Pisicile ne privesc de sus. 
Porcii ne tratează ca pe egali» (Sic!!). Şi pentru că 
ne place să credem că Ortodoxia salvează România, 
fără îndoială că în societatea de azi, Biserica trebuie 
să fie actuală, practică, activă şi hotărâtă pentru a-i 
ajuta pe oameni să coexiste în unitatea dragostei şi 
a credinţei străbune, pentru a-i îndruma să parcur-
gă alături de Hristos Mântuitorul, drumul de la chip 
la asemănare, deoarece societatea are nevoie de Bi-
serică şi implicit de Iisus Hristos! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Ce înseamnă să fi i maistru militar?Ce înseamnă să fi i maistru militar?

Miroase-a mamă pe pământ,
a soare frânt de ploi și vânt.
Miroase-a mamă prin hodăi,
mi-e dor de-aprinsele văpăi,
din ochii ei, vrăjiți de taine
de neînțeles. Cu-aceleași haine
o văd rotindu-se prin preajmă.
Mama-i un cântec și-o mireasmă.
E-o ne’nturnată datorie
de-a traversa o aporie
ca pe-o îndestulare sacră.
Miroase-a mamă și în lacră,
acolo unde eu am cărți
și-ntregu-mi cu singurătăți.

Miroase-a mamă pe întins
chiar dacă-n părul ei a nins
și moartea a înconjurat-o
cu neguri. Însă-i vie, iat-o,
în amintirile-nșirate
ca florile de pe macate
de ea țesute-n nopți de muncă
la a voinței ei poruncă.

Miroase-a mamă și a lapte
în revărsările de fapte
peste-o retorică de clipe
din care par să se-nfiripe
ale ei chipuri descifrate
de mine și de dragu-mi frate
- cam pe furiș, când somnu-i trist
și chinuit, de-un ametist
se lumina, cum de-auroră.

Miroase mama ca o soră
mai mare cu vreo câțiva ani
(șaptesprezece). Suverani
și ea și tatăl, peste casă,

POESIS - In memoriam

(cândva el mire ea mireasă
de-o frumusețe îndrăzneață
să-și facă-un rost într-a lor vieață)
găseau răgaz să ne citească
din vreo „psaltire poezească”,
găseau și-o oră-a ne citire
vreo minunată povestire.

Miroase-a mamă peste tot
și-a cozonac / și a compot /
și-a prăjituri cu mieji de nucă.
Dar mai miroase-a dor-de-ducă.

(Părinților mei, Ion Popescu Călărașu 
și Elena Popescu Mocioi
5 ianuarie 2023, seara, la Brădiceni)

ION POPESCU-BRĂDICENI

Maiștrii militari dețin 
competențe de utilizare, 
administrare, întreținere 

și reparare a armamentului, tehnicii 
și materialelor din dotare, în vederea 
asigurării operativității acestora.

Cariera de maistru militar înce-
pe, de regulă, cu gradul de maistru 
militar clasa a V-a și se poate avan-
sa până la gradul de maistru militar 
principal.

Evoluția în carieră este legată de 
performanța și valoarea profesională 
a fiecăruia. Maiștrii militari care devin 

Maiștrii militari din Armata României sunt militarii cu studii de nivel 
postliceal, care îndeplinesc funcții cu atribuții de comandă/conduce-
re a unor structuri tehnice de suport logistic sau funcții de execuție.

absolvenți ai învățământului superior 
pot trece, în anumite condiții, în cor-
pul ofițerilor sau pot ocupa funcții de 
maistru militar cu o salarizare superi-
oară. Cei aflați în a doua parte a cari-
erei se pot specializa în activitatea de 
stat major și de management executiv 
al activităților din armele, serviciile și 
domeniile funcționale ale armatei.

Cum poți deveni MAISTRU MILI-
TAR:

1. Prin parcurgerea și finaliza-
rea studiilor postliceale militare or-
ganizate și desfășurate în unitățile de 
învățământ postliceal militar.

Aceasta este principala cale de for-
mare a maiștrilor militari în activita-
te, cu durata studiilor de 2 ani.

Studiile postliceale militare se fi-
nalizează cu examen de certificare a 
competențelor profesionale, cu acor-
darea gradului de maistru militar 
clasa a V-a, a brevetului de maistru 
militar, confirmarea în armă și nu-
mirea într-o funcție corespunzătoare 
pregătirii, în raport cu nevoile Minis-
terului Apărării Naționale și opțiunile 
individuale.

Unitățile de învățământ postliceal 
militar:

• Școala Militară de Maiștri Militari 
și Subofițeri a Forțelor Terestre „Ba-
sarab I”, Pitești, județul Argeș

• Școala Militară de Maiștri Militari 
și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Trai-
an Vuia”, Boboc, județul Buzău

• Școala Militară de Maiștri Militari 
a Forțelor Navale „Amiral Ion Murges-
cu”, Constanța

• Școala Militară de Maiștri Mili-
tari și Subofițeri pentru Comunicații, 
Tehnologia Informației și Apărare Ci-
bernetică, Sibiu

• Școala Militară de Maiștri Militari 
și Subofițeri de Logistică „Gheorghe 
Lazăr”, Chitila, județul Ilfov

2. Prin parcurgerea și finaliza-
rea cursului de formare a maiștrilor 
militari în activitate - numai pentru 
armele, serviciile și specialitățile mili-
tare pentru care nu se poate asigura 
formarea în cadrul Ministerului Apă-
rării Naționale. Durata studiilor este 
de până la 9 luni, în funcție de speci-
alitatea militară.

Pregătirea maiștrilor militari prin 
cursuri de formare se realizează în 

unități/instituții de învățământ mili-
tar sau alte structuri militare desti-
nate formării profesionale inițiale și 
continue. 

Absolvenții primesc brevetul de 
maistru militar, li se acordă grad de 
maistru militar și sunt numiți în pri-
ma funcție. Învățământul militar și 
programele de formare, cazarea, masa 
și echipamentul sunt gratuite.

Dacă îți dorești o carieră sigură 
și respectată, dacă vrei să faci parte 
dintr-o echipă de profesioniști, dacă 
îți place să utilizezi, să întreții și să 
repari armamentul și tehnica, atunci 
cariera de maistru militar este pentru 
tine!

Col. (rtr.) GIGI BUȘE
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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:
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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, 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. Pre-
ajba 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 Copăcioasa, 
comuna Scoarța cu deschi-
dere 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 di-
ferite.

Telefon: 0731458566.

 Vând apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț negociabil. Telefon: 
0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725
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Vindem 2 spații cu te-

renuri intravilane în munici-
piul Motru:

- unul cu sediu moară în 
stare bună, reutilizabil în alte 
domenii, 493 mp și suprafață 
teren 3.699 mp, deschidere la 
Drumul Național Motru – Dr. 
Tr. Severin 47 m;

- al doilea spațiu cu fa-
brică pâine - 663 mp, teren 
2.021 mp, deschidere la Dru-
mul Național Motru – Dr. Tr. 
Severin 39 m. 

Relații la tel.: 0722 517000 
și 0744 517000.

 Închiriez apartament 
cu 4 camere str. Unirii, vizavi 
de Liceul Tudor, recent reno-
vat, de preferință  școlarilor / 
studenților, 350 E/ lună. 

Telefon: 0765008955.

Ofer spre închiriere ga-
raje construite pe teren pro-
prietate personală în Tg-Jiu, 
zona 9 Mai-Plopilor. 

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, biro-
uri, apartament. 

Telefon: 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foar-
te mare, complet utilat și 
mobilat, în bloc suprave-
gheat video, cu lift. Preț 
negociabil la fața locului. 
Rog seriozitate. Telefon: 
0766.535351.

Închiriez apartament 3 

camere (transformat din 4 ca-

mere), mobilat și utilat, cen-

tral, str. Traian, 330 euro/

lună. Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea fos-
tului Salon Naldis. Telefon:  
0721914681, 0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 

Telefon: 0731019896.

 Închiriez apartament 
3 camere str 9 Mai, reno-
vat recent, 320 E/lună. 
0765008955.

 Închiriez apartament 
3 camere, decomandat, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață 
de 67 mp, în strada Mărgă-
ritarului. Locuința se află la 
etajul 3 și are două terase 
închise, centrală termică, aer 
condiționat, parchet din lemn 
masiv de stejar. Se poate vin-
de mobilat sau nemobilat, 
preț 69 de mii de euro. Tele-
fon: 0762 664435. 

Locuința are și loc de par-
care înclus în preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 
2, suprafață la sol 150 m2 în 
centrul municipiului Motru. 
Pretabil activități comerciale, 
cabinete medicale, etc. 

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, 
cartier Iezureni, suprafață 
3000 mp, deschidere 30 m, 
parcelabil. 

Telefon: 0726.232.195

 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. Relații la 0757 
517 000. Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-

mercial 49 m2 dotat cu toa-

te utilitățile pe termen lung 

situat în Bulevardul Eca-

terina Teodoroiu în spatele 

statuii Ecaterina Teodoroiu. 

0786768301.

Doresc să închiriez apar-
tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. 

Preț negociabil. 
Telefon: 0739352688.

 Angajez lucrător-ges-
tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. 

Telefon: 0727351514. 

Caut  femeie pentru în-
grijire persoană bolnavă (feme-
ie), în Bârsești. 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 Membrii Filialei Gorj 

a Societății de Geogra-

fie din România regre-

tă trecerea în neființă o 

colegului CONSTANTIN 

STĂNECI, desprins prea 

devreme dintre noi, din 

cauza unei boli incurabi-

le, la vârsta de 55 de ani. 

De loc din Bumbești-Jiu, 

absolvent al Universității 

din București – Faculta-

tea de Geografie, a fost 

titular la Grupul Școlar 

Tehnologic Stoina din 

1996.

Dumnezeu să te aibă 

în pază, drag coleg!

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.

ComemorăriComemorăriDeceseDecese

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

SC CLINIC LIFE BDS - SRLSC CLINIC LIFE BDS - SRL
Dr.Dragoș ŞOROP
Telefoane: 0744-42.77.84 sau 0765-32.88.99

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS
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Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!

r Timpul se scur-

ge, dar rămân amintirile 

dragi, dorul nestins, lacri-

mile și durerea în suflet, 

la 4 ani de când soțul și 

tatăl, BĂLȚOI NICOLAE, 

a plecat în împărăția ce-

rurilor. 

Te vom purta mereu în 

suflet și gând! 

Dumnezeu să îi odih-

nească sufletul în pace! 

Familia

Școală Meserii auto-
rizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, 
minim 450 lei, rate, di-
plome recunoscute, spri-
jin angajare. 

Căutăm colaboratori, 
2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretari-
atsnm@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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10 ianuarie – ora 2:30-fragment din 
jurnalul meu

În fiecare an, scriu articol de Ziua Culturii 
Naționale,  de parcă am un memento interior 
programat. În mod tradițional, abordam un 
scriitor contemporan, ori vreo operă menită 
să ne motiveze, însă de data aceasta îmi voi 
opri atenția pe nevoia noastră, a dascălilor, de 
repere morale, de modele de conduită, încât la 
rândul nostru să putem deveni ancore pentru 
tinerii noștri educabili.

Tot mai des ideea de a scrie constant , în 
diferite scopuri culturale, evident motivația 
fiind intrinsecă, s-a înfiripat în mintea mea. 
De ce ? Pentru că unul dintre cele mai perti-
nente motive este subliniat în ,,Jurnalul An-
nei Frank”: ,,Câteodată, hârtia are mai multă 
răbdare decât oamenii.”

Ca profesori, încurajăm des copiii să citeas-
că, dar nu le insuflăm și dorința de a scrie- iar 
scrisul le-ar da tinerilor șanse multiple de a 
se cunoaște, de a se elibera, și de ce nu, de 
a se vindeca de răni sufletești. Este-dacă îmi 
permiteți această paranteză pragmatică- ase-
menea unui experiment privind fumatul: dacă 
ai desface o portocală și a vorbi cu un grup de 
fumători constant, după o perioadă de timp ai 
determina câțiva tineri să se alăture gestului 
tău eliberator de a mânca fructe proaspete în 
detrimentul producerii inutile de fum nociv 
pentru plămâni.

Dar, nu acesta e scopul scrierii mele. 
,,Schritt auf Schritt” ori ,,step by step”, mă voi 
apropia de tema articolului. Așadar, eu, fiind 
și profesor de limba germană, fac conexiuni 
dese la orele de română cu civilizația și cultu-
ra nemților.

Articolul meu se vrea a  fi destinat tuturor 
celor care au în fața lor copii și doresc să îi 
educe responsabil și să le insufle adevăratele 
valori ale vieții.

În prezent , sunt profesor de limba română 
–limba germană la Colegiul Național ,,Tudor 
Vladimirescu” și Școala Gimnazială ,,Con-
stantin Săvoiu”, iar principala mea preocu-
pare este cum să motivez tinerii să găsească 
laturile practice, aplicabile în cotidian al ore-
lor mele. Spre exemplu, dacă eu am fost  la 
evenimentul marcant pentru noi, toți gorjenii 
care am iubit-o pe doamna Elena Roată, re-
spectiv la acea lansare emoționantă  de carte 
,, Lirica lui Lucian Blaga”, nu am putut să mă 
reîntorc la școală fără să le spun și să le scriu 
pe tablă copiilor la care am predat în acea zi 
câteva aspecte importante, câteva lecții de 
viață oferite de către dumneaei. De la doam-
na profesor am învățat o mulțime de strategii 
de apropiere a oamenilor fiindcă avea această 
calitate a unui fin psiholog de ,,a citi ” sufletul 
omului de la distanță... Ne-a învățat cum să 
ne oprim preț de câteva clipe din fuga conti-
nuă numită rutină copleșitoare și să ne uităm 
direct în ochi la interlocutorul nostru și să-l 
întrebăm sincer ceea ce avem de aflat. Perso-
nal, la simpla întrebare a unui om, ,,ce faci?”, 
găsesc potrivit ca acela să aibă răbdarea să te 
și asculte și eventual să te sfătuiască dacă are 
povețe potrivite, nu doar să fie o curiozitate și 
nici măcar să nu te lase să-ți termini ideea. 
Dumneaei, cu privirea pătrunzătoare și căl-
dură sufletească, te făcea să te simți în largul 
tău și -ți deschideai sufletul fără   a-ți fi teamă 
că te va judeca. 

Nu pot uita cum în luna septembrie 2020 
am mers împreună la tipografie pentru a o 
ajuta pe eleva mea  de la gimnaziu și eleva 
dumneaei în clasa a XI-a G pe atunci, Adri-
ana-Georgiana Popescu, să publice cartea ei 
,,Crâmpeie de suflet adolescentin”. Doamna 
profesoară a venit și ne-a deschis uși impor-
tante mereu, iar lecția pe care ne-o dădea ta-
cit, de fiecare dată, era să vorbești clar și să 
transmiți ceea ce îți dorești să primești.

Niciodată numele doamnei nu prima , ci 
numele Colegiului pe care l-a iubit cu toată 
ființa sa. Acest aspect l-a punctat și doam-
na director Cristina Goanță în discursul 
emoționant rostit la acea lansare specială de 
carte. De asemenea , am întâlnit-o pe doamna 
Lili Roată  de atâtea ori purtând  haine impri-
mate cu emblema C.N.T.V. și era de o voioșie 
contagioasă. Oare câți dintre noi ne bucurăm 

Ziua Culturii Naționale - 15 Ianuarie 2023Ziua Culturii Naționale - 15 Ianuarie 2023

cu adevărat că ne aflăm în școlile unde pre-
dăm? Nu cumva uităm să facem rai din ceea ce 
avem? Eu una mă bucuram chiar și în mediul 
rural, la Albeni,în saul natal, acolo unde am 
predat deja peste 10 ani.  Găseam în fiecare 
zi un prilej de recunoștință. De exemplu,  îmi 
vedeam părinții profesând în instituția în care 
predam- dascăli respectabili amândoi- Maria 
Voicu (regretata și iubita doamnă învățătoare) 
și Teodor Voicu (profesor de istorie). Sau mă 
hrăneam spiritual din micile gesturi pline de 
tandrețe pe care prichindeii mei de gimnaziu 
le făceau pentru a mă surprinde plăcut...

Haideți să privim partea plină a paharului 
și să ne respectăm elevii fiindcă într-o zi vor 
cumpăni și vor privi cu alți ochi faptele noas-
tre de la catedră: nu doar materia predată va 
conta, ci și empatia pe care noi am fost sau nu 
capabili să le –o oferim.

Haideți să ne savurăm cafeaua ori ceaiul 
o pauză cu elevii, iar cealaltă în cancelarie. 
Doar prin apropierea emoțională de educabilii 
noștri le vom da aripi și încredere în ei.

Discutam cu o fostă elevă minunată (în 
gimnaziu , i-am predat limba germană , iar în 
liceu a fost eleva doamnei Roată), în prezent 
studentă la Cluj Napoca, Ancuța Cioroboiu, și 
îmi mărturisea cât de tare a contat faptul că 
doamna profesoară a avut mereu mai multă 
încredere în ea, decât chiar însăși Anca.

Și pentru că tinerii au nevoie de repe-
re indiferent din ce domeniu, voi încheia cu 
spusele unui cântăreț și actor, dar și scriitor, 
mult îndrăgit de liceeni, Tudor Chirilă. Nu mă 
întrebați cum de am ajuns că citesc această 
carte fiindcă răspunsul va fi lesne de antici-
pat- la sugestia copiilor mei de suflet de la 
clasa a IX-a F , Colegiul Național ,,Tudor Vla-
dimirescu”( îndeosebi glasul Ștefaniei Raicu, 
cititoare pasionată, m-a determinat să ajung 
în posesia volumului ,,Exerciții de echilibru”). 
Așa cum și ei citesc lecturile pe care le pro-
pun, încerc să țin cont de recomandările lor 
în măsura timpului liber).

,,Citiți. Citiți mult! Citiți tot ce vă pică în 
mână! Nu-i mai ascultați doar pe profesori. 
Citiți orice, fără discernământ. Nimic nu e 
mai important ca lectura, acum. Apoi căutați-
vă între voi. Vedeți care citiți aceleași lucruri 
și înhăitați-vă. Numai în haită de oameni 
deștepți o să reușiți.” 

(Tudor Chirilă, Exerciții de echilibru,  ca-
pitolul ,,Scrisoare către liceeni”)

Prin urmare, atât noi, profesorii, cât și 
elevii , cu toții avem nevoie de această sete 
pentru cunoaștere , de această dorință de a 
lectura și devora orice  carte menită  să ne 
echilibreze într-un moment al vieții.

Voi încheia prin a puncta valoarea inco-
mensurabilă a versurilor pe care Mihai Emi-
nescu ni le-a lăsat zestre spirituală, dar și a 
citatelor sale pline de înțelepciune. În mod de-
osebit îmi răsună acum în minte un astfel de 
fragment motivațional: ,,Citește! Citind mereu, 
creierul tău va deveni un laborator de idei și 
imagini, din care vei întocmi înțelesul și filoso-
fia vieții.”

Prof.PÂNIȘOARĂ ELENA -Ștefania

Odă lui Eminescu
Un înger ești, si graiul tău poate să confirme, poezia-ți este 

rugăciune, iar eu sunt robul ei și nu-îmi e rușine!
George Călinescu spunea, 'Astfel se stinse în al optulea 

lustru de viață cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vre-
odată, poate pământul românesc.

Ape vor seca în albie și peste locul ingroparii sale vor răsări 
păduri sau cetate, și câte-o stea va vesteji pe cer îndepărtării, 
până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridi-
ce în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale.

"Pe a soclului piatră sculptez și eu următoarele....
Dacă se va mai naște un geniu ca Eminescu, Dumnezeu va 

întoarce timpul și soarele la anii-1850 ca drept prețuire, iar 
lumea ar fi mai tânără cu diferența!

De-atunci și până azi, de azi și pentru totdeauna va lumina 
o stea care se numește Eminescu.

Vasile Alecsandri slăvea pe Eminescu spunând..
Se va naște unul care cântă mai frumos decât mine
De-atunci acest tăpșan e-n țara neamului românesc, cân-

tată și plânsă de el (de la Nistru păn la Tisa) în al cărei căuș 
sunt zidite (pietre) borne ale timpului, Sarmisegetuza, Putna, 
Rovine ce-i s-au incrustat în sufletul ce l-a durut mai puțin 
prin zâmbete și mai tot timpul prin lacrimi, el fiind pentru toți 
un suport al tăriei, chemăndu-ne către jerfa supremă a țării, 
a neamului și-a libertăți.

La sfârșitul zilelor lui, rămas singur pe un pat de spital, a 
murit cu gândul la țară..

Dacă această pagină e plină de duioșie și nostalgie, simbo-
lizează și măresc ecourile și ofurile celor ca Petre Țuțea, Emil 
Cioran, C Brâncuși ori pe cele ale lui Badea Cârțan și el ajuns 
pe jos până la Roma, unde a dormit la picioarele lui Decebal, 
punând capul pe piatra latinității noastre, văzându-l primul 
trecător mirat a zis..

Un dac s-a dat jos de pe Columnă!?
Brancusi ne-a învățat să ne fie ușor suișul,
urcându-ne mai presus decât zeii infinitului Lacteu.
Cum altul nu-i, el ne-a umbrit cu pana lui când a fost ză-

duf iar arșița timpului întrecea bucuriile și durerile noastre.
Țara era în inima lui și vroia să o vadă intregită și 

îmbelșugată și plină de cinste.
El ne-a luminat când a fost întuneric, îndepărtând norii 

aducători de grindină și tunet,
El ne-a cântat biruința și ne-a îndemnat la alta
A parcurs drumurile Europei cu capul sus împletind plină-

tatea neamulului cu suferința...
A învățat de la Kant veșnicia timpului și nemărginirea Uni-

versului Divin...!
Un alt simbol al neamului, George Enescu fiind la Viena 

întreabă pe mama sa,
Mamă, pot să le spun, acolo, că sunt român!?
Mă gândesc (spunea el) să nu creadă că mă laud...
Oriunde ați fi, lăudați-vă cu Eminescu El este visul împlinit 

și lacrima țării!!!!
       Poem
Furtuni, neliniști în trupu-mi se adună,
Tumult de ganduri vin și-s subre,
Unele-s negre, altele-s multe,
Și rod interior....
Dar astea nu mă fac, să nu ridic la Cer
Pe cel ce-a fost si este..
Tiparul unui neam,
Din lutul stâncii seci,
Rămas sărac dar Prinț,
Al unui grai pe veci!!!
   Eminescu!

GH. VASILUȚĂ
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Continuă veștile nefas-
te pentru echipa patronată 
de Nicolae Sarcină. Actua-
lul căpitan al alb-albaștrilor, 
Florin Răsdan (27 de ani), 
s-a înțeles cu CSM Slatina, 
formație la care va evolua din 
sezonul următor. Înțelegerea 
mijlocașului cu Viitorul ex-

Răsdan se desparte de Viitorul
pira în vară, iar trupa din 
Olt a profitat de acest lucru. 
Bucureșteanul a fost unul 
dintre jucătorii de bază din 
lotul lui Florin Stîngă în acest 
sezon. A acumulat 1196 de 
minute pe teren și a marcat 
2 goluri. Informația a fost 
confirmată de reprezentanții 

formației slătinene. ,,Florin 
Răsdan va evolua pentru CSM 
Slatina. Echipa noastră a ob-
ţinut semnătura mijlocaşului, 
aflat în ultimele şase luni de 
contract cu Viitorul Pandurii 
Târgu Jiu. Acesta se va ală-
tura lotului grupării slătinene 
din vară, înţelegerea fiind pa-

rafată cu data de 1 iulie 2023. 
Florin Răsdan a mai evoluat, 
în decursul carierei, pentru 
Concordia Chiajna şi FC Bra-
şov, iar în perioada 2018-
2022 a fost unul dintre jucăto-
rii emblematici ai echipei CSA 
Steaua Bucureşti”, a anunțat 
CSM Slatina. Un alt jucător al 

gorjenilor, Paul Mitrică a pă-
răsit clubul în această iarnă. 
Jucătorii Viitorului au refuzat 
un antrenament săptămâna 
trecută pe motiv că au salarii 
restante. Clubul le-a dat cea 
mai mare parte din banii, iar 
pregătirile au fost reluate.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu a suferit prima înfrângere 
categorică din această ediție a Ligii Flo-
rilor. Trupa gorjeană nu a a putut să-i 

facă față experimentatei Gloria Bistrița și a cedat 
confruntarea din Sala Sporturilor la zece goluri 
diferență, 23-33. Cele două echipe au mers cap la 
cap doar în primele minute, dar, treptat, diferența 
s-a făcut la eficacitate. Ghinionul a făcut ca alb-al-
bastrele să lovească de trei ori bara în partea întâi 
a jocului. Au fost și alte ratări din situații unu la 
unu, astfel încât trupa din Transilvania s-a des-
prins la pauză, scor 11-17. Ambele portărițe au fost 
în zi mare, Ekaterina Dzukheva și Renata Arruda 
limitând proporțile scorului.

Cea mai bună marcatoare a CSM-ului a fost Ana 
Ciolan cu 6 goluri, în timp ce Nina Zulic a punc-
tat de şapte ori pentru echipa din Bistriţa-Năsăud. 
Şapte este și cifra eșecurilor pentru gorjence, care 
au cinci victorii în campionat.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva, Elena 
Marica Bercu – Bianca Chiriță, Oana Bucă 3g, 
Alexandra Gavrilă 1g, Angela Pușcaș 3g, Mirabela 
Coteț 2g, Ira Zinatullina 2g, Andreea Chiricuță, Pal 
Ceandani 1g, Florența Ilie, Iulia Andrei, Ana Cătă-
lina Ciolan 6g, Cristina Boian 2g, Katarina Pavlovic 
2g, Sabine Klimek 1g. Antrenor principal: Liviu 
Andrieș. Antrenor secund: Andrei Enache. Antre-
nor cu portarii: Gore Albici.

La finalul jocului, reprezentanții CSM-ului au 
recunoscut superioritatea evidentă a Gloriei, dar au 
declarat că nu aceasta este valoarea reală a echi-
pei din Târgu-Jiu. Atât Sabine Klimek, cât și Liviu 
Andrieș, au admis că nereușitele de pe parcursul 
meciului le-au demoralizat pe gazde.

,,Au făcut ceea ce ştiam că vor face, dar ne-au 
surprins pentru că au fost foarte exacte şi foarte pu-

Eșec dureros cu Gloria! Andrieș: Eșec dureros cu Gloria! Andrieș: 
,,Ne asumăm acest duș rece!”,,Ne asumăm acest duș rece!”

ternice. Nu cred neapărat că diferenţa de pe tabe-
lă este reală. Eram conştiente că o să fie un meci 
foarte greu, pentru că au foarte multe jucătoare cu 
experienţă, însă, spre deosebire de alte meciuri pe 
care le-am jucat, astăzi am făcut foarte multe greşeli 
individuale, am ratat foarte mult de pe unu la unu 
şi astfel s-a făcut diferenţa. Am fost conduse la mai 
multe goluri şi asta ne-a pus plumb în picioare, asta 
deşi în ultimele meciuri am revenit de la diferenţe 
de 4-5 goluri şi am reuşit să câştigăm. Diferenţa de 
experienţă şi greşelile noastre au dus la această în-
frângere”, a spus Klimek. 

,,Ştiam că întâlnim un adversar foarte puternic 
din multe puncte de vedere: ca lot, ca finanţare şi ca 
experienţă. Cred că diferenţa aceasta mare de scor 
a fost cauzată de greşelile foarte multe pe care le-
am făcut, în special la finalizare. Nerealizările fete-
lor, chiar ne-au turnat plumb în picioare şi cred că 
acest lucru ne-a făcut să ne grăbim puţin în atac, nu 
am mai avut răbdarea să construim şi precipitarea 

a avut un rol deosebit în acest rezultat. Trebuia să 
ne aşteptăm şi la un rezultat de felul acesta, pen-
tru că ştim ce ne aşteaptă de acum încolo, şase jo-
curi foarte grele. E clar că este greu pentru o echipă 
nou-promovată să ţină acest ritm, dar nu ne aştep-
tam la o asemenea înfrângere. Nu cred că aceasta 
este valoarea, calitatea noastă. Este un duş rece pe 
care ni-l asumăm şi sunt convins că vom trece peste 
această înfrângere. Trebuie să ţinem capul sus, pen-
tru că suntem bine din punct de vedere al punctelor 
acumulate.Ţin să mulţumesc publicului, care ne-a 
susţinut, indiferent de realizări. Sunt convins că vor 
veni şi la celelalte jocuri,pentru că urmează meciuri 
foarte tari, cu cele mai puternice echipe din ligă. Nu 
este ok ceea ce am arătat astăzi, dar trebuie să fim 
mândri pentru ceea ce am realizat până acum”, a 
concluzionat Andrieș.

În etapa viitoare, CSM Târgu Jiu se deplasează 
la Dunărea Brăila.

CĂTĂLIN PASĂRE
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CSM Târgu Jiu nu a 
putut face față echi-
pei campioane, U-BT 

Cluj Napoca. Baschetbaliștii 
gorjeni au cedat confruntarea 
cu ,,șepcile roșii”, după un 
scenariu binecunoscut. Gaz-
dele au practicat un joc destul 
de bun în prima repriză, când, 
în multe momente, au ținut 
ritmul cu formația superioa-
ră. În partea a doua, gorjenii 
au redus turația, au părut mai 
obosiți și au încercat, din nou, 
multe acțiuni individuale. Deși 
jocul colectiv a avut de sufe-
rit, echipa noastră și-a adju-
decat ultimul sfert cu 20-16. 
A fost singura perioadă de joc 
câștigată, pentru că succesul a 
fost categoric pentru formația 
care ne reprezintă și în basche-
tul european, scor final 66-91. 
Shamiel Stevenson a fost cel 
mai bun marcator al gorjenilor 
de la venirea lui Kresimir Basic, 
bifând al treilea meci în cifră 
dublă, cu 23 de puncte. Andriy 

Basic, după eșecul cu U-BT: ,,Nu suntem încă pregătiți pentru astfel Basic, după eșecul cu U-BT: ,,Nu suntem încă pregătiți pentru astfel 
de meciuri, suntem prea drăguți”  de meciuri, suntem prea drăguți”  

Agafonov a reușit 15 puncte 
și 10 recuperări. Thomas Kot-
tas a adăugat 13 puncte, Por-
ter Troupe -7, Dylan Frye -5 
și Octavian Ilie-3. Clujenii au 
avut zece marcatori diferiți pe 
parchet. Emanuel Cățe a fost 
cel mai eficient dintre ei, cu un 
indice de 27, dar și cu 22 de 
puncte. După meci, căpitanul 
Porter Troupe și antrenorul 
Kresimir Basic au vorbit des-
pre problemele care persistă la 
CSM Târgu Jiu.

,,Un meci dificil în care am 
făcut o primă parte bună. În a 
doua parte, s-a văzut diferența 
de calitate, profunzimea lotului, 
dar vina este a noastră. Am în-
cetat să mai luptăm și asta a 
fost diferență la final. Nu este 
neapărat o echipă atât de pu-
ternică, până la urmă nu este 
o echipă din NBA. Este vorba 
despre mentalitatea noastră, 
despre cum abordăm meciuri-
le și despre cum luptăm pe te-
ren. Am simțit că nu am avut o 

circulație bună a mingii, că nu 
am luptat suficient și că nu am 
respectat în totalitate planul de 
joc”, a spus americanul.

,,Echipa din Cluj a făcut un 
meci fizic, iar noi nu am putut 
să răspundem pentru o perioa-
dă mai îndelungată de timp. Ne-
am luptat aproximativ 20 de mi-
nute, după aceea am început să 
pierdem mingi, iar mingile pier-
dute s-au transformat în con-
traatacuri și în puncte ușoare. 
Până la urmă, este vorba și de 
rotația lor, de jucătorii care au 
venit de pe bancă și au avut 
aceeași atitudine pe parcursul 
meciului. Clujul este o echipă 
care pedepsește orice greșeală 
și noi nu suntem încă pregătiți 
pentru așa ceva. Este o proble-
mă că nu pasăm suficient și ne 

pierdem în acțiuni individuale. 
Jucătorii trebuie să înțeleagă 
acest lucru. Clujul este o echi-
pă europeană, iar, la acel nivel, 
mingea circulă de zece ori mai 
repede. Cu siguranță, trebuie 
să remediem acest aspect al 
circulației mingii, pentru că este 
încă un meci în care ne-am blo-
cat la 66 de puncte. Marcăm în-
tre 60-66 de puncte și dacă ne 
gândim câte layup-uri am ratat 
astăzi, ne dăm seama că rată-
rile ușoare se transfomă în con-
traatacuri pentru ei”, a declarat 
Basic. Antrenorul a declarat că 
îl așteaptă pe înlocuitorul lui 
Xavier Cannefax. Restul lotu-
lui va fi evaluat până în play-
out, când sunt posibile noi 
achiziții.

,,Va veni un nou jucător, 

care sperăm să ne ajute. Nu 
contează cine vine, poate să fie 
și Michael Jordan, noi trebuie 
să ne schimbăm mentalitatea 
și să înțelegem că nu contea-
ză cine este pe parchet, trebuie 
să dea 150%. Vom aștepta să 
terminăm această primă par-
te a campionatului și, înainte 
de play-out, vom evalua încă 
o dată lotul de jucători și vom 
vedea ce decizie vom lua. Deo-
camdată, suntem prea ‘drăguți’ 
pe teren. Trebuie să schimbăm 
acest lucru. Trebuie să găsim o 
modalitate să luptăm pe toată 
durata partidei”, a precizat cro-
atul. Următorul meci al echipei 
noastre are loc miercuri, 18 ia-
nuarie, de la ora 19.00. Gazdă 
va fi FC Argeș.
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