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 Încă o bătălie  Încă o bătălie 
în CEO: Numirea în CEO: Numirea 

noilor supraveghetori

Doi ani pierduți: Opt amânări pentru Doi ani pierduți: Opt amânări pentru 
o revendicare imobiliară, din cauza o revendicare imobiliară, din cauza 
expertului stabilit de instantă!expertului stabilit de instantă!
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Au început lucrările la Au început lucrările la 

centrul INFOTRAFIC din Târgu-Jiucentrul INFOTRAFIC din Târgu-Jiu
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CEO închiriază mașini de CEO închiriază mașini de 
transport persoane pentru transport persoane pentru 
UPRUM RovinariUPRUM Rovinari

Complexul Energetic Oltenia orga-
nizează o licitație deschisă pentru 
închirierea de autovehicule pentru 
transport persoane, cu șofer, pentru 
UPRUM Rovinari, potrivit unui anunț 

de pe portalul de 
achiziții publice.
Tehnologia de lu-
cru în flux con-
tinuu în cadrul 

exploatărilor la zi 
presupune depla-

sarea personalului 
muncitor, a forma-
ţiilor specializate, 
a sculelor şi dispo-
zitivelor necesare 

intervenţiilor ac-
cidentale la uti-
lajele conducă-
toare din cadrul 
fluxului tehno-
logic şi/sau alte 
puncte de lucru 
din perimetrul 
minier. 

Motivele pentru care Motivele pentru care 
Caragea consideră Caragea consideră 
„ABUZIVĂ” sistarea „ABUZIVĂ” sistarea 
transportului minerilor transportului minerilor 

în cariere!în cariere!

»3»3

Un deputat de la Forța Dreptei s-a rățoit la un polițist Un deputat de la Forța Dreptei s-a rățoit la un polițist 
de la Rutieră, pentru că nu avea loc special de de la Rutieră, pentru că nu avea loc special de 
parcare la Râncaparcare la Rânca

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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„Dacă voi nu mă vreţ i, eu vă vreau.” - Alex andru Lăpușneanu„Dacă voi nu mă vreţ i, eu vă vreau.” - Alex andru Lăpușneanu
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Lumini și umbre după Mica Unire!
Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Au început lucrările la centrul INFOTRAFIC 
din Târgu-Jiu

Motto: „Suntem la fel de pu-
ternici pe cât suntem de uniți, 
la fel de slabi pe cât suntem de 
divizați.”

Ralph Waldo Emerson

Nu știu prea multe despre 
cum a fost omagiată/
aniversată sărbătorirea 

trecerii a nu mai puțin de 164 de 
ani de la Mica Unire, cea a Prin-
cipatelor Române sub domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza. 

IOHANNIS, SINGUR! Din-
tre personalitățile politice de 
prim rang, a surprins faptul că 
Preș. Klaus Werner Iohannis a 
fost SINGUR în Parcul Carol, 
din București, unde-a depus o 
coroană de flori la Mormântul 
Ostașului Necunoscut și a ținut, 
totodată, un mic discurs.

Lăsând la o parte glumițele 
de pe internet despre Ocaua lui 
Cuza și Kilowatul lui Iohannis, o 
apreciere a președintelui Români-
ei ne-a lăsat perplecși. După cum 
bine se știe, sub Domnitorul Ale-
xandru Ioan Cuza s-au pus ba-
zele învățământului în România, 
Divanul Ad-hoc adoptând prima 
Lege a educației pe meleagurile 
noastre. 

IOHANNIS, EGALUL LUI 
CUZA?! Intens comentată și 
controversată a fost afirmația 
prin care președintele Iohan-
nis s-a comparat cu ilustrul său 
înaintaș, unându-se pe picior de 
egalitate cu Domnitorul Alexan-

dru Ioan Cuza, care, una peste 
alta, a realizat o reformă reală a 
învățământului românesc. Ori, 
să mă ierte bunul Dumnezeu, 
dar de la Legea învățământului 
semnată de Domnitorul Alexan-
dru Ioan Cuza la neinspiratul și 
nefuncționalul Program România 
Educată este o distanță ca de la 
Cer la Pământ. Și am mai putea 
aminti reforma învățământului, 
de la începutul veacului al XX-lea, 
scrisă și înfăptuită de ministrul 
Spiru Haret, de care se vede bine 
treaba că fostul profesor de fizică 
Klaus Werner Iohannis nu are ha-
bar chiar deloc!

CUZA AL NOSTRU, LINCOLN 
AL AMERICANILOR. Niște oa-
meni mai cu scaun la cap, precum 
cei de la Proiectul România 2030 au 
organizat, miercuri, la Bruxelles, o 
dezbatere cu prilejul sărbătoririi Uni-
rii Principatelor Române. Ei și-au pus 
întrebarea Ce au în comun Alexandru 
Ioan Cuza și Abraham Lincoln?

Președintele Academiei Române, 
ilustrul istoric Ioan Aurel Pop a făcut, 
la un moment dat, o paralelă memo-
rabilă între Cuza și Abraham Lincoln. 
„Ca și Lincoln, spune academicianul 
Pop, Cuza a reconstituit din teme-
lii o țară și a plătit îndrăzneala sa 
cu moartea politică. Lincoln a plătit 
prețul fondării și transformării Ame-
ricii moderne cu moartea sa fizică, 
prin asasinare. Odată cu Unirea din 
1859, a crescut sentimentul unității 
românilor. După ce Moldova și Țara 
Românească au devenit una, toate te-

ritoriile locuite de români au început 
să tresalte. Conștiința românilor de 
pretutindeni s-a încărcat cu realita-
tea acestui vis românesc total”, iar 
ceea ce până atunci nu a fost „decât 
o posibilitate a devenit o datorie și un 
ideal al tuturor”, a adus în prim-plan 
Secretarul General Adjunct al NATO, 
Mircea Geoană.

La întrebarea De ce Alexandru 
Ioan Cuza e comparat cu Abraham 
Lincoln, Mircea Geoană a răspuns 
simplu: „A fost arhitectul primului 
salt istoric al României moderne”.

ION PREDOȘANU

P.S. PREȚURILE NU VOR SCĂ-
DEA! Daniel Dăianu, expert în finanțe, 
a declarat, ieri, că: „Nu mă aștept ca 
prețurile să scadă, chiar dacă inflația 
va scădea” (Ion Predoșanu)

Centrul INFOTRAFIC din Târgu-Jiu este unul din-
tre cele mai importante proiecte cu finanțare europea-
nă, a cărui valoare este de aproximativ 9 milioane de 
euro. 

Sistemul de monitorizare a traficului constă în 
montarea unor semafoare moderne în tot orașul, in-
clusiv la trecerile de pietoni, camere video de supra-
veghere, precum și amenajarea unui centru de moni-
torizare.

În acest moment, se lucrează la centrul de coman-
dă, amenajat într-o fostă centrală termică din zona 23 
August.

„Așa cum am mai precizat, acest proiect prevede: 
un centru de management (comandă și control), cu ar-
hitectura proprie complexă, bazat pe o platformă de 
comunicații de mare viteză, de ultima generație (tip IP) 
și o structură de servere care asigură puterea de pro-

cesare necesară; un sistem de prioritizare a transportului 
public (principala funcție a sistemului va asigura prelu-
area informațiilor din teren referitoare la vehiculele de 
transport în comun și corespondența acestora cu orarul 
de circulație, asigurând resincronizarea diagramelor de 
semaforizare în funcție de necesar); un sistem de infor-
mare a călătorilor (va funcționa atât la nivelul vehiculelor 
și stațiilor, cât și în mediul on-line, prin aplicația mobilă 
pentru informarea călătorilor); sistem de monitorizare vi-
deo pentru creșterea siguranței; sistem eTicketing (modu-
lul pentru vânzarea on-line a titlurilor de călătorie va oferi 
călătorilor atât serviciul de achiziționare prin Internet a 
titlurilor de transport cu reîncărcarea ulterioară a cardu-
rilor, cât și o serie de funcționalități avansate destinate 
confortului călătorilor în managementul utilizării serviciilor 
de transport public) și 47 de stații echipate cu panouri de 
informare privind timpul de așteptare și liniile disponibile 
în stația respectivă, precum și cameră video de suprave-
ghere cu rol de creștere a siguranței călătorilor și echipa-
mentelor din stație (în stațiile de călători cu aflux mare - 8 
stații - vor fi instalate automate de vânzare titluri de călă-
torie)”, a anunțat primarul Marcel Romanescu. 

I.I.
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Deputatul Dancă a fost surprins de un iu-
bitor al sporturilor de iarnă, în centrul 
stațiunii Rânca, gesticulând și făcând 

pe viteazul cu un polițist de la Rutieră. De altfel, 
agentul  încerca, potrivit martorilor, să îi explice, 
calm, turistului Dancă faptul că nu erau locuri de 
parcare în zona respectivă (undeva după Hotelul 
,,Onix”), dar și că mașina acestuia a blocat accesul 
în parcarea privată.

Deputatul a fost, cu siguranță, surprins că 
polițistul nu îi acorda accesul în parcarea respec-
tivă doar în baza legitimației de parlamentar, lucru 
pe care polițistul părea că nu îl știe. Sau, poate că 
el credea că în Rânca sunt parcări cu regim spe-
cial pentru parlamentari... Cine știe?! Cert este că 
turistul Dancă a fost obligat să respecte indicațiile 
polițistului și să deblocheze parcarea în cauză, nu 
înainte de a-și preda rutieristului, potrivit gesticii, 
o lecție gratuită de legislație rutieră. 

,,Eh, domnu' deputat așa este când partidul este 

Un deputat de la Forța Dreptei s-a rățoit la un polițist de la Un deputat de la Forța Dreptei s-a rățoit la un polițist de la 
Rutieră, pentru că nu avea loc special de parcare la RâncaRutieră, pentru că nu avea loc special de parcare la Rânca
Ionel Dancă, fost parlamentar PNL trecut la Forța Dreptei a lui Ludovic Orban, a fost prezent, 
în minivacanța pentru bugetari, în stațiunea montană Rânca, din judetul Gorj. Deputatul de 
Vrancea a înțeles însă greu cum stă treaba în Oltenia, dar mai ales cu aglomerația în stațiunea 
din județul nostru, motiv pentru care a si intrat, sub ochii vigilenți ai unui polițist de la Rutie-
ră care i-a atras atenția că a blocat parcarea din centrul stațiunii. Dancă s-a lăsat greu convins 
că trebuie să elibereze zona pentru că riscă o sancțiune, dar și mai uimit a fost că polițistul 
gorjean nu îl cunoștea de la televizor. Nu de alta, dar cândva, șoferul îmbrăcat lejer a fost chiar 
purtătorul de cuvânt al PNL.

în Opoziție, Poliția nu mai răspunde la comenzi", a 
fost concluzia celui care a avut grija să ne transmi-
tă dovezile incidentului la ,,Gorjeanul”.

A.STOICA

Pe planul de amplasament 
al terenul, Sărăcin apare 
cu doar 1238 de mp din cei 
2900 de mp deținuți în acte. 
Mai exact, ambii vecini au 
intrat, potrivit acestuia, abu-
ziv pe terenul omului care nu 
făcuse gard pe proprietatea 
sa, cu mai bine de două de-
cenii în urmă. Asta, urmare 
a situației materiale precare 
de la aceea vreme. În partea 
dreaptă, proprietarul se înve-
cinează cu familia Budulan, 
mai exact cu casa fostei di-
rectoare de la Taxe și Impozi-
te Târgu Jiu, Mariana Budu-
lan, iar în stânga cu familia 
Diculescu, Dana Diculescu 
fiind director in cadrul Casei 

Doi ani pierduți: Opt amânări pentru o revendicare imobiliară, Doi ani pierduți: Opt amânări pentru o revendicare imobiliară, 
din cauza expertului stabilit de instantă!din cauza expertului stabilit de instantă!
S-au împlinit exact doi ani, în septembrie, de când expertul Ion Toaxen, stabilit de 
o instanță a Judecătoriei Târgu-Jiu, a realizat pe Aleea Sfântul Dumitru din muni-
cipiu, o măsurătoare a terenului deținut de către Florin Sărăcin, reclamant în dosa-
rul nr.14366/318/2020. Practic, proprietarul și-a dat în judecată ambii vecini, din 
dreapta și stânga proprietarii sale, motivând că respectivii și-au extins ilegal propri-
ile parcele de teren, îngustându-i proprietatea sa cu aproape 1700 de mp.

de Pensii Gorj. Procesul înce-
pe destul de anevoios și, deși 
la adresa din Târgu-Jiu vin în 
septembrie 2020 doi experți, 
Toaxen, stabilit de instanță, 
și asistentul Lala Mircea, pus 
din oficiu, nici în prezent ex-
pertul nu depune la dosarul 
cauzei expertiza realizată cu 
mai bine de doi ani în urmă. 
Ghinion sau nu, judecătorul 
care primește dosarul pleacă 
între timp la altă instanță iar 
dosarul ajunge la alt magis-
trat care se dovedește extrem 
de tolerant cu expertul care 
se prevalează de obligația de 
a depune expertiza la dosar. 
Expertul motivează că are 
multe expertize în lucru, el 

muncind zilnic la CE Oltenia, 
și deși a fost plătit de recla-
mant cu o mie de lei, în 2020, 
nu își face datoria. Din păca-
te, judecătorul se mulțumește 
cu amânări repetate în cauză, 
în timp ce expertul este doar 
avertizat că va fi amendat, lu-
cru care nu a întâmplă și în 
realitate. Ultimul termen dat 
de instanța de judecată, în 
această cauză, este 24 apri-
lie 2023, și asta, deși dosarul 
este pe rol deja de trei ani de 
zile, totul învârtindu-se în ju-
rul acestei expertize care ar 
trebui să ajute reclamantul. 
De altfel, prin intermediul 
acestei verificări ar urma să 
se vadă, negru pe alb, că pro-

prietatea lui Sărăcin a fost 
prejudiciată din 1999 și până 
în prezent. ,,Aștept de doi ani 
și aproape cinci luni ca exper-
tul stabilit de instanță să își 
facă datoria pentru care a fost 
plătit. Din păcate, procesul îmi 
este amânat la fiecare termen 
pentru că expertul nu depu-
ne expertiza de care depinde 
sentința viitoare a instanței de 
fond. 

Aștept, astfel, de doi ani și 
jumătate, o primă sentință în 
acest dosar, în timp ce mi se 
schimbă judecătorul iar actua-
lul nu sancționează cu amen-
dă măcar expertul stabilit în 

cauză, în timp ce termenele de 
judecată se dau la o distanță 
de trei luni unul față de celă-
lalt. Știu că mă judec cu per-
soane puternice, cu notorieta-
te publică care pot influența 
cursul judecății, în timp ce eu 
sunt un simplu salariat la o fa-
brică privată. 

Cred însă, în corectitudinea 
judecății dar sunt extrem de 
dezamăgit de felul în care se 
realizează judecarea cauzei 
cu n amânări din motive ab-
surde. Toaxen nici măcar nu 
îmi mai răspunde la telefon”, 
a precizat Florin Sărăcin.

A.STOICA
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Decizia inspectorilor 
de muncă de a sista 
transportul mine-

rilor în toate carierele Com-
plexului Energetic Oltenia 
este aspru criticată de Viorel 
Caragea. 

Fostul comandant al IPJ 
Gorj vorbește despre un abuz 
al celor care au luat o aseme-
nea decizie, el argumentându-
și afirmațiile într-o amplă 
postare făcută pe pagina sa 
de Facebook, unde a publicat 
și procesul verbal încheiat 
de inspectorii de la ITM Gorj. 
„Prin procesul verbal alăturat 
au dispus sistarea activității 
de transport la toate cele 9 
cariere miniere ale CEO în 
condițiile în care nu au fost să 
constate la fața locului  even-
tuale deficiențe. 

La cariera Husnicioara 
de Mehedinți nici nu aveau 
competența teritorială decât 
cu delegație expresă, scrisă, 
dată de domnul Bratu (n.r. – 
șeful la nivel național al ITM). 
Domnul Vulpe Viorel nu poate 
avea calitatea de reprezentant 
legal al CEO, fiind doar șef de 
carieră. 

Tot același domn, Vulpe 
Viorel, semnează și în calita-
te de martor. Dintre miile de 
mineri nu au găsit un martor. 
În cuprinsul procesului ver-
bal sunt trecute ca deficiență 
anvelope uzate, lipsă centură 
de siguranță, lipsă ieșire de 
siguranță, etc, dar nu este 

Motivele pentru care Caragea consideră „ABUZIVĂ” Motivele pentru care Caragea consideră „ABUZIVĂ” 
sistarea transportului minerilor în cariere!sistarea transportului minerilor în cariere!

prevăzută și baza legală, 
având în vedere că drumurile 
din carieră nu au regimul pre-
văzut de codul rutier, deci nu 
se aplică nici o normă rutieră 
ci doar cele stabilite de către 
CEO. 

Mă așteptam să constate, 
având în vedere nefericitul ac-
cident, că pe pardoseala com-
partimentului transport per-
soane sunt covoare de cauciuc 
care în cazul răsturnării au 
creat greutate și presiune pes-
te victime”, susține Caragea. 

El crede că oprirea trans-
portului minerilor este o mă-
sură abuzivă și pentru că in-
spectorii ITM nu au verificat 
toate mașinile cărora li se 
aplică decizia lor. 

„Sistarea activității în toate 
punctele, deși acestea nu au 
fost controlate, este ABUZIVĂ 
pentru că sunt autovehicule  
din categorii și mărci diferite 
care nu au fost verificate de 
către domnul Danteș Bratu 
(Duster, autoutilitare Mazda, 
tractoare, dube de diferite 
capacități de persoane, autou-
tilitare N3 2+7 locuri sau chiar 
microbuze 1+8). Nu au făcut 
nici cea mai mică referire la ca-
litatea drumurilor, șanțurilor, 
rigolelor și podețelor. 

Având în vedere că prin ca-
ietul de sarcini și prin contract 
viteza de deplasare este sub 5 
km/h, nu au făcut referire în 
procesul verbal dacă s-au gă-

Vești bune dinspre crescă-
torii de oi din zona montană 
a județului. Ciobanii din No-
vaci, recunoscuți pentru tur-
mele mari pe care încă le mai 
au, spun că mieii pe care îi 
vor vinde de Paști vor fi mai 
mari decât cei din anii trecuți 
și, destul de posibil, și mai 
ieftini decât anul trecut, când 
prețul unui kilogram a ajuns 
și la 60 de lei în supermar-
keturi. Deja sunt sute de miei 
fătați înaintea sărbătorilor de 
iarnă, ceea ce înseamnă că 
acum au deja câteva kilogra-
me bune, iar până la mijlocul 
lui aprilie, când e Paștele, vor 
avea și 15 kilograme sau chiar 

sit indicatoare în acest sens la 
intrarea în unitate sau la înce-
putul drumului industrial. 

Nu au făcut nici cea mai 
mică referire dacă conducă-
torii auto au fost instruiți și 
pregătiți profesional cu privire 
la persoanele care le pot da 
sarcini de serviciu, astfel încât 
să se știe clar cine stabilește 

ce persoane urcă în mașină 
și ce bunuri și materiale se 
transportă. 

Nu există nici cea mai mică 
referire dacă autovehicule de 
transport materiale și recipi-
ente periculoase au suport 
special de transport pentru 
tuburile de oxigen sau aceti-
lenă, dacă șoferii și mașinile 

au autorizatie ATR”, mai spu-
ne Caragea, care, din aceste 
considerente, le cere demisia 
celor care nu au văzut aceste 
deficiențe până acum și care 
sunt în fruntea ITM Gorj și a 
Inspecției Generale a Muncii 
de ani de zile.

 GELU IONESCU

Miei mari și, posibil, mai ieftini de Paști!
mai mult. Nicolae Vaidianu 
este președinte al asociației 
crescătorilor de oi din zona 
Novaci, iar în ferma sa are su-
ficient de mulți miei care au 
atins deja greutatea de 7 – 8 
kilograme. „Până la Paști vor 
fi și la 15 kilograme pentru că 
au deja o lună de zile de la fă-
tare. De acum încolo îi ajutăm 
și cu grăunțe pentru că lapte-
le de la oaie nu le mai ajunge 
pentru că ei deja sunt mari și 
au nevoie de mai multă hra-
nă. Au început oile să fete la 
Crăciun, dar sunt unele care 
vor făta și de acum încolo, în 
februarie. Ăștia care sunt mai 
mici îi vom crește pentru țările 

arabe pentru că pe la noi nu 
o să avem pe unde să îi mai 
vindem după ce trece Paștele. 
În România nu apucăm să vin-
dem decât de Paști. Nu avem 
un abator pentru sacrificare ca 
să putem da și în alte perioa-
de în afară de Paști. Norocul 
nostru este că se cumpără în 
continuare carnea de miel de 
către țările arabe, deși și la ei 
s-a întâmplat ceva că a scăzut 
prețul. E o scădere gravă, nu 
știu de ce. Sunt mulți miei de 
anul trecut și e multă marfă 
pe piață. În primăvara trecută 
a fost preț bun, acum nu știm 

cum va fi”, spune fermierul. 
Prețul de vânzare din pri-
măvară va fi influențat și de 
costurile cu cerealele, a căror 
scumpire a fost constantă pe 
parcursul toamnei și al iernii, 
până luna aceasta. 

„Cerealele sunt foarte 
scumpe au avut creșteri în 
fiecare lună, iar lucerna am 
cumpărat-o scump astă vară, 
când era și secetă. Acum ne-a 
ajutat un pic vremea de afară, 
dar ploaia nu ne avantajează 
că nu putem scoate animalele 
pe câmp. Dacă am fi cu ele la 
iarbă am mai scuti din consu-

mul de cereale sau furaje. Nici 
mieilor nu le face bine frigul. 
Sperăm la un preț acceptabil, 
dar totul depinde de cum mer-
ge treaba în țările arabe. Dacă 
de acolo vine un preț mic, mic 
va fi și aici, ceea ce pentru 
noi nu e bine. Va fi bine pro-
babil pentru cumpărători, dar 
pentru noi, cei care creștem 
animalele, nu va fi bine. Spe-
răm să rămână măcar la ni-
velul de anul trecut, să nu se 
ducă mai jos, dar asta o vom 
vedea atunci”, spune Nicolae 
Vaidianu.

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Au ajuns la spital mușcați de câiniAu ajuns la spital mușcați de câini

Peste 20 de persoane care au fost muşcate de 
câini s-au prezentat la Spitalul Judeţean din Târ-
gu-Jiu, de la începutul acestui an, trei dintre paci-
enţi fiind copii.

Cele mai multe cazuri sunt din Peșteana, Cras-
na, Motru și Scoarța. „De la începutul acestui an 
şi până în prezent, la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgu-Jiu s-au  prezentat 23 de persoane muşcate 
de câini - dintre acestea, nouă au fost muşcate de 
câini necunoscuţi”, au anunțat reprezentanții uni-
tăţii medicale.

Trei copii, de 5 ani, 8 ani și 11 ani, din Dragotești, 

Complexul Energetic Oltenia 
organizează o licitație des-
chisă pentru închirierea de 

autovehicule pentru transport persoa-
ne, cu șofer, pentru UPRUM Rovinari, 
potrivit unui anunț de pe portalul de 
achiziții publice.

„Tehnologia de lucru în flux con-
tinuu în cadrul exploatărilor la zi 
presupune deplasarea personalului 
muncitor, a formaţiilor specializate, 

a sculelor şi dispozitivelor necesare 
intervenţiilor accidentale la utilajele 
conducătoare din cadrul fluxului teh-
nologic şi/sau alte puncte de lucru 
din perimetrul minier. Transportul cu 
autovehiculele solicitate presupune 
transportul personalului, a sculelor 
necesare intervenţiilor, la punctele de 
lucru zilnic desfăşurat la 1 schimb în 
cadrul programului de lucru zilnic de 
5-7 zile/săptămână”, potrivit caietu-

lui de sarcini.
Valoarea estimată a achiziției este 

de circa 180.000 lei, fără TVA. Con-
tractul se va încheia pe o perioadă de 
un an, începând cu data de 1 aprilie 
2023.

UPRUM Rovinari are nevoie de 
două autovehicule cu o capacitate de 
15-20 locuri.  

După accidentul de la Jilț Sud, în 
care au murit trei mineri, a fost sista-
tă activitatea de transport persoane în 

toate carierele Complexului Energetic 
Oltenia. Măsura a fost instituită înce-
pând cu data de 23 ianuarie, până la 
punerea în conformitate cu cerințele 
de securitate, conform pericolelor 
identificate și a riscurilor evaluate de 
inspectorii de muncă.

Mai exact, mașinile care îi duceau 
pe mineri la carieră nu mai pot fi folo-
site, până nu se edifică dacă ele sunt 
în regulă.

I.I.

Iezureni și Tismana, au ajuns la spital. „Un singur 
copil a fost mușcat de un câine necunoscut (din afa-
ra gospodăriei)”, a mai precizat Spitalul Județean. 

Pacienţii se prezintă la spital pentru curăţarea şi 
tratarea rănilor şi pentru vaccinul antirabic.

În altă ordine de idei, polițiștii locali din Târgu-
Jiu au sancționat, marți, un bărbat din municipiu, 
pentru lăsarea în libertate a unui câine, pe strada 

Comuna din Paris.
Potrivit legii, lăsarea în libertate ori fără supra-

veghere a animalelor care pot prezenta pericol pen-
tru persoane sau bunuri constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei, 
dacă nu este comisă în astfel de condiții încât, po-
trivit legii penale, să fie considerată infracțiune.

I.I.
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* Următorii membri  ai Consiliului de Su-
praveghere vor fi numiți pentru patru ani- 
termen pentru depunerea dosarelor

* Ce sunt întrebați în fișele de candidatu-
ră

Ministerul Energiei și expertul său în recru-
tare Pluri Consultants România anunţă 
declanşarea procedurii de recrutare şi 

selecţie a candidaţilor pentru 6 (șase) posturi de 
membru în Consiliul de Supraveghere al Societății 
Complexul Energetic Oltenia S.A. Această procedu-
ră va fi derulată în conformitate cu prevederile OUG 
109/2011, privind guvernanţa corporativă a între-
prinderilor publice cu completările şi modificările 
ulterioare , precum și cu cele ale Regulamentului 
(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal. (Sursa -anunț postat pe pagina oficială de 
internet a companiei)

În anunțul de recrutare și selecție a celor care 
camndidează pentrui funcțiile din Consiliul de Su-
praveghere se menționeazxă că dosarele de can-
didatură vor fi în mod obligatoriu depuse până la 
data de 15 februarie 2023, atât pe suport de hârtie, 
cât şi în format electronic.

Candidații trebuie să semneze declarații pe pro-
prie răspundere privind conformitatea documente-
lor pe care le depun la candidatură, să spună de 
la ce partid sunt, să arate ce experiență au, dacă 
au avut în trecut probleme penale sau dacă au fost 
colaboratori/informatori ai fostei Securități. 

Încă o bătălie în CEO: Numirea noilor supraveghetori

În acest moment, Consiliul de Supraveghe-
re al CEO este format din Alexandru Marcoci, 
președinte și membrii Mădălin Georgescu,Șerban 
Predescu,Mădălin Eftenoiu, Adrian Dăianu, Ale-
xandru Zaharia, Adrian Marinescu. În ultimii pa-
tru ani, cei care s-au perindat în CS fac parte din 

lumea pestriță a partidelor politice și au ocupat 
funcțiile în mod temporar, prelungirea mandatelor 
fiind o practică în compania de stat. 

Iată mai jos câteva detalii despre viitoarea recru-
tare și selecție a viitorilor supraveghetori: 

M.C.H.
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,,Mediatorul este un arhitect al consensului, ,,Mediatorul este un arhitect al consensului, 
învestit cu încrederea celor care nu mai au învestit cu încrederea celor care nu mai au 
încredere unii în alţii”! (Zeno Sustac)încredere unii în alţii”! (Zeno Sustac)

Educaţia…şi Lecţia de viaţă!Educaţia…şi Lecţia de viaţă!
Despre mediere, profesia de mediator și organizarea acesteia 

În vederea organizării activităţii de mediere 
s-a înfiinţat Consiliul de Mediere, care se or-
ganizează şi funcţionează potrivit prevederi-

lor Legii 192/2006 privind medierea și organizarea 
profesiei de mediator, republicată, precum şi ale 
regulamentului său de organizare şi funcţionare. 
Profesia de mediator este organizată şi funcţionea-
ză în baza principiului autonomiei, în limitele com-
petenţelor prevăzute de Legea 192/2006 precum şi 
în baza Statutului Profesiei de Mediator. Totalita-
tea mediatorilor autorizaţi din România formează 
Corpul Profesional al Mediatorilor (C.P.M.R), iar, 
Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din 
Judeţ (C.P.M.J.) este constituit din toţi mediatorii 
care au sediul profesional principal înregistrat în 
judeţul respective Medierea reprezintă o modalitate 
de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu 
ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate 
de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţia-
litate, confidenţialitate şi având liberul consimţă-
mânt al părţilor. De aceea, medierea se bazează pe 
încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca 
persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi 
să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin 
obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficien-
te şi mai ales durabile. 

«Nu este un bun mediator cel care nu minte 
puţin» (proverb chinezesc)

Mai întâi, mediatorii prezintă procedura de me-
diere şi răspund la întrebările părţilor, după ace-
ea, fiecare participant la procedura de mediere are 
oportunitatea de a-şi expune cazul fără a fi inter-
rupt, pentru că mediatorii nu decid cu privire la cel 
ce are dreptate, nu judecă ceea ce s-a întâmplat şi 
nu caută vinovaţi. Ei ajută participanţii să discute 
deschis problemele şi să-şi identifice soluţii durabi-
le. În final, mediatorii vor ajuta părţile să scrie înţe-
legerea la care au ajuns. Consultarea cu un avocat 
este o parte importanta a acestui proces, avocatul 
putând să vă asiste şi să reprezinte părţile la medi-
ere. Medierea are sens, deoarece, în timpul medierii 
se iau decizii, soluţiile sunt date de persoanele asu-
pra cărora acţionează consecinţele. De asemenea, 
mediatorii nu îşi impun propriile păreri sau soluţii, 
participă la mediere doar dacă doresc şi pot înche-
ia medierea în orice moment. Medierea este con-
fidenţială şi sesiunile de mediere nu sunt publice 
şi nu poate fi dezvăluit nimic din ceea ce se spune 
în timpul medierii. Notiţele pe care mediatorul le 
ia în timpul discuţiilor, sunt distruse în prezenţa 
părţilor la finalul procedurii de mediere. Medierea 
este rapidă – economiseşte timp, iar, medierile pot 
fi programate în câteva zile şi înţelegerea poate fi 
găsită foarte repede. În acest fel, poate fi econo-
misit timp pentru stingerea conflictului. Medierea 
este convenabilă, iar, programările pot fi făcute la 

ore care sunt convenabile pentru toate părţile im-
plicate, inclusiv după-amiaza. Părţile din conflict 
nu sunt adversary, iar, în timpul medierii, părţile 
se concentrează împreună spre o soluţie unanim 
acceptată. Medierea presupune respect, iar, proce-
dura de mediere se desfăşoară în condiţii de respect 
reciproc. Medierea ajută oamenii să-şi refacă şi să-
şi continue relaţiile bune din trecut şi de aceea, a 
ajutat în rezolvarea multor dispute dificile. Medie-
rea este un subiect vast, disputat de către diferite 
categorii profesionale (mediatori, asistenţi sociali, 
psihologi, medici, jurişti etc.), dar, care conţine câ-
teva elemente comune, indiferent de profesioniştii 
care o utilizează, deoarece reprezintă un proces bine 
structurat, are o durată limitată în timp, o durată a 
sesiunii, obiective clare dezvoltate împreună cu cli-
entul, un cadru specific, precum şi cerinţe specifice 
angrenate în procesul de închiere a medierii. Repre-
zintă acea metodă utilizată de către mediator având 
treapta de competenţă specialist sau principal şi 
care constă în utilizarea cu abilitate şi principia-
litate a relaţiei mediator-mediat, şi a unor tehnici 
specifice. În sinteză, medierea social este un proces 
de însoţire a unei persoane (sau grup de persoane) 
de către o altă persoană (mediator), specializată în 
mediere, în scopul îmbunătăţirii vieţii sociale a cli-
entului, prin utilizarea cât mai completă a resurse-
lor personale. Misiunea mediatorului social este de 
a-l ajuta pe individ să devină conciliant, iar metoda 
principală prin care se atinge acest scop este con-
silierea, când profesionistul construieşte o relaţie 
de sprijin, în sensul motivării clientului de a acţi-
ona pentru schimbarea acelui comportament care 
a determinat situaţia de criză şi pentru restabilirea 
echilibrului psiho-social al vieţii. În cadrul acestui 
demers, mediatorul împreună cu clientul va analiza 
mai întâi care este natura problemei, apoi se vor ex-
plora resursele individului/familiei/comunităţii. În 
urma procesului de mediere, rezultatele pentru cli-
ent ar trebui sa fie: o mai bună cunoaştere de sine, 
conştientizarea problemelor, nevoilor, aspiraţiilor, 
intereselor personale, conştientizarea resurselor şi 
a capacităţilor pentru rezolvarea problemelor per-
sonale şi interpersonale, identificare unor soluţii 
pentru problemele conştientizate, angajarea res-
ponsabilă în rezolvarea problemelor sale. Principala 
modalitate de realizare a consilierii este reprezenta-
tă de comunicare, utilizându-se o serie de tehnici 
specifice, cum ar fi: ascultarea activă, parafrazarea, 
clarificarea, încurajarea, reflectarea, sumarizarea, 
comunicarea non-verbală, iar, în ceea ce priveşte 
ariile de aplicabilitate ale medierii, acestea sunt 
nenumărate, derivate din problematica socială, 
începând de la luarea unei decizii, când mediato-
rul social poate oferi servicii de consiliere utilizând 
următoarele modalităţi de comunicare: mediere in-
dividuală, mediere familială, mediere de grup. Re-
feritor la relaţia dintre mediere şi psihoterapie se 
impun câteva distincţii, deoarece psihoterapia este 

interesată, în primul rând, de remediere, în 
timp ce mediatorul e preocupat de dezvolta-
re. Sunt specialişti în domeniu care consideră 
că psihoterapia se adresează inconştientului, 
iar activitatea de mediere, conştientului, cu 
toate că demersurile de intervenţie utilizate 
în psihoterapie şi în ediere sunt, de multe ori, 
asemănătoare, cu deosebirea că, foarte frec-
vent, psihoterapeutul ascultă într-o măsură 
mai mare decât mediatorul, care, la rândul 
său, se angajează mai frecvent în furnizarea 
de informaţii, explicaţii şi sugestii. 

Tipologia medierii

În funcţie de domeniile în care se acordă 
medierea, aceasta se poate clasifica în:

1. Mediere şcolară, înţelegând acel proces 

de acordare de asistenţă psiho-pedagogică
persoanelor implicate în procesul educaţional, 

având ca scop orientarea profesională şi
creşterea eficientei educative.
2. Mediere profesională, proces în cadrul căru-

ia un client primeşte asistenţă pentru o mai bună 
înţelegere a propriei persoane şi a mediului profe-
sional, astfel încât el să poată corela propriile inte-
rese cu solicitările pieţei muncii, asociate diferitelor 
oportunităţi ocupaţionale.

3. Mediere socio-medicală în care modalităţile 
de intervenţie sunt specifice şi variază în funcţie de 
problematica medical. 

4. Mediere de cuplu în cadrul unui proces ce 
intervine la nivelul relaţiilor deteriorate dintre doi 
parteneri, fără a neglija individualităţile celor doi, 
pentru că menţinerea relaţiilor de cuplu este în 
mod necesar un obiectiv al medierii! 

5. Medierea familială care vizează cuplul de par-
teneri, dar şi copiii şi/sau membrii vârstnici ai fa-
miliei.

6. Medierea corecţională ce se desfăşoară, de 
regulă, în instituţii de detenţie (închisoare, arest) 
şi are drept populaţie ţintă în special delincvenţii 
tineri, uneori în cadrul unor programe complexe ce 
au ca obiectiv prevenirea recidivelor.

7. Medierea comunitară, specificitatea acestei 
forme fiind dată de confruntarea cu o mare diver-
sitate a categoriilor de subiecţi, pe de o parte, şi a 
problemelor acestora, pe de altă parte.

Fişa de mediere ce conţine datele de identificare 
a beneficiarului, obiectivele şedinţei, planul de lu-
cru, instrumente folosite

Reprezentarea intereselor celor mediaţi este me-
toda utilizată de către mediator având treapta de 
competenţă specialist sau principal, care presupu-
ne ca acesta să vorbească în numele beneficiarilor, 
reprezentându-le interesele în faţa diferitelor insti-
tuţii. 

Anamneza este acea metodă utilizată de către 
mediator, care permite cunoaşterea prin discuţie 
directă sau prin anchetă a evenimentelor semnifi-
cative din viaţa şi activitatea unei persoane, familii 
sau ale unui grup pentru înţelegerea stării şi com-
portării actuale şi pentru stabilirea unor direcţii 
de acţiune în viitor. Anamneza înseamnă tot setul 
de intrebări pe care le pune mediatorul celui me-
diat. Prin aceasta se pot obţine informaţii cu pri-
vire la subiectul intrat în procesul de mediere în 
scopul reconstituirii biografiei celui testat şi anali-
zei condiţionării bio-psiho-sociale a personalităţii, 
în strânsă legătură cu analiza modului concret de 
viaţă, a condiţiilor de lucru si a situaţiei familia-
le, a modalităţii de debut şi a evoluţiei în timp a 
tulburărilor şi a problemelor suferite, obţinute prin 
discuţia anamnestică, ceea ce permite mediatoru-
lui să se orienteze în problema supusă discuţiei, 
orientându-l în alegerea metodelor şi tehnicilor prin 
care acesta va putea să-şi desfăşoare activităţile.

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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În fiecare an, la începutul verii astronomice, 
în apropierea peșterii ar fi avut loc, spune 
legenda, Marele Sfat al Intelepților ocazie cu 

care pe lângă manifestările religioase specifice erau 
disputate și soluționate pricinile comunităților de 
peste an.

Peștera sacră a lui Zalmoxis, cu toate eforturile 
istoricilor și al arheologilor, nu a fost poziționată cu 
precizie până la ora actuală, totuși, asupra localiză-
rii acesteia fiind formulate mai multe ipoteze dintre 
care una localizează muntele Kogaion în nord-ves-
tul județului nostru, în masivul Godeanu, iar altă 
teorie fixează zona în nord-estul Gorjului, mai pre-
cis în masivul Polovragi-Cernădia, iar peștera unde 
legenda spune că ar fi locuit Zalmoxis ar fi nici mai 
mult nici mai puțin decât Peștera Polovragi.  

De-a lungul vremii peșterile din zona de nord a 
Gorjului sunt menționate într-o multitudine de do-
cumente ca refugii împotriva năvălitorilor precum 
și locuri unde s-ar găsi comori ori tezaure ascun-
se de cine știe ce haiduc ori refugiat, comori ce au 
suscitat atenția comunităților din împrejurimi și 
nu numai. 

Primele date topografice asupra unei cavități 
din Oltenia se referă la peștera Veterani. Acestea 
sunt de altfel considerate cele mai vechi planuri de 
peșteră și ridicări topo și au fost efectuate în ju-
rul anului 1692 documentele în cauză aflându-se 
și astăzi în Arhiva de Război a Marinei Austriece. 

Lumea subterană – (1)
Cea mai veche mențiune a unai peșteri din 
Carpații Românești datează din antichitate și 
se datorează lui Strabon care, descriind viața 
și obiceiurile dacilor, pomenește despre o 
peșteră sacră într-un munte numit Kogaion 
în care ar fi sălășuit însuși Zalmoxis.

Interesul pentru peșteră s-ar fi datorat conform re-
latărilor vremii importanței, ea fiind situată într-un 
punct strategic aprig disputat de turci și austrieci 
(Defileul Dunării). 

În anul 1897 apare prima lucrare de specialita-
te din domeniul peșterilor în limba română lucru 

datorat eminentului geolog G.M. Murgoci unde pe lângă 
descrierea unor cavități cunoscute până atunci apar re-
feriri ample la două peșteri situate în partea de nord a 
Gorjului: Peștera lui Pahomie (vechea denumire a peșterii 
Polovragi) și Peștera Muierilor din nordul comunei Baia 
de Fier.  
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Peștera Polovragi era cunoscută de mult timp 
comunităților din apropierea acesteia fiind măsurată 
pe o lungime de aprox 1000 m. Din anul 1974 cavitatea 
a fost cercetată de membrii Cercului de Speologie Emil 
Racoviță precum și de Grupul Scufundări Subacvatice 
Subterane (GEES) din București iar rezultatele nu au în-
târziat să apară. Peștera și-a mărit lungimea galeriilor 
fosile și active la peste 9000 m fără ca cercetările să fie 
terminate. Se presupune că în urma explorărilor speolo-
gice și subacvatice ce se preconizează pe viitor cavitatea 
să depășească 10000 m. 

 Cifrele deși ilustrează niște elemente statice în cerce-
tarea peșterilor scot la lumină după cum se exprima un 
cunoscut speolog mai ales efortul uman necesar pentru 
explorarea și descoperirea unei noi dimensiuni și a unei 
noi fețe a pământului. Cifrele în opinia aceluiași explo-
rator al adâncurilor cântăresc cunoașterea iar aceasta 
nu este nicidecum inutilă chiar dacă este a unei lumi a 
întunericului. 

Este binecunoscut faptul că bordura sudică a masi-
velor gorjene Vâlcan şi Parâng este formată în majorita-
te din calcare carstificabile. Aici apele meteorice precum 
şi cele din râuri lucrând neântrerupt de milioane de ani 
au creat forme şi fenomene carstice de o frumuseţe şi 
un pitoresc aparte dintre care putem aminti Cheile Ol-
tetului cu a lor Pestera Polovragi cea mai lunga cavitate 
din Oltenia si a cincea din tara, Cheile Galbenului cu 
Peștera Muierilor prima cavitate electrificată și amena-
jată pentru vizitare din țară, Cheile Sohodolului cu a sa 
salbă de peșteri și avene dintre care două dețin recor-
duri naționale în materie (cea mai înaltă stalagmită și 
cel mai mare puț vertical), fenomene rare la nivel euro-
pean (depozitele de terra-rossa și câmpurile de lapiezuri) 
poziționate între Șușița Verde și Sohodol, fenomene de 
difluență subterană (peștera Gârla Vacii din Cheile Soho-
dolului), cavități care păstrează și astăzi desene rupestre 
și urme ale locuirii de către oameni cu foarte mult timp 
în urmă  (Peștera Muierilor, Peștera Popii și Peștera Cioa-
rei), enigme ce nici în ziua de azi n-au fost complet eluci-
date (Inelul de Piatră al Sohodolului) cavitățile aflate pe 
creasta de est a Cheilor Sohodolului (Peștera Pârlajului 
și Laptelui) și legătura lor cu Inelul de Piatră, precum și 

perimetre speologice (Șușița Verde și Șușița Seacă) 
cu o activă circulație subterană a apei favorizată de 
condițiile existente în zonă.  

Mulţi dintre turiştii ce vizitează aceste obiective 
sunt tentaţi să pătrundă în multitudinea de peş-
teri sau avene întâlnite. Din păcate la cea mai mare 
parte dintre aceştia pregătirea şi cunoştinţele de 
speologie sunt inexistente iar de aici și până la pro-
ducerea unor nedorite evenimente nu mai este de-
cât un pas. De aceea  prezentarea riscurilor ce pot 
apărea în astfel de cazuri poate  avea ca efect dimi-
nuarea „avântului” unor curajoşi şi în acelaşi timp 
evitarea acțiunilor desfășurate de cele mai multe 
ori sub imperiul ignoranței sau teribilismului cu 
urmări  dintre cele mai grave.  

Speologia este o ramură a activităţii umane ce 
presupune o doză de risc. Prin pregătire şi cunoş-
tinţe practicantul acestei discipline caută să aducă 
această doză cât mai aproape de zero. Prin incur-
siuni repetate în lumea subterană și-a dezvoltat 
simţul orientării şi reflexele, a învăţat să citească 
mesajul formelor subterane, al galeriilor precum şi 
al unui curent de aer dintr-o anume direcţie. Astfel 
poate împinge explorarea până la limita posibilului 
şi doar în situaţii excepţionale poate fi expus unor 
accidente.  

La ora actuală peşterile sunt considerate mediul 
cel mai ostil vieţii de pe mapamond. Cumularea 
unor factori cum ar fi întunericul profund, umidi-
tatea, temperatura scăzută pot perturba psihicul şi 
determina unele reacţii negative. De asemenea per-
soanele cu deficienţe ale vederii sau cele care sufe-
ră de claustrofobie pot suferi dereglări de compor-
tament ce pot determina accidente.   (VA URMA)

 MUGUREL PETRESCU
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Aniversarea celor 164 de ani de la Unirea Principatelor Aniversarea celor 164 de ani de la Unirea Principatelor 
Române la Târgu-JiuRomâne la Târgu-Jiu

Marți, 24 ianuarie 2023, la 
aniversarea celor 164 de ani 
de la Unirea Principatelor 

Române, în Piața Prefecturii din Târgu 
Jiu, începând cu ora 11:00 a avut loc 
manifestarea ,,Hai să dăm mănă cu 
mănă”, o activitate cultural-artistică 
evocatoare dedicată Unirii Principate-
lor Române, organizată de Consiliul 
Județean, Prefectura Județului Gorj și 
Primăria Municipiului Târgu-Jiu.  

Sosirea autorităților a fost anunțată 
printr-un semnal de trompetă. În timp 
ce aceștia ocupau un loc pe treptele 
Prefecturii, doamna Prefect Cristina 
Cilibiu însoțită de colonelul Gheorghe 
Andronescu, comandantul Garnizoa-
nei Târgu Jiu (U.M.01541) au trecut 
în revistă Garda de Onoare, au salu-
tat Drapelul de luptă, apoi au ocupat 

Unirea Principatelor Române, a fost un eveniment crucial în istoria 
poporului nostru, împlinirea unui ideal istoric încununat la București 
prin alegerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca 
domnitor al Țării Românești. 

locul cuvenit lângă celelalte autorități. 
După ce Fanfara „Armonia” a intonat 
Imnul de stat, doamna Codruța Flo-
rescu, moderatorul festivității, a rostit 
un cuvânt de deschidere amintindu-ne 
că „Sub semnul pașoptist, Unirea Mol-
dovei și a Țării Românești a reprezen-
tat un obiectiv comun îndeplinit de pe 
ambele maluri ale Milcovului. Începu-
tul anului 1859 avea să aducă împli-
nirea idealurilor românilor de la sud și 
est de Carpați.” În încheierea mesaju-
lui său, doamna Florescu a prezentat  
primul punct al programului, astfel: 
„Doamnelor și domnilor, un român fal-
nic, purtător de valoare prin cântec și 
cuget, ne readuce aminte că în această 
zi, de-a dreptul sfântă, trebuie să fim 
mai buni și mai îngăduitori cu semenii 
noștri și să-i cinstim, la tot pasul, pe 
aceia care ne-au deschis calea spre o 
Românie liberă. Urmează recitalul rea-
lizat de Andrei Păunescu «Noi vrem să 
ne unim cu țara»”. A urmat un recital 
frumos și animat care a atras publicul 
mai aproape de autorități și au cântat 
împreună cu el melodii patriotice.

Doamna Prefect Cristina Cilibiu a 
prezentat mesajul din partea Guver-

nului României, din care redau câteva 
paragrafe: „Unirea Moldovei cu Țara 
Românească sub același domnitor, 
Alexandru Ioan Cuza, este un exemplu 
autentic de unitate a voinței români-
lor, care a deschis calea emancipării și 
modernizării statului. Au urmat ani de 
reforme importante în toate domeniile 
și investiții ce au consolidat apropie-
rea culturală, politică și economică a 
celor două principate române. Rădăci-
nile României europene se regăsesc în 
Unirea Principatelor Române, act vizi-
onar realizat prin unitatea de voință în 
jurul valorilor și obiectivelor comune. 
(...) România este astăzi în fața unei 
etape importante pentru viitor. Miza 
noastră comună este strâns legată de 
dezvoltarea în ritm accelerat și conso-
lidarea locului în rândul statelor dez-

voltate ale Europei și  întregii lumi, iar 
acest proces trebuie să meargă mână 
în mână cu reducerea decalajelor din 
societate, care, în mod concret în-
seamnă capacitatea de a oferi o viață 
mai bună fiecărui român,  condiții  și 
oportunități similare la sate, orașe și 
în toate comunitățile. În România eu-
ropeană toți cetățenii trebuie să aibă  
șanse  egale, să se simtă  în  siguranță  
și  să aibă speranța unui viitor mai bun 
și mai prosper, vegheat de valorile și 
libertățile  democratice. (...) Istoria ne 
dovedește că unirea aduce siguranță, 
conferă protecție și speranță pentru un 
viitor bun! Exemplul de viziune, solida-
ritate, curaj și mobilizare al generației 
care a realizat Unirea Principatelor ne 
însoțește, azi, pe drumul pe care do-
rim să îl urmeze România. Hai să dăm 
mână cu mână, pentru prezentul și 
viitorul nostru european”, a încheiat 
mesajul, doamna Prefect de Gorj.

A urmat apoi o frumoasă lecție de is-
torie prezentată de către istoricul Ghe-
orghe Nichifor, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Județean Gorj, care ne-a 
informat că luna ianuarie a fost bogată 
în evenimente istorice și culturale pen-

tru români și mai ales pentru Gorjeni. 
„La 14 ianuarie s-au împlinit 129 ani 
de la nașterea slt. Ecaterina Teodoro-
iu, erou național, născută la Vădeni, 
județul Gorj la 14 ianuarie 1894; la 15 
ianuarie am sărbătorit Ziua Culturii 
Naționale și 173 ani de la nașterea po-
etului Mihai Eminescu (născut la 15 
ianuarie 1850 în Botoșani); la 23 ia-
nuarie am sărbătorit pe eroul național 
Tudor Vladimirescu și 202 ani de la 
Proclamația de la Padeș, jud. Gorj, iar 
azi sărbătorim 164 de ani de la Unirea 
Principatelor Române” și a punctat fap-
tul că „nu trebuie să uităm nicio clipă 
termenul de național, care tinde să fie 
înlocuit ce cel de suveranism”. Trece în 
revistă reformele lui Cuza care au pus 
bazele constituirii unei Românii mo-
derne iar Bucureștiul devenea capitală 
unică, cu guvern unic, cu parlament 
unic, drapel unic și imn unic. Au fost 
pași extrem de importanți în evoluția 
societății românești susținuți și de 
către întreaga inteligență românească 
ce a mers peste hotare să facă recu-
noscut statutul nou al Principatelor 
Unite. A punctat apoi faptul că „Uni-
tatea de-a lungul istoriei a fost dată și 
este dată, întotdeauna, de forța statu-
lui” și a încheiat cu enumerarea unor 
personalități gorjene care l-au evocat 
pe Alexandru Ioan Cuza și a mesaju-
lui „Cei care nu-și cunosc istoria, vor fi 
obligați să-i repete greșelile!” 

Andrei Păunescu a venit la mi-
crofon însoțit de un pui de om, un 

preșcolar îmbrăcat în costum popular 
care îl rugase să-l lase să cânte și el 
„Hora uniri”. Andrei i-a ascultat și în-
deplinit ruga, iar copilul Andrei Bar-
dan a cântat minunat și a fost răsplă-
tit cu aplauze de toți cei prezenți. Este 
același băiat care, la 15 ianuarie, de 
ziua Națională a Culturii Române și a 
poetului nepereche Mihai Eminescu, 
fusese adus de Inspectorul Școlar Ge-
neral prof.dr. Marcela Mrejeru la mi-
crofon să recite două strofe din poe-
zia „Somnoroase păsărele”, iar elevul 
a recitat frumos și aplaudat furtunos 
de public. Felicitări și prețuire pentru 
educația primită. Cinste părinților care 
se ocupă de creșterea și educația lui! 

În continuare, reprezentanți ai An-
samblului Artistic profesionist „Doina 
Gorjului” au interpretat melodii despre 
Unire, după care a urmat un moment 
foarte plăcut atunci când în mijlocul 
autorităților și-a făcut apariția Dom-
nitorul Alexandru Ioan Cuza, jucat de 
către actorul Eugen Titu de la Teatrul 
Dramatic „Elvira Godeanu” din Târ-
gu Jiu, care a rostit „Jurământul lui 
Cuza” făcut către neam și țară. În în-
cheierea manifestării, ca în fiecare an, 
dansatorii ansamblului „Doina Gor-
jului” l-au înconjurat pe domnitor și 
l-au invitat la „Hora Unirii” unde s-au 
prins în joc atât autoritățile cât și po-
porul. Păcat că burnița și vremea rece 
au stricat puțin din farmecul acestui 
eveniment.  

GIGI BUȘE
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Anunţ referitor la deschiderea procedurii de transparenţă 
decizională a procesului de elaborare a unui proiect de hotarâre

Astăzi, 25.01.2023, Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă deschi-
derea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
Proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a în-
lesnirii la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente 
obligațiilor fiscale principale, scadente la data de 31.12.2022, datorate 
bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribu-
abili ai bugetului local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: 
•  Anexele la proiectul de hotărâre;
•  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul 

Municipiului Târgu Jiu; 
Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la Secțiunea Con-

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

tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 

hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până 
la data de 08.02.2023:

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

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

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

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul 
de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la pla-
tă, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligațiilor 
fiscale principale scadente la data de 31.12.2022 datorate bugetului 
local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bu-
getului local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj.

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

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată 
în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10.03.2023. 

Data finalizare termen anunț: 10.03.2023. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

PRIMĂRIA COMUNEI SCHELA, JUDETUL GORJ, anunță eleborarea 
primei versiuni a planului: ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – 
COMUNA SCHELA – JUDEȚUL GORJ și declanșarea etapei de încadrare 
pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului  se poate realiza la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Gorj, str. Unirii nr. 76 , Targu – Jiu, 210143, ju-
detul Gorj și la sediul titularului, Primăria Comunei Schela, judetul Gorj, cu 
sediul în comuna Schela, sat Sâmbotin, str.Principală.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul Agenției pen-
tru Protecția Mediului Gorj în termen de 18 zile calendaristice de la publica-
rea anuntului.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societății M.A.R.S.A.T. -S.A. Tg. Jiu, nu-
mit prin Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor nr. 11 din data de 
08.12.2021, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 01.02.2023, ora 10.00, la sediul societăţii din Tg. Jiu, str. Termocen-
tralei nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza si modificarea indemnizatiilor administratorilor.
În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar Adunarea Generală 

Ordinară a acţionarilor se reconvoacă în data de 02.02.2023, ora 10.00 la 
sediul S.C. M.A.R.S.A.T.-S.A. Tg. Jiu, str. Termocentralei nr. 2.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societății M.A.R.S.A.T. -S.A. Tg. Jiu, nu-
mit prin Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor nr. 11 din data de 
08.12.2021, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pen-
tru data de 01.02.2023, ora 10.30, la sediul societăţii din Tg. Jiu, str. Ter-
mocentralei nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1.Lichidarea prin dizolvare si radierea de la ONRC a S.C. SYSMARGRUP 
COMERCIAL SRL, societate la care M.A.R.S.A.T. S.A. detine 90% din capi-
talul social.

2.Aprobarea prelungirii valabilității plafonului de SGB în sumă de 
1.600.000 eur, contractat de la BT

3.Aprobarea unui plafon de credit in valoare maxima de 7.000.000 ron în 
vederea finantarii contractelor din Romania.

4.Diverse
În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar Adunarea Generală 

Extraordinară a acţionarilor se reconvoacă în data de 02.02.2023, ora 10.30 
la sediul S.C. M.A.R.S.A.T.-S.A. Tg. Jiu, str. Termocentralei nr. 2.

Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin 
Brâncuși”, cu sediul în Târgu Jiu, bulevardul Constantin Brâncuşi, nr. 
12A, judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

- unui post contractual vacant, perioadă nedeterminată, cu durată nor-
mală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), de Inspector de 
specialitate, grad profesional IA, la Compartimentul financiar, contabili-
tate și resurse umane din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și 
Promovare ,,Constantin Brancusi”

Organizarea şi desfăşurarea concursului se fac potrivit prevederilor Ho-
tărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sec-
torul bugetar plătit din fonduri publice.

Data şi locul organizării concursului:
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu din 

bulevardul Constantin Brâncuşi nr. 19 şi va consta în următoarele probe:
 -  proba scrisa în data de 16.02.2023 ora 11:00
 - proba interviu,  la o dată ce va fi comunicată odată cu rezultatele 

probei scrise, în termenul legal de maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise.

Condiţiile de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. Condiţii generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru 

aprobarea Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

2. Condiţii specifice:
a. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul științelor economice;

b. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.
3. Dosarele de concurs se depun la Centrul de Cercetare, Documentare 

și Promovare ,,Constantin Brâncuși”,  în strada Tineretului nr.1 (fostul Grup 
Scolar Auto) în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului 
pentru ocuparea unui post vacant, respectiv până în data de 08 februa-
rie 2023, ora 16.00, la Compartimentul financiar,contabilitate și resurse 
umane, la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs – Sanda 
Simona-Liliana.

4. Condiţiile de participare la concurs, bibliografia de concurs şi lista 
cuprinzând documentele necesare la dosarul de concurs sunt redate alătu-
rat, sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul Centrului de Cercetare, Do-
cumentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”(www.centrulbrancusi.ro );

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Centrul de Cercetare, Do-
cumentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”, Compartimentul financiar, 
contabilitate și resurse umane, telefon: 0253/217570 , 0786189942.

Data publicarii anunțului 26.01.2023

PRIMĂRIA COMUNEI SCHELA, JUDETUL GORJ, anunță eleborarea 
primei versiuni a planului: ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
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Gripa bagă în spital Gripa bagă în spital 
tot mai mulți gorjenitot mai mulți gorjeni
Tot mai mulți gorjeni ajung 

la spital din cauza gripei. 
În prezent, în secția de 

Pediatrie sunt internați cinci copii 
diagnosticați cu gripă, dintre care 
patru cu virusul gripal de tip A. 
Este vorba de doi sugari, un copil 
de 4 ani și un altul de 10 ani.

În spital mai sunt internați cinci 
copii cu viroze și pneumonii. 

În schimb, la secția de Boli 
Infecțioase sunt internați nouă 
adulți cu gripă și alți nouă cu Coro-
navirus. Sunt și 12 pacienți cu alte 
afecțiuni contagioase. Majoritatea 
au peste 50 ani și prezintă multiple 
comorbidități, spun reprezentanții 
Spitalului Județean.

I.I.
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    Subsemnatul                                                                       

domiciliat în localitatea        strada   bloc      apart.        

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

telefon             solicit pe propria rãspundere, publicarea urmãtorului anunþ:

                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                      

                                

    Sub

8619 8619 

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 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. 

Telefon: 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 fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 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 Mărgăritaru-
lui. Locuința se află la etajul 3 
și are două terase închise, cen-
trală termică, aer condiționat, 
parchet din lemn masiv de 
stejar. Se poate vinde mobi-
lat sau nemobilat, preț 69 de 
mii de euro. Telefon: 0762 
664435. Locuința are și loc de 
parcare înclus în preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 2, 
suprafață la sol 150 m2 în cen-
trul municipiului Motru. Pre-
tabil activități comerciale, ca-
binete medicale, etc. Relații la 
0722517000 și 0744517000.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-
tier Iezureni, suprafață 3000 
mp, deschidere 30 m, parce-
labil. 0726.232.195
Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

 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 
vârstă de 1 an și 4 luni, preț 
negociabil. 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 perfec-
tă 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.

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.

 Închiriez garsonieră 
în București pe termen lung. 
Tel.: 0764452341.

 Societate comercială, 
cu sediul în Târgu-Jiu, anga-
jăm  sudori. Oferim condiții de 
muncă bune, salariu atractiv, 
tichete de masă și asiguăm 
specializarea la locul de mun-
că. Informații suplimentare la 
numărul:  0726745749.

Vând teren arabil în sa-

tul Sâmbotin lângă Bunget, 

lat de 16 m, lung de la asfalt 

până la zăvoiul Jiului. Tel.: 

0788455887.

CumpărăriCumpărări

Preiau brăduți cu rădă-

cini – pomi de iarnă pentru a-i 

planta în spații publice. Tel.: 

0730526880.

 Pensionar 70 ani, as-

pect plăcut doresc să cunosc 

doamnă îngrijită, gospodină 

pentru relație serioasă. Tel.: 

0726084459.

MatrimonialeMatrimoniale

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!

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

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

r ACMRR - GORJ şi 

familia îndurerată anun-

ţă cu tristeţe trecerea în 

nefiinţă a colegului col. 

(rez) MIJA GHEORGHE.

Veşnică amintire şi 

respect pentru omul mi-

nunat care a fost.

r Familia Făget Ion 

transmite sincere con-

doleanţe întregii familii 

Mija şi regretă trecerea 

în nefiinţă a celui care 

a fost col. (rez) MIJA 

GHEORGHE. 

Dumnezeu să-l odih-

nească în pace!

Vând cadru de mers plia-

bil și înălțător toaletă în foar-

te bună stare, prețuri conve-

nabile. Tel.: 0253212920.

 S.C. APRILIA S.R.L., 
având C.U.I. RO10459966 și 

J18/149/1998, declară pier-

dut Certificat de înregistrare 

cu seria B, nr. 4121291.

PierderiPierderiDeceseDecese

r Azi, 26 ianuarie 2023, 
se împlinesc 7 ani de când 
ai plecat de lângă noi 
scumpul nostru soț și tată, 
OLARU CONSTANTIN (fost 
executor judecătoresc).

Și am dori măcar o zi
Să vii să te îmbrățișăm
Și să-ți spunem, cu mult 

drag,
Cât de mult noi te iu-

bim,
Mereu te vom aștepta,
În veci nu te vom uita!
Soția – MIOARA, copii – 

COSTINEL și DANA

ComemorăriComemorări
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

4 – Materiale ecologice, homeopate.

Continuăm prezentarea unei game vaste de 
preparate de fitofarmacie ce se pot realiza 

ușor în orice gospodărie și au total potențial 
ecologic.

Extractul de urzică - obținut prin macerarea 
unui kg urzică verde, toată partea aeriană, tocată 
și macerată timp de minim 12 ore în 10 l apă. După 
filtrare se stropesc plantele contra dăunătorilor de 
pe frunze.

Extractul de pelin - obținut la fel cu cel de urzi-
că, se folosește mai ales contra păduchilor de frun-
ze și a omizilor.

Extractul de tomate și cartofi - realizat întoc-
mai cu cel de urzică, are efect puternic contra mul-
tor dăunători de frunze, chiar și contra gândacului 
de Colorado.

Extractul de tutun - realizat prin macerarea 
tutunului dintro țigară în 5 l apă timp de 24 ore, 
combate mulți dăunători de frunze, printre care 
gândacul de Colorado și păduchii țestoși. 

Recomandat mai ales la protejarea lămâiului de 
apartament prin ștergerea frunzelor cu tampoane 
moi udate cu această soluție.

Ceaiul de rubarbă - preparat din 0,5 kg plantă 
tocată fiartă la foc mic, timp de 30 minute întrun 
litru de apă. După răcire și filtrare se diluează în 7 
l apă și se stropesc plantele contra multor dăună-
tori.

Ceaiul de frunze de soc - se realizează prin fier-
berea timp de 30 minute a 250 gr frunze de soc 
tocate în 0,5 l apă. 

După răcire și filtrare se adaugă în 0,5 l apă în 
care au fost dizolvați o lingură de fulgi de săpun 
neparfumat, de casă. 

Are efect fungicid și insecticid mai ales pentru 
morcovi, tomate, vinete, cartofi.

Ceaiul de coada șoricelului - se obține prin ma-
cerarea unei căni de plantă tocată în 4 l apă timp 
de 24 ore. 

După filtrare se mai adaugă o linguriță de fulgi 
de săpun și se stropesc plantele contra multor dă-
unători, dar mai ales contra afidelor. Are și un pu-
ternic efect fertilizant.

Ceaiul din frunze de tomate și cartofi - se re-
alizează prin macerarea în 0,5 l apă timp de minim 
12 ore a 2 căni de lăstari sau frunze de tomate ori 
cartofi tocate. 

După filtrare se adaugă un sfert de linguriță de 
fulgi de săpun și se diluează în alți 5 l apă. Se stro-
pesc plantele sau solul contra viermilor și a multor 
gândaci, mai ales cel de Colorado. 

Ceaiul de tutun  - se obține prin macerarea 
timp de 24 ore a  unei căni de frunze de tutun to-
cate în 4 l apă. 

După filtrare se stropesc plantele ori solul con-
tra multor dăunători, mai ales viermi. 

Atenție - acest produs este foarte toxic pen-
tru om și alte animale și nu se aplică pe ardei, 
cartofi, tomate sau vinete.

Să ne protejăm ecologic grădina, casa

Dacă prostia ar fi un semn particular,  
operațiile estetice nu și-ar mai avea rostul.                                                           

Ion VELICAN                                                         

Extractul de ardei iute - se realizează prin ma-
cerarea a 5 ardei foarte iuți tocați mărunt în 100 ml 
apă timp de 24 ore. 

După filtrare se diluează 10 ml extract în 1 l apă 
și se stropesc plantele contra multor dăunători, dar 
mai ales contra omizilor, acarienilor, afidelor sau a 
gândacului de Colorado. 

Atenție - la pregătirea acestui extract de-
oarece ardeiul iute poate provoca iritații și 
alte neplăceri. Folosiți ochelari de protecție și 
mânuși de cauciuc pentru a evita contactul cu 
ochii sau pielea.

Extractul de rubarbă  - obținut din 0,5 kg frun-
ze de rubarbă verde tocate și macerate timp de 24 
ore în 7 l apă. 

După filtrare stropiți plantele cu el căci are un 
puternic efect insecticid.   

Atenție – nu faceți tratamente pe căldură 
peste 250 C căci riscați defolierea plantelor 
tratate, ideal este să le tratați dimineața de-
vreme. 

        
Este recomandabil ca anticipat cu cel puțin 

24 ore să faceți proba pe o mică porțiune de 
plantă și să treceți la tratarea culturilor numai 
dacă nu au apărut semne de fitotoxicitate.

 Toate produsele acestea se folosesc imediat 
ce au fost realizate, întârzierea poate duce la 
alterarea lor cu efecte nedorite și se adaugă 
1 lingură de zahăr la 2 litri de soluție pentru 

aderența acesteia pe plantele tratate. 
-vom continua-

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

consultați cartea mea  
  

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022
 
Telefon: 0765 622 623 – luni - vineri 
         între orele 08.30 – 16.00, 
       sau - 0764 471 206 - permanent  
 
Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 

de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oame-
nii, pe pământ - căci ele sunt cele care ne țin 
pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spu-
ne, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu 
siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt 
vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un aver-
tisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit 
să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoa-
ne în care mi se aduce la cunoștință despre 
masacrarea familiilor de albine de către po-
sesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi 
care fac tratamente chimice „după ureche” și 
în momente total nepotrivite, mai ales în tim-
pul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii 
de acesta. Legea 383/2013, cu modificările ul-
terioare a apiculturii prevede pedepse aspre 
pentru astfel de nereguli. Așadar, cu câteva 
zile înainte de a efectua un tratament chimic 
la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați pri-
măria de acest lucru, comunicând ziua trata-
mentului și produsele ce le veți folosi. 

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

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

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

dumneavoastră  căci:

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

Ing. ION VELICI
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Conducerea Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu a hotărât să pună 
deja în vânzare tichete pentru meciul cu CSM București, care contea-
ză pentru etapa a 15-a, a Ligii Florilor MOL . Oficialii gorjeni au luat 

această hotărâre datorită interesului mare pentru confruntarea cu cea mai 
valoroasă echipă din România. Partida are loc miercuri, 8 februarie, începând 
cu ora 18.00. Biletele se pot cumpăra de la sediul CSM Târgu Jiu (B-dul Con-
stantin Brâncuși nr.6), după următorul program:

- Miercuri, 25 ianuarie între orele 08.00-16.00
- Joi, 26 ianuarie între orele 08.00-17.00
- Vineri 27 ianuarie între orele 08.00-14.00
- Luni, 30 ianuarie între orele 08.00-16.00
- Marți 31 ianuarie între orele 08.00-17.00
- Miercuri, 01februarie între orele 08.00-16.00
- Joi, 02 februarie între orele 08.00-17.00
- Vineri, 03 februarie între orele 08.00-14.00
- Luni ,06 februarie între orele 08.00-16.00
- Marți, 07 februarie între orele 08.00- 16.00
- Miercuri, 08 februarie între orele 08.00-16.00
Dacă vor mai rămâne bilete disponibile, acestea se pot achiziționa de la 

Sala Sporturilor Târgu Jiu, începând cu ora 16.00. Copiii în vârstă de până la 
18 ani beneficiază de intrare gratuită (în baza unui act doveditor și în limita 
locurilor disponibile în tribune).  Expertul sportiv al secției de handbal, Dan 
Ilieș, a declarat că urmează un joc cu o echipă extrem de valoroasă, care are 
în componență unele dintre cele mai bune jucătoare din lume. ,,Se știe, CSM 
București este cea mai în formă echipă. Nu a pierdut nici în grupele Champions 
League, acolo unde s-a calificat mai departe. Sunt jucătoare de certă valoare: 
precum Cristina Neagu, Crina Pintea, Elizabeth Omoregie. Toate sportivele, de 
la stânga la dreapta, sunt jucătoare importante și multă lume dorește să vină să 
le vadă pe fetele noastre cum evoluează împotriva lor. Am avut cereri de bilete 
încă de acum două săptămâni și am hotărât să scoatem cât mai repede tichetele 
la vânzare pentru a gestiona mai bine situația. Nu vrem să dăm mai multe bilete 
decât avem și am luat hotărârea să le punem la vânzare încă de miercuri”,  a 
explicat Ilieș. Prețul unui tichet de acces este 15 lei.

Până la meciul cu CSM București, gorjencele au o confruntare foarte im-
portantă cu CS Dacia Mioveni. Partida se joacă în deplasare, duminică, 29 
ianuarie, de la ora 17.00.

CĂTĂLIN PASĂRE

S-au pus în vânzare biletele 
pentru meciul cu CSM București

Liga Florilor a ajuns la ju-
mătate, iar CSM Târgu Jiu a 
terminat turul cu cinci victo-
rii, respectiv 15 puncte. Este 
un bilanț bun în opinia exper-
tului sportiv, Dan Ilieș, care a 
declarat că nou-promovatele 
au avut viață grea în primul 
eșalon. 

Acum, conducătorul secției 
de handbal, speră ca în par-
tea a doua a sezonului echipa 
să se descurce mai bine.

,,Dacă era să mă întrebați 
la începutul campionatului, 
poate mă gândeam că nu o să 
făcem atâtea puncte, ținând 
cont că, în trecut, echipele nou-
promovate aveau 3-6 puncte 
în tot campionatul. 

Se pare că am închegat o 
echipă solidă și am reușit să 
ne impunem în niște meciuri 
în care nu eram considerați 
favoriți. Din păcate, am pierdut 
meciul de acasă cu Slatina, un 

Conducătorii secției de handbal se gândesc la următoarele transferuri

meci care era foarte important 
pentru noi. Pot să zic că acel 
joc a fost singura sincopă. 

Sunt mulțumit după acest tur 
de campionat și aștept să văd 
ce o să fie în retur”, a declarat 
Ilieș.

CSM Târgu Jiu este califi-
cată și în optimile Cupei Ro-
mâniei, acolo unde va evolua 
tot pe teren propriu. 

Ilieș își dorește ca echi-
pa să meargă cât de departe 
poate în competiție, dar este 
conștient că adversarele vor 
fi din ce în ce mai tari. Me-
ciul următor are loc împotriva 
echipei Măgura Cisnădie.

,,La tragerea la sorți, am 
picat cu o echipă experimenta-
tă, care anul trecut a terminat 
pe locul 4, Măgura Cisnădie. 
Am reușit să o învingem aca-
să, în Liga Florilor, la un gol. 
Consider că am avut noroc la 

tragerea la sorți pentru că ju-
căm meciul pe teren propriu, 
în fața suporterilor noștri. Cu 
siguranță, o să fie sala din 
nou plină. Nu vă pot garanta 
o victorie, dar vă garantez că 
fetele noastre o să dea tot ce 
pot pe teren și lumea va pleca 
mulțumită acasă”, a spus ex-
pertul sportiv.

Ilieș crede că actualul lot 
are valoarea necesară să-și 
îndeplinească obiectivul, ace-
la de a rămâne în Liga Florilor. 
Astfel, sunt șanse foarte mici 
ca la Târgu-Jiu să mai ajun-
gă vreo jucătoare în această 
iarnă. 

Totuși, conducătorii de a 
handbal monitorizează mai 
multe sportive pentru sezo-

nul viitor.
,,Până pe data de 30 ianu-

arie, mai putem face transfe-
ruri, dar în proporție de 99%, 
nu o să transferăm pe nimeni. 
O să ne gândim pentru anul 
următor competițional. Deja 
urmărim jucătoare noi și am 
prelungit înțelegerile unor ju-
cătoare care formează nucleul 
solid. Avem speranța că o să 
facem un sezon bun, dar mai 
este până acolo”, a conchis 
Ilieș.

Angela Pușcaș, Alexandra 
Gavrilă, Ana Ciolan și 
Ekaterina Dhzukeva sunt 
jucătoarele care și-au dat 
acordul să rămână la Târgu-
Jiu și în sezonul următor.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Viitorul  Târgu Jiu va 
disputa primele me-
ciuri de verificare 

din această iarnă la sfârșitul 
săptămânii. Trupa de eșalon 
secund va întâlni două 
formații din Liga 3, Corvinul 
Hunedoara și Viitorul Șimian. 
Ambele partide vor avea loc 
pe terenul sintetic din cadrul 
Complexului Sportiv Munici-
pal din Târgu-Jiu.

,,După reunirea din aceas-
tă iarnă și un scurt stagiu 
de pregătire, ACS Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu a perfectat 
două amicale. 

Primul joc se va dispu-
ta vineri, 27 ianuarie, cu în-
cepere de la orele 12.00, în 
compania formației Corvinul 
Hunedoara. 

Cel de-al doilea meci ami-
cal se va disputa sâmbătă, 28 
ianuarie, cu începere de la ore-
le 11.00, în compania echipei 

Viitorul, în negocieri cu mai mulți fotbaliștiViitorul, în negocieri cu mai mulți fotbaliști
Viitorul Șimian”, au transmis 
reprezentanții clubului.

Viitorul a anunțat încă o 
despărțire. Este vorba despre 
portarul Raul Opric (20 de 
ani). 

Tânărul goalkeeper a înce-
put foarte bine sezonul, dar 
a avut prestații tot mai dez-
amăgitoare spre finalul anu-
lui, gafele sale contribuind 
la o serie de înfrângeri a alb-
albaștrilor.  

Potrivit informațiilor trans-
mise, clubul se află în negoci-
eri cu câțiva fotbaliști.

,,După cum știm, în aceas-
tă iarnă, echipa Viitorul Pan-
durii s-a despărțit de porta-
rul Raul Opric și mijlocașul 
Paul Mitrică, cel din urmă 
fiind prezentat ca jucător al 
CS Tunari. La capitolul veniri, 
până la acest moment nu a fost 
anunțat nici un transfer, dar 
conducătorii echipei se află în 

discuții cu 3 – 4 jucători. Pri-
mul meci din anul 2023 se va 
disputa în deplasare la Meta-
loglobus București, în data de 

24 februarie”, se mai arată în 
comunicat.

Florin Stîngă a plecat de 
la echipă la începutul anu-

lui, iar de pregătirea formației 
s-a ocupat timișoreanul Călin 
Cojocaru.

CĂTĂLIN PASĂRE

România are șanse considerabi-
le să găzduiască Campionatul Euro-
pean de handbal feminin din 2024. 
Țara noastră poate lua locul Ungariei. 

Discuții cu EHF pentru organizarea Europeanului de handbal
Preşedintele Federaţiei Maghiare de 
handbal, Mate Kocsis, a declarat că 
nu exista nici război şi nici criză ener-
getică în momentul în care Ungaria a 

aplicat pentru a organiza Campiona-
tul European de handbal feminin, iar 
costurile sunt mult mai mari decât s-a 
anticipat. Pe de altă parte, Constantin 
Din, preşedintele FRH, a confirmat că 
forul pe care îl conduce ia în calcul se-
rios această posibilitate și a demarat 
discuțiile cu EHF. ,,Este adevărat că 
sunt discuţii, dar mai avem mult până 
departe. România şi-a arătat disponi-
bilitatea de a găzdui competiţia dacă 
Ungaria se va retrage. Dar deocamdată 
maghiarii nu au anunţat nimic oficial. 
Dacă se vor retrage, o să vedem atunci.  
Avem o colaborare foarte bună cu cei 
de la EHF şi au primit bine propunerea 
noastră. Dar v-am spus, discuţiile sunt 
preliminare, sunt tatonări deocamdată, 
aşa le-aş numi. Ungaria nu a dat nicio 

comunicare oficială privind retragerea. 
Apoi, trebuie să discutăm cu Ministerul 
Sportului şi cu Guvernul să vedem su-
mele care ar fi necesare pentru a susţi-
ne un astfel de eveniment. Deocamda-
tă nu am vorbit de sume şi o vom face 
dacă acest proiect va lua contur. Am 
demarat aceste discuţii pentru a de-
monstra că România poate găzdui tur-
nee finale. Drept dovadă, cei de la EHF 
au încredere în noi şi în ultimii doi ani 
am primit două turnee finale de tineret 
şi juniori”, a spus Constantin Din pen-
tru FANATIK. Printre oraşele gazdă ale 
României ar urma să fie Cluj-Napoca 
şi Oradea. Ultima oara, țara noastră 
a organizat Europeanul de handbal în 
anul 2000.
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