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Se caută un Se caută un 
administrator pentru administrator pentru 

Parcul Industrial din SaduParcul Industrial din Sadu

Târg al meșterilor populari la Târg al meșterilor populari la 
„Coborâtul oilor de la munte” „Coborâtul oilor de la munte” 
de la Baia de Fierde la Baia de Fier

Ziua max. 24Ziua max. 2400CC 131300CC

»3»3
De astăzi, un nou prefect De astăzi, un nou prefect 

de Gorj! Prima femeie pe această funcțiede Gorj! Prima femeie pe această funcție

Finanțarea de pe fi lmul ,,Eroii de la Podul Jiului”, Finanțarea de pe fi lmul ,,Eroii de la Podul Jiului”, 
de dosar penal! Producția nu este nici acum în de dosar penal! Producția nu este nici acum în 
cinematografecinematografe

Daniel Burlan (CEO): 
,,Cererea deputatului Radu 
Miruță de a merge în cariere 
este în analiză. Să ne spună 
mai întâi ce înseamnă 
<<evaluare>>” »4»4
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Defi cit de medici la Defi cit de medici la 
spitalul din Motruspitalul din Motru

Primarul municipiului Motru, Cosmin 
Morega, caută specialiști pentru spi-

talul din localitate. Un car-
diolog, un oftalmolog și 
un diabetolog au părăsit, 
în ultimul timp, spitalul.  
„O problemă cu care se 

confruntă și Motru este 
lipsa medicilor care, din pă-

cate, chiar dacă sunt primiți 
cu brațele deschise la 
Spitalul Municipal Motru, 
după o scurtă perioadă, 
aleg să plece aproape de 
localitățile din care vin, 
ori către marile orașe, 

centre universitare”, 
spune primarul Mo-

rega.

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

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni
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,,E posibil să fi e nevoie să porţi o bătălie de mai multe ori până o câștigi. " –  Margaret  Th atcher,,E posibil să fi e nevoie să porţi o bătălie de mai multe ori până o câștigi. " –  Margaret  Th atcher
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Înaltarea Sfintei † Înaltarea Sfintei 
CruciCruci

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,8580  +0,0293
Dolarul SUA      4,9031 +0,0550 
Gramul de aur                     268,9398 +2,1599 
Francul elveţian                        4,9833  +0,0346  
100 Yeni japonezi                     3,4018  -0,0222
Lira sterlină      5,6295 +0,0052 
Leva bulgărească       2,4838 +0,0150
Leul moldovenesc                     0,2523  +0,0016     
100 Forinţi maghiari     1,2089  +0,0089 

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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Directive de mediu și salariul minim, ignorate Directive de mediu și salariul minim, ignorate 
de Guvernele României!de Guvernele României!

Doamne, câte pietre-n cale…!

Motto: „Norii negri nu întu-
necă curcubeul, ci-l arată și mai 
bine.” - Lucian Blaga

Prețurile cresc fără opri-
re, deocamdată, la mai 
toate produsele. Și atâta 

vreme cât nu se rezolvă situația 
prețurilor la combustibili – in-
clusiv acei amărâți de 50 de bani 
la litru fiind incerți – prețurile la 
produsele alimentare de bază, 
ca și ale produselor industriale, 
majoritatea din import, nu sunt 
șanse ca buzunarul românului să 
fie protejat în vreun fel.

GAURĂ ÎN BUGETUL UE!? 
Cică ar exista o gaură neagră de 
55 de miliarde de euro în bugetul 
Uniunii Europene, iar România 
s-ar afla pe o listă neagră. Statele 
membre ale Uniunii Europene tre-
buie să aplice pe deplin și în mod 
corespunzător regulile de mediu 
impuse de directivele europene, 
fără nicio întârziere, întrucât ne-
respectarea acestora costă 55 de 
miliarde de euro pe an, după cum 
a avertizat Comisarul european 
pentru mediu, Virginijus Sinke-
vicius, cu ocazia prezentării celui 
de-al treilea raport al comisiei de 
specialitate privind punerea în 
aplicare a politicilor de mediu.

Documentul subliniază că 
există deja un deficit de investiții 
de până la 110 miliarde de euro 
pe an, în ceea ce privește spriji-
nirea tranziției ecologice și, deși 
au fost impuse standarde obli-
gatorii pentru calitatea aerului, 
sunt state ce încă nu le respec-

tă. Pe această listă neagră figurea-
ză, bineînțeles, și România, care, în 
ciuda avertismentelor repetate pri-
mite de la Bruxelles, nu s-a confor-
mat, iar la sfârșitul anului trecut  a 
fost trimisă în fața Curții de Justiție 
a Uniunii Europene (CJUE).

În vreme ce UE a stabilit stan-
darde obligatorii de calitatea aeru-
lui încă din 2015 pentru a comba-
te poluarea, majoritatea populației 
din Europa este încă expusă la 
concentrații de poluanți atmosferici 
peste limitele stabilite de OMS. As-
tăzi, sunt în desfășurare proceduri 
de încălcare a dreptului comunitar 
împotriva a 18 state membre pentru 
că nu au implementat normele UE 
privind calitatea aerului, inclusiv se-
sizări ale CJUE împotriva României, 
Greciei, Maltei, Italiei și Austriei.

Marți s-a stabilit și salariul mi-
nim la nivelul Comisiei Europene, în 
vreme ce Guvernul Ciucă se opune și 
propunerii Partidului Social Demo-
crat de creștere a salariului minim 
brut, de la 2.550 de lei la 3.000 de 
lei, începând cu 1 ianuarie 2023. Așa 
că ne așteptăm la o nouă Directivă a 
Uniunii Europene privind salariul mi-
nim.

AJUTOR DE STAT PENTRU ÎN-
TREPRINDERI. Aprobarea ajutorului 
de stat în valoare de 1,5 miliarde de 
euro face posibilă sprijinirea între-
prinderilor din sectoare și subsectoa-
re expuse unui risc de relocare, ca 
urmare a transferului costului emisi-
ilor de gaze cu efect de seră în prețul 
energiei electrice, afirmă prim-minis-
trul Nicolae Ciucă.

IARNĂ CUMPLITĂ. Se anunță o 

iarnă lungă și friguroasă, nu numai 
pentru că ar urma să fie frig afară, ci 
mai ales în case. 

Elveția a anunțat că-i va con-
damna la închisoare pe cei care vor 
fi prinși cu mai mult de 19 grade 
Celsius în locuință. Premierul Ro-
mâniei, Nicolae Ciucă, a declarat, la 
rândul său, că s-ar putea impune 
sancțiuni pentru românii care fac ri-
sipă de energie, pe modelul Elveției 
și al Uniunii Europene. Executivul a 
discutat și despre posibilitatea unor 
recompense pentru cei care fac eco-
nomie la curent electric și la gaze.

ION PREDOȘANU

P.S. Sorin Grindeanu, ministrul 
Transporturilor și viceprim –ministru 
al Guvernului României, din partea 
Partidului Social Democrat, s-a ex-
primat despre Nicolae Ciucă, prim-
ministru al României și președinte al 
pretinsului Partid Național Liberal, 
că: „Mă așteptam să se delimiteze 
de scandările tinerilor liberali”. (Ion 
Predoșanu)

Când te gândești cam ce urmează,
După ce zice-un prim ministru,
Și alți, din lumea asta brează,
Te-apuc-un tremurat sinistru.

Când, uneori, privești TV-ul,
Șezând  ca-n chingi și ca pe cuie,
Așa cum face tot plebeul,
Te-ntrebi, cam ce înseamnă UE.

Mă iartă, Doamne, dacă merg aiurea
Prin lumea asta care-n văi se duce, 
Din toate câte sunt, mi-aş lua pădurea
De la fântâna veche din răscruce!

Mi-e sete, Doamne, doar de apa vie
Pe care-aş bea-o-n Taină ca haiducii, 
Iar, pentru toate, ţi-aş aduce Ţie, 
O mulţumire de sub umbra Crucii!

Aş trece drumul, tot mereu de-a latul, 
Când mi s-ar pierde paşii la răscruce,
Dar, mă apasă, Doamne, iar păcatul
Pe care nu-l mai pot, de astăzi, duce!

S-ar pierde paşii-n lungul vieţii mele
Ca un popas la cumpăna fântânii, 
Şi m-aş trezi mereu printre acele 
Poveşti pe care le spuneau bătrânii!

M-aş odihni în umbra Crucii Tale
Ca să pot merge drumul înainte,
Dar, Doamne, sunt atâtea pietre-n cale,
Că se rostogolesc printre cuvinte!

VASILE GOGONEA

CREPUSCULUL  E PE-APROAPE
Scârbit de javre, hoți și grofi,
Și de-un  miros nesuporat,
Privind la tălpi, ai tăi pantofi,
Te-ntrebi, de ce și-n ce-ai intrat?

Simțind în preajma ta, stihii,
Iar pe nababi îi doare-n cot,
Observi, că-n juru-ți, zi de zi,
De-o vreme, pute rău de tot!

GEO FILIȘ 
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Hotărârea de guvern privind numirea Cris-
tinei Cilibiu va fi supusă aprobării în ședință 
de miercuri a Executivului. Reamintim că, 
fostul edil de Turceni, Cristina Cilibiu, a 
renunțat, luna trecută, la postul de primar, 
din motive personale. 

Aceasta a fost destituită din funcția de 
vicepreședinte în structura județeană a PNL 
Gorj de către Dan Vîlceanu, deputatul care 
și-a pierdut, recent, funcția de conducere de 
la vârful organizației liberale. Cilibiu a fost 

De astăzi, un nou prefect de Gorj! Prima femeie pe această funcțieDe astăzi, un nou prefect de Gorj! Prima femeie pe această funcție
În ședința de Guvern de miercuri, numi-
rea în funcția de prefect de Gorj a Cristi-
nei Cilibiu va fi parafată. Fosta primăriță 
de Turceni va ocupa postul ce va fi lăsat 
liber de către liberalul Marcel Iacobescu, 
susținut în funcție de către PNL. Deja, 
actuala conducere a Prefecturii Gorj a 
fost anunțată cu privire la schimbare.

aleasă primar din partea PNL și este absol-
ventă a Facultății de Sociologie.

Iacobescu nu a votat, cu ușurință, 
schimbarea! 

Ocupantul postului de prefect de Gorj, 
Marcel Iacobescu, este si secretarul execu-
tiv al PNL Gorj, funcție pe care o va pierde 
în scurt timp. Iacobescu nu a acceptat cu 
ușurință schimbarea din funcție și a vociferat 
că la mijloc sunt jocuri politice. 

Prin numirea Cristinei Cilibiu pe această 
funcție se înțelege că centrul PNL îl preferă 
pe senatorul Ion Iordache pentru președinția 
PNL Gorj în bătălia politică ce este în sânul 
organizației județene. Acum PNL Gorj are o 
conducere interimară, deputatul de Olt, Gigel 
Știrbu.

A.S.

Finanțarea de pe fi lmul ,,Eroii de la Podul Jiului”, de dosar penal! Producția Finanțarea de pe fi lmul ,,Eroii de la Podul Jiului”, de dosar penal! Producția 
nu este nici acum în cinematografenu este nici acum în cinematografe
Ministerul Antrepre-

noriatului și Tu-
rismului anunță 

oficial că după ce a preluat, 
anul trecut, documentația 
privind schema de ajutor de 
stat pentru producția de filme, 

de la Ministerul Economiei, 
a făcut o analiză a finanțării 
oferite de stat. Deoarece au 
existat suspiciuni rezonabile 
că întregul proces al cererilor 
depuse pentru finanțare din 
anul 2020 a fost viciat, în ca-
uză au fost sesizate organele 
de cercetare penală. Practic, 
toate firmele care au primit 
finanțare în 2020 pentru 
producție de film, pe această 
schemă, vor da explicații în 
cadrul acestui dosar penal, 
realizat la sesizarea Ministe-
rului Antreprenoriatului și 
Turismului. Nu scapă de do-
sar nici firma care a realizat 
„Eroii de la Podul Jiului”, un 
film care nu a ajuns de trei 
ani de zile în cinematografe. 

Reprezentanții firmei, după 

ce „Gorjeanul” a sesizat, în 
vară, că filmul se prezintă ca 
o mare țeapă, s-au mulțumit 
să anunțe, pe pagina de Face-
book, că producția este ,,Gata 
Oricând” și că va rula în cine-
matografe în această toamnă. 

Toată lumea așteaptă să vadă 
că aceste promisiuni sunt re-
ale, chiar dacă tot ce a însem-
nat comunicare pe marginea 
filmului s-a tăiat de tot. De 
altfel, cele precizate de „Gor-
jeanul” nu au fost contestate 
de staff-ul producției, știut fi-
ind că regizorul este plecat de 
doi ani din țară, fiind minis-
tru al Culturii în Republica 
Moldova.

E toamnă...!

Reamintim că filmul „Eroii 
de la Podul Jiului” a costat 5 
milioane de lei, jumătate fiind 
bani de la Ministerul Culturii 
și de la Centrul Național al 
Cinematografiei (CNC). 

Sergiu Prodan, ministrul 
Culturii din Republica Mol-
dova, este regizorul filmului, 
o producție care nu a fost 
văzută nicăieri în țară, în ni-
ciun cinematograf, deși filmul 
a fost finanțat 35% de stat, 

finanțare aprobată în 2019. 
Mai mult, în film au făcut 

figurație nenumărați gorjeni, 

majoritatea plătiți cu sume 
infime, actorii preferând să 
joace mai mult din patriotism 
local decât pentru avantaje fi-
nanciare. 

Banii însă s-au cheltuit, 
nu cu figuranții de la Gorj, 
lucru pe care îl vor cerceta 
organele de anchetă. Ca să își 
spele obrazul, firma CINEMA-
GIX ID SRL poate băga filmul 
in cinematografe, lucru des-
pre care nu se știe nimic. 

Persoane avizate care lu-
crează în domeniu spun că nu 
au fost contactați de nimeni 
pentru ca filmul respectiv să 
ruleze in vreun cinematograf. 

Poate ne pot lămuri cei 
care reprezintă această firmă 
ce semnifică ,,Oricând Gata”, 
deși de la postarea mesaju-
lui până în prezent s-au mai 
scurs peste două luni.

A.STOICA
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Deputatul USR, Radu Miruță, a cerut 
președintelui Directoratului CEO să-i aprobe 
și să-i faciliteze accesul în cariere și termo-
centrale, pentru a evalua situația din unitățile 
companiei. 

În urmă cu câteva zile, Virgil Popescu nu a 
recunoscut ca fiind real numărul salariaților 
care au murit la vârste de sub 60 de ani, din 

cauza condițiilor de muncă, deși 35 de angajați au 

Daniel Burlan (CEO): ,,Cererea deputatului Radu Miruță de a merge în cariere este Daniel Burlan (CEO): ,,Cererea deputatului Radu Miruță de a merge în cariere este 
în analiză. Să ne spună mai întâi ce înseamnă <<evaluare>>”în analiză. Să ne spună mai întâi ce înseamnă <<evaluare>>”

decedat numai în acest an. Deputatul a avut și în 
acest sens o reacție acidă. Astfel, Radu Miruță a 
anunțat că vrea să vadă condițiile de muncă din 
cariere, mai ales că Virgil Popescu le-a numit ,,cele 
mai bune de la înființare și până acum”, după cum 

spune parlamentarul.
Radu Miruță: ,,Pentru a ne trata, nu trebuie să 

ne mințim că este bine când nu este, nu trebuie să 
ascundem gunoiul sub preș de frica celor care ne cer 
să mușamalizăm, nu trebuie să sperăm că se va în-
tâmpla ceva bine de la sine, când după 30 de ani, 
în acest CEO, prin aceleași metode, bine a fost doar 
pentru cei mufați la contractele bănoase, doar pentru 
copiii șmecherilor din județ care au primit fără merit 
scaune călduțe și mai niciodată pentru angajații din 
producție.

Eu nu cred că în CEO condițiile de lucru sunt cele 
mai bune ,,de la înființare până acum", așa cum ne 
spunea săptămână trecută ministrul Popescu aplau-
dat de politicenii locali ai PSD-PNL și am cerut dom-
nului director general accesul acolo unde mi se spune 

că sunt probleme ce se doresc ascunse”, a declarat 
parlamentarul, postând pe Facebook și solicitarea 
trimisă conducerii CEO.

Daniel Burlan lasă să se 
înțeleagă că solicitarea 
lui Radu Miruță nu va fi  
aprobată

Președintele Directoratu-
lui CE Oltenia, Daniel Burlan, 
a declarat că există comisii 
de specialitate în Complexul 
Energetic Oltenia care evalu-
ează situațiile din cariere și 
termocentrale. 

De aceea, după cum a lă-
sat să se înțeleagă Daniel Bur-
lan, venirea lui Radu Miruță în 
unitățile CEO este aproape in-
utilă: ,,Conform regulamentului 
nostru, comisiile de specialitate 
fac evaluări. 

Dar, atâta timp, cât vine ca 
deputat și nu este interesat 
de alte aspecte, economice, de 
exemplu, ci de politica de perso-
nal și condiții de lucru, cererea 
domniei sale va fi analizată. 

Vrem  să vedem care este 
legalitatea acestui demers de a 
merge în cariere. 

În opinia mea, cred că dom-
nul Miruță trebuie  să ne spună 
mai întâi ce înseamnă ,,evalu-
area” pe care vrea s-o facă”, a 
mai precizat Daniel Burlan.

M.C.H.
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Se caută un administrator pentru Parcul Se caută un administrator pentru Parcul 
Industrial din SaduIndustrial din Sadu
Consiliul Județean Gorj caută un administrator pentru Parcul In-
dustrial din Bumbești-Jiu. Procedura de selecție este organizată în 
baza legii privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publi-
ce. Societatea este deținută de Consiliul Județean. 

Consiliul de Administrație al 
Parcului Industrial Gorj este 
alcătuit din trei membri, iar 

una dintre funcții este vacantă. „În 
vederea completării componenței sta-
tutare a Consiliului de administrație, 
vor fi depuse candidaturi pentru o 
funcție de membru, administrator ne-
executiv și independent, pentru care 
sunt necesare studii universitare de 
licență, absolvite cu diplomă, respec-
tiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalent în domeniul economic sau 
juridic și experiență în domeniul eco-
nomic, juridic, contabilitate, de audit 

sau financiar de cel puțin 5 ani”, 
anunță Consiliul Județean Gorj.

În plus, candidații trebuie să 
aibă experiență în îmbunătățirea 
performanței societăților pe care 
le-au condus sau administrat și să 
nu fi fost destituiți dintr-o funcție 
publică sau să le fi încetat contrac-
tul de muncă pentru motive impu-
tabile în ultimii 7 ani.

Dosarele de candidatură se de-
pun până pe data de 11 octombrie, 
ora 16.30, la Registratura Consiliu-
lui Județean Gorj. Selecția finală a 
candidaților aflați în lista scurtă se 
face pe bază de interviu. 

Suprafața totală a Parcului Indus-
trial este de 186.200 mp, iar spațiile 
oferite spre închiriere sunt destinate 
activităților de producție, depozitare, 

birouri, vestiare sau magazii. În acest 
moment, parcul industrial are înche-
iate contracte cu 15 firme.

I.I.

Comunicat de presă

14.09.2022

GRANT CAPITAL DE LUCRU MĂSURA 2 SC BULEVARD SRL

SC BULEVARD SRL  anunță fi nalizarea proiectului cu titlul ”GRANT CAPITAL DE LU-
CRU MĂSURA 2 SC BULEVARD SRL” proiect  nr. RUE  17271 din 22.10.2020  înscris în 
cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OU130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării 
contractului de fi nanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIM-
MAIPE, respectiv M2-17271 din 10.03.2022 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea SC BULEVARD SRL
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
-menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii ce-

rerii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 123.387,87 (valoarea totală) din care: 107.293,80 lei 
grant și 16.094,07 lei cofi nanțare.

Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020]

SC BULEVARD SRL

Persoană de contact: LAZAR FLORINEL ION
Tel: 0744578079
Email: bulevard_gj@yahoo.com; p.lavinia2006@yahoo.com

Puțini rentieri agricoli în GorjPuțini rentieri agricoli în Gorj

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
Gorj a anunțat că termenul limită pentru vizarea 
carnetelor de rentier agricol a fost 31 august 2022, 
iar termenul final de plată pentru anul 2021 este 
de 30 noiembrie. 

„Renta viageră agricolă constă în suma de bani 
plătită rentierului agricol care înstrăinează sau aren-
dează terenurile agricole extravilane aflate în pro-
prietatea sa ori încheie acord cu investitorul, având 
siguranța unei surse viagere de venituri garantate 
de stat”, potrivit APIA Gorj.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă 
echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare 
hectar de teren agricol extravilan înstrăinat, pentru 
care s-a încheiat acordul cu investitorul, și echiva-
lentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren 
arendat din extravilan. 

Renta viageră agricolă încetează la data decesu-
lui rentierului. În cazul decesului rentierului, renta 

datorată acestuia în anul 2021 poate fi încasată de 
moștenitorii săi, cu condiția respectării legii și a de-
punerii, până la data limită 15.10.2022, a cererii 
de moștenitor însoțită de documentele justificative 
specifice. 

La Centrul județean Gorj al APIA, în anul 

2022, au fost vizate 30 de carnete de rentier agri-
col pentru o suprafață de 125,7241 hectare, din 
care o suprafață arendată de 32,47 ha, respectiv o 
suprafață vândută de 82,2721 ha și o sumă cuveni-
tă de 9843,71 euro, respectiv 48.434,98 lei.

I.I.
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În cazul femeii prinse în 
scara unui bloc din Târ-
gu-Jiu și înjunghiată 

cu mai multe lovituri de cuțit, 
agresorii sunt un bărbat din 
Târgu-Cărbunești și compli-
cea lui, o femeie din Scoarța. 
Împotriva lor s-au luat mă-
suri preventive, acuzați fiind 
de vătămare corporală. 

Cazul seamănă mai de-
grabă cu o tentativă de omor, 
dacă amintim că femeia de 
27 de ani a ajuns la spital, în 
dimineața zilei de 10 septem-

Măsuri preventive pentru cei care 
au înjunghiat-o pe femeia din Runcu

* Agresorii sunt un bărbat din Cărbunești și compli-
cea lui, o femeie din Scoarța

brie, în stare destul de gra-
vă, medicii operând-o pentru 
multiple leziuni, făcute prin 
loviturile de cuțit aplicate în 
abdomen.

IPJ Gorj: În urma conti-
nuării cercetărilor în cauza 
privind agresiunea săvârșită 
la data de 10 septembrie a.c., 
de persoane necunoscute 
asupra femeii de 27 de ani, 
din comuna Runcu, a fost 
dispusă schimbarea încadră-
rii juridice din infracțiunea 
de lovire sau alte violențe în 

infracțiunea de tentativă la 
vătămare corporală.

La data de 11 septembrie 
a.c., au fost extinse cercetă-
rile și cu privire la săvârșirea 
infracțiunii de amenințare.

Astfel, polițiști din cadrul 
Biroului de Investigații Crimi-
nale au pus în executare un 
mandat de aducere față de 
un bărbat, de 42 de ani, din 
orașul Târgu-Cărbunești, iar, 
în urma probatoriului admi-
nistrat, acesta a fost reținut 
pentru 24 de ore și introdus 
în Centrul de Reținere și Ares-
tare Preventivă al IPJ Gorj, 

fiind bănuit de săvârșirea 
infracțiunii de amenințare.

Pe parcursul cercetărilor, 
s-a dispus schimbarea înca-
drării juridice din tentativă la 
vătămare corporală în vătă-
mare corporală.

În urma investigațiilor 
efectuate, polițiștii au identi-
ficat două persoane, respec-
tiv un bărbat, de 42 de ani, 
din orașul Târgu-Cărbunești 
și o femeie, de 36 de ani, 
din comuna Scoarța, bănuiți 
de săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală, fiind 
prezentați Judecătoriei Târ-

gu-Jiu, cu propunere de ares-
tare preventivă.

Față de bărbatul de 42 de 
ani, instanța de judecată a 
dispus măsura arestului la 
domiciliu pentru 30 de zile, 
iar față de femeia de 36 de 
ani, s-a luat măsura contro-
lului judiciar, pentru 60 de 
zile.

Cercetările sunt continu-
ate de polițiști, sub suprave-
gherea unui procuror din ca-
drul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Târgu-Jiu, a mai 
transmis IPJ Gorj.

M.C.H.

Pentru punerea în aplicare 
a Legii lui Al. I. Cuza a fost 
adoptat un ,,Regulament", a 
cărui generalizare s-a realizat, 
însă, 20 de ani mai târziu. În 
acest context, România a fost 
cel de-al 16-lea stat în care 
s-a adoptat sistemul metric.

Al doilea reper al dezvoltă-
rii metrologiei în țara noastră 
l-a reprezentat aderarea Ro-
mâniei, în 1883, la Convenţia 
Metrului, prin ,,Legea pentru 
aderarea Regatului României 
la Convenţia Metrului din 20 
mai 1875". 

În perioada următoare au 
fost întreprinşi paşi impor-
tanţi pentru crearea infras-
tructurii și îmbunătăţirea 
cadrului legislativ necesar: 
crearea Serviciului Central 
de Măsuri și Greutăţi în ca-
drul Institutului de Meteo-
rologie (1889) - care avea ca 
principală obligaţie păstrarea 
și compararea diferitelor eta-
loane de măsuri și greutăţi, 
desprinderea de Institutul de 
Meteorologie și trecerea în ca-
drul Ministerului Industriei și 
Comerţului (1908), stabilirea 
Direcţiunii Generale a Măsu-
rilor, Greutăţilor și Metalelor 
Preţioase (1924). După cel 
de-al doilea război mondi-

Metrologia română la ceas aniversar
Momentul de referinţă al istoriei metrologiei româneşti 
l-a constituit semnarea, la data de 15 septembrie 1864, 
a ,,Legii pentru adoptarea Sistemului Metric de măsuri 
și greutăţi în România”.

al, această direcţie a suferit 
schimbări majore, care au 
culminat cu adoptarea de-
cretului nr. 123 din 1951, 
prin care Centrul metrologic 
a trecut împreună cu Comi-
sia de Stat a Standardizării, 
în componența Comitetului 
de Stat pentru Tehnică și 
Hotărârea Consiliului de Mi-
niştri nr. 762 din 1951, prin 
care s-a organizat Direcţia 
Generală pentru Metrologie, 
în cadrul Comitetului de Stat 
pentru Tehnică de pe lângă 
Consiliul de Miniştri, având 
în componența sa Institutul 
de Metrologie și Direcţia veri-
ficări aparate de măsurat. 

Activitatea institutului 
de metrologie, s-a structurat 
încă de la început pe:

-menţinerea etaloa-
nelor naţionale la nivelul 
performanțelor metrologice 
corespunzătoare pe plan in-
ternaţional;

- asigurarea uniformităţii 
măsurărilor și transmiterea 
unităţii de măsură;

- elaborarea unor metode 
moderne de măsurare, etc.

Prin aceasta, Institutul 
Național de Metrologie este 
garantul exactităţii, com-
parabilităţii și trasabilităţii 

măsurărilor efectuate în Ro-
mânia la etaloane recunos-
cute internaţional. Institutul 
Național de Metrologie menţi-
ne, dezvoltă și operează 23 de 
etaloane naţionale și peste 70 
de etaloane de referinţă, care 
asigură racordarea rezultate-
lor la SI. 

Prin activitatea de cerce-
tare desfăşurată în vederea 
elaborării de metode de eta-
lonare și verificare precum și 
pentru realizarea de mijloace 
de măsurare, institutul de 
metrologie se aseamănă cu 
institutele de cercetare de-
partamentale.  

Un alt reper important 
în dezvoltarea institutu-
lui de metrologie l-a consti-
tuit adoptarea Sistemului 
Internațional de unităţi (SI), 
forma superioară a sistemu-
lui metric, adoptat de cea de-a 
11-a Conferinţă 
Generală pentru 
Măsuri și Greutăţi 
(CGPM). În anul 
imediat următor, 
a fost aprobată o 
Hotărâre a Consi-
liului de Miniştri 
(550/1961) prin 
care SI devine le-
gal și obligatoriu 
și în țara noastră.

Pentru a răs-
punde noilor ce-
rinţe, tot mai cres-
cute, începând 
cu anul 1962 s-a 

iniţiat investiţia noii clădiri 
a institutului de metrologie, 
în 1970, s-a încheiat prima 
parte a acestei investiţii cu 
intrarea în funcţiune a corpu-
rilor de clădiri din Șos. Vitan-
Bârzești Nr.11, pentru ca, în-
tre 1976 și 1980, să fie puse 
în funcţiune toate corpurile 
existente și astăzi.

În 1974, Institutul de Me-
trologie işi schimbă denumi-
rea în Institutul Național de 
Metrologie, siglă sub care își 
continuă activităţile iniţia-
le, își lărgeşte continuu sfe-
ra preocupărilor și serviciilor 
oferite și devine recunoscut 
european și internaţional 
până în anul 1999, când este 
integrat în Biroul Român de 
Metrologie Legală. 

BRML - INM s-a numărat 
printre cele 38 de semnatari 
ai MRA în octombrie 1999. Ca 

urmare, Aranjamente mutua-
le de recunoaştere reciprocă 
sunt recunoscute de EA și 
OIML. La nivel internaţional, 
promovarea MRA a implicat 
comunicarea și asocierea cu 
alte organizaţii internaţio-
nale (ILAC, WTO, EU) într-o 
organizare internaţională, 
neutră și credibilă. Activită-
ţile din ce în ce mai comple-
xe desfăşurate de Institutul 
Național de Metrologie susţin 
uniformitatea, comparabilita-
tea și racordarea rezultatelor 
măsurărilor efectuate în Ro-
mânia la referinţe internaţi-
onal recunoscute. Etaloanele 
naţionale menţinute și 
Capabilităţile de Măsurare 
și Etalonare demonstrate 
asigură credibilitatea acestor 
măsurări la nivel naţional, 
european și internaţional.  

M.P.
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Acest sport impune o formă fi zică excepțională și o excelentă Acest sport impune o formă fi zică excepțională și o excelentă 
capacitate perceptiv – senzorială! capacitate perceptiv – senzorială! 

VICECAMPIONI MONDIALI la Radio-Orientare şi medalii de argint şi bronz la cea de-a 
XX-a ediţie a Campionatului Mondial de Radio-Orientare 2022, din Borovets, Bulgaria

Târg al meșterilor populari la „Coborâtul oilor de la Târg al meșterilor populari la „Coborâtul oilor de la 
munte” de la Baia de Fiermunte” de la Baia de Fier

Mia Barbu din Argeș, o ma-
estră a croșetatului, aduce 
la târg cusături manuale, 

Ionel Traian vine cu sculpturi în lemn, 
Gheorghe Ciuncanu de la Tismana cu 
costume populare tradiționale, Ion 
Retezeanu, meșter olar, cu produse 
tradiționale din ceramică și Ion Roșu 
vine cu sculptură în lemn și împleti-
turi.  

Aceștia pot fi găsiți pe stadionul din 
Baia de Fier, chiar lângă scena unde 
se va desfășura festivalul. Pasionaţii 
de obiecte unice, realizate cu pricepe-
re de meşteri populari, sunt așteptați 
în Baia de Fier la acest sfârșit de săp-
tămână.

Centrul Județean pentru Con-
servarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Gorj organizează, în 
perioada 17-18 septembrie, în ca-
drul Festivalului folcloric păsto-
resc ,,Coborâtul oilor de la mun-
te”, de la Baia de Fier, un târg al 
meșterilor populari. 

Zeci de ansambluri din Gorj şi ju-
deţele învecinate vor participa dumi-
nică la festivalul care va începe de la 
ora 11.00, în fața Primăriei Baia de 
Fier, și va continua pe stadion. 

„Festivalul se dorește să fie un eve-
niment care să ofere tuturor șansa să 
cunoască tradițiile din zona de sub 
munte, să deguste delicioasele pre-
parate tradiționale, dar și să se bu-
cure de programul artistic oferit de 

îndrăgiți interpreți de muzică popula-
ră și ansambluri folclorice. Una dintre 
cele mai frumoase comune ale Gorju-
lui, Baia de Fier, vă așteaptă așadar 
pentru două zile”, anunță organizato-
rii. 

Asociația Grup de Acțiune Locală 
Gilort, prin proiectul ,,Ducem tradiția 
mai departe la poalele muntelui” (pro-
iect cofinanțat din bugetul județean 
pe anul 2022), participă la festival cu 

o paradă a tinerilor ucenici ai tradiției. 
În acțiunile de implementare a aces-
tui proiect se va implica si Comuna 
Polovragi. 

Organizatorii evenimentului sunt 
Primăria, Consiliul local şi Căminul 
Cultural Baia de Fier și Centrul Jude-
ţean pentru Conservarea şi Promova-
rea Culturii Tradiţionale Gorj. Parte-
ner: GAL Parâng

I.I.

La cea de-a XX-a ediţie a Campiona-
tului Mondial de Radio-Orientare care 
s-a desfășurat în acest an, în perioada 
24.08 - 03.09.2022, la Borovets, o sta-
ţiune montană din Bulgaria, România 
a fost reprezentată de o echipă formată 
din 16 sportivi, dintre care 10 gorjeni, 
de la Palatul Copiilor din Târgu Jiu. 
Pot spune că au participat în total 250 
de sportivi din 22 de ţări. Cu acest pri-
lej, reprezentanții Palatul Copiilor Târ-
gu-Jiu, componenţi ai Lotului Naţional 
al României, au căştigat 6 medalii (2 
de argint şi 4 de bronz), acestea fiind 
cele mai multe medalii câştigate de noi 
la acest sport, la o editie de Campionat 
Mondial.

Sportivii de la Palatul Copiilor din 
Târgu-Jiu au reuşit să obţină medalii 
de bronz şi de argint, atât în clasa-
mentul pe echipe, cât şi în cel indivi-
dual. Astfel, echipa formată din Marcu 
Valentina, Mija Denisse şi Mija Maria 
a câştigat medalia de bronz, la seni-
oare, la proba de 144MHz, iar, echipa 
formată din Mija Eliana şi Manea Ra-
mona a obţinut medalie de argint şi au 
devenit vicecampioane mondiale, seni-
oare 2, la proba de 144MHz! La rân-
dul lor, Mija Eliana şi Manea Ramona 
au obţinut medalia de bronz la proba 
de 3,5 MHz, iar, Marcu Adrian, Traian 

Tudurean (SV) şi Boer Botond (SM)  au 
obţinut medalia de argint şi au deve-
nit vicecampioni mondiali la proba de 
144MHz. 

La individual au fost obţinute 2 me-
dalii de bronz, ambele la proba de 144 
MHz, de către sportivii Mija Eliana şi 
Marcu Adrian, iar, această performan-
ţă este unică pentru echipa Români-
ei, nemaifiind egalată la celelalte ediţii 
anterioare! Ca să întregim explicaţia, 
trebuie să precizăm faptul că: Radio-
orientarea este o formă de întrecere 
sportivă în care se confruntă mai mul-
ţi concurenţi sau echipe care trebuie 
să parcurgă, pe un teren necunoscut, 
cu ajutorul hărţii, al busolei şi al unui 
receptor directiv, un anumit traseu 
în cel mai scurt timp posibil. Astfel, 
sportivii trebuie să aleagă traseul cel 
mai convenabil între aceste emiţătoare 
(posturi de control).

Radio-orientarea («ARDF-Amateur 
Radio Direction Finding») ca disciplină 
sportivă, este o ramură a radio-amato-
rismului, activitate coordonată de că-
tre Federația Română de Radio-ama-
torism (FRR), iar, Forul Internațional 
este Uniunea Internațională a Radioa-
matorilor («IARU – International Ama-
teur Radio Union»).

De-a lungul existenței sale, radio-

orientarea a purtat mai multe denu-
miri, cele mai cunoscute fiind denumi-
rea de «vânătoare de vulpi» şi cea de 
radio-goniometrie. 

Acest sport impune o formă fizică 
excepțională și o excelentă capacitate 
perceptiv – senzorială în vederea in-
terpretării hărții și a luării deciziilor 
adecvate într-un timp cât mai scurt. 
În acest sens, putem spune că spor-
tul și tehnica, atletismul și inventivita-
tea, orientarea și claritatea minții sunt 
asocieri necesare pentru dezvoltarea 
armonioasă a personalității sportivu-
lui de radio-orientare. Pentru a face 
performanță, sportivul trebuie să fie, 
deci, un bun radioamator, un bun 
atlet și un inspirat orientarist. Acest 
sport poate fi practicat de orice per-
soană, indiferent de vârstă și sex, dacă 
îndeplinește două condiții: iubește 
mișcarea în aer liber și este atrasă de 
tehnică.

În încheiere, să spunem că rezulta-
tele deosebite obtinute de către tinerii 
Palatului Copiilor din Târgu-Jiu în ulti-
mii ani au fost posibile şi datorită Pro-
iectului «PERFORMANȚĂ CONTINUĂ, 
LA NIVEL ÎNALT, PENTRU RADIOGO-
NIOMETRIA DIN GORJ, 2021-2025», 
proiect cofinanţat de către Consiliul 
Judeţean Gorj! Cu mult respect şi cu 

profundă recunoştinţă, le mulţumim 
autorităților locale din Gorj pentru 
sprijinul şi pentru susţinerea sporti-
vilor de la Palatul Copiilor din Târgu-
Jiu, având încrederea deplină că vom 
fi sprijiniţi şi în viitor!

Profesor Adrian Florin MARCU, 
coordonator al Cercului de 

Radiogoniometrie din cadrul 
Palatului Copiilor din Târgu-Jiu
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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

Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Mai zilele trecute, având ceva timp liber, am făcut 
un circuit mai amplu să văd  cum mai stau treburi-
le prin câteva zone turistice ale Gorjului, cu precă-
dere în cele cu statut de perimetrele protejate. Aşa 
că am dat câte o raită prin două locaţii cu statut de 
parc naţional. Este vorba despre Domogled -Valea 
Cernei şi Defileul Jiului, două areale ce se întind 
cu o suprafaţă importantă pe teritoriul gorjean. 

Trebuie să precizez de la bun început că pe dura-
ta timpului de când nu am mai fost pe acolo am 
constatat o îmbunătăţire a stării de curăţenie în 

cele două locaţii şi lipsa unor focare (cu o singură excep-
ţie minoră ce s-a remediat) care să poată afecta mediul 
ambiental ori ecosistemele locale. 

Acum nu aş putea să precizez dacă şi gradul de ci-
vilizaţie al celor ce au  tranzitat ori poposit în cele două 
locaţii a crescut dar ca imagine din exterior, repet, s-a 

PARCURILEPARCURIL
DE PE JIULDE PE JIUL
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văzut că s-a făcut ceva. 
Nu mai sunt gunoaiele din locurile de parcare de pe 

defileu, locurile de unde se poate lua apă parcă sunt 
mai curate, s-a amenajat şi un loc de picnic rămâne 
şi ca automobiliştii ce parcurg ori poposesc prin acele 
locuri să aibă grijă unde aruncă resturile ori ambalajele 
menajere. 

 Şi la intrarea dinspre Cloşani în Domogled -Valea 
Cernei, să nu mai vorbim de  interiorul perimetrului, 
starea de curăţenie în opinia mea s-a îmbunătăţit iar 
odată cu asfaltarea unor porţiuni până la lacul Valea 
Mare, unde până acum se circula „ca pe arătură”, cei ce 
au dorit să petreacă, fie chiar şi câteva ore în peisajul de 
vis din vecinătatea Pietrei Mari ori Mici a Cloşanilor, au 
putut să o facă fără teamă. 

Dacă s-ar găsi o modalitate de schimbare a tăbliei ce 
indică intrarea în parc cu ceva mai modern şi mutarea 
vagonului ruginit de acolo în altă parte s-ar putea spune 
că s-a mai făcut un pas în promovarea potenţialului na-
tural gorjean.

Am făcut aceste consideraţii pentru a sublinia faptul 
că presa obiectivă nu caută numai subiectele negative ori 
de senzaţie, atunci când este cazul critică dar şi  eviden-

ţiază dacă lucrurile se remediază şi merg spre nor-
malitate. Pentru că păstrarea curăţeniei şi evitarea 
poluărilor în perimetrele gorjene (şi nu numai) nu 
este aşa cum îmi exprimam opinia şi cu altă ocazie 
un moft al nimănui iar fenomenul nu se monito-
rizează aşa ca „să se bage unii în seamă” ci toate 
acestea sunt o cerinţă a zilei de azi să nu mai vor-
bim despre acordurile şi proiectele comunitare în 
accesare ori derulare ce vizează protejarea mediului 
şi a factorilor ambientali locali. 

Iar în acest context presa trebuie să aibă în 
opinia mea un rol primordial în prezentarea atât 
a neajunsurilor cu formularea  propunerilor de îm-
bunătăţire cât şi  a lucrurilor bune ce s-au făcut 
ori se fac cu evidenţierea celor implicaţi în buna 
funcţionare a demersurilor respective.  

                                      MUGUREL PETRESCU   
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De Ziua Înălţării Sfi ntei Cruci, să dăm Slavă Bunului Dumnezeu!De Ziua Înălţării Sfi ntei Cruci, să dăm Slavă Bunului Dumnezeu!

„Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne „Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne 
mântuim, este puterea lui Dumnezeu”! (Sfântul Apostol Pavel - 1 Corinteni 1, 18)mântuim, este puterea lui Dumnezeu”! (Sfântul Apostol Pavel - 1 Corinteni 1, 18)
Înălțarea Sfintei Cruci este una dintre cele mai 

vechi sărbători ale creștinilor, care în ziua de 14 
septembrie este marcată cu cruce roșie în calen-

darul ortodox, fiind astăzi o zi de post, care le amintește 
credincioșilor despre Patimile și Răstignirea pe Cruce 
a Mântuitorului Iisus Hristos. De fapt, două mari eve-
nimente ale Creștinătății sunt amintite de sărbătoarea 
Sfintei Cruci, respective, Aflarea Crucii pe care a fost 
răstignit Iisus Hristos și Înălțarea acesteia în fața po-
porului de către episcopul Macarie al Ierusalimului, 
la data de 14 septembrie, anul 335. De asemenea, cel 
de-al doilea mare eveniment amintit de Sărbătoarea 
Sfintei Cruci este Aducerea Sfintei cruci de la perși, 
în anul 629, în vremea împăratului Heraclius, care a 
depus-o în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. 
În acest sens, istoricii consemnează faptul că Sfânta 
împărăteasă Elena, mama împăratului Constantin cel 
Mare, a poruncit ca Sfânta Cruce să fie aflată, iar, ca 
urmare, datorită insistenţelor împărătesei Elena s-au 
găsit trei cruci pe Golgota. Totodată, se spune că, pen-
tru a afla care a fost crucea pe care Mântuitorul a fost 
răstignit, episcopul Macarie a hotărât ca să fie atinse 
cele trei cruci, pe rând, de o femeie moartă. În momen-
tul când crucea pe care Iisus Hristos a fost răstignit 
a atins-o pe acea femeie, ea a înviat. Aşadar, martor 
fiind la această minune, episcopul Macarie a poruncit 
Înălțarea Sfintei Cruci într-un loc înalt, pentru ca toți 
oamenii să o poată vedea. După ce împăratul persan 
Hosroe a cucerit Ierusalimul, el a adus Sfânta Cruce 
în Persia, unde a rămas timp de paisprezece ani, apoi, 
împăratul Heraclie l-a învins pe Hosroe și a adus cu 
el Sfânta Cruce din nou la Ierusalim. La noi, în popor, 
sărbătoarea mai este cunoscută și sub sub denumirile 
de «Cârstovul Viilor», «Ziua Crucii» sau «Ziua Șarpelui». 
Se consideră că această zi sfântă marchează începutul 
culesului viilor, iar, în unele zone din țară se bat nu-
cile, mai ales că aceeaşi tradiţie spune că nucii care 
sunt bătuți de Înălțarea Sfintei Cruci vor dar rod bun 
și în anii următori. Tot în credința populară se spune 
că în această zi, șerpii se ascund sub pământ și acolo 
vor rămâne până la primăvară, acesta fiind şi motivul 
pentru care sărbătoarea mai poartă și numele de «Ziua 
Șarpelui»! De altfel, sunt unele regiuni din România, 
unde oamenii cred că pe 14 septembrie se strâng toți 
șerpii laolaltă, iar prin încolăcirea lor produc o mărgi-
că ce poate vindeca boli, dar, tot în această zi este și 
culesul ultimelor ierburi de leac şi de vindecări, care, 
dacă sunt duse apoi la biserică, acolo sunt atinse de 
crucile sfințite, iar, creştinii pun aceste ierburi sfințite 
la icoane și apoi sunt folosite la vindecarea bolilor şi la 
perpetuarea vieţii noastre pământeşti! 

,,Crucile cele mai frecvente în Gorj sunt cele suliță 
și cele cu pasărea ca detaliu semnifi cativ”!

La noi, în judeţul Gorj, cu binecuvântarea Înalt-
preasfinţitul Părinte acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul 
Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, de Ziua Înălțării Sfin-
tei Cruci, astăzi, miercuri, 14 septembrie 2022, la «Mu-
zeul Crucilor» din Măceșu, sat aparţinător Oraşului 
Târgu-Cărbuneşti, are loc o slujbă de pomenire pentru 
toți oamenii de cultură care au cruci în acest muzeu 
reprezentativ din România, totul încununând această 
mare sărbătoare creștinească, organizată şi desfăşurată 
în curtea muzeului de către «Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale» Gorj, 
împreună cu Primăria Orașului Târgu-Cărbunești, pri-
lejuită de pomenirea marilor oameni de cultură trecuți 
în lumea cea fără de întristare şi suspin, când se face şi 
slujba unui parastas pentru pomenirea celor trăitori pe 
mai departe în Împărăţia cerului! Aşa cum ne-a preci-
zat domnul prof. dr. Ciolacu Pompiliu, noul Manager al 
«Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale» Gorj, Muzeul de la Măceșu este 
unic în România, pentru că aici se găsesc aceste cruci 

din lemn, vechi de aproape două sute de ani, elocventă 
fiind cea mai veche şi mai reprezentativă cruce tip troi-
ţă, adusă din comuna Vladimir, localitatea de obârşie a 
marelui Pandur, Tudor Vladimirescu! În satele noastre 
româneşti şi gorjeneşti, crucile aduse prin strădaniile 
domnului prof. Ciolacu Pompiliu şi ale răposatului ing. 
Călina Iuliu, au îndeplinit funcţii multiple ale sacrali-
tăţii şi ale apărării de duhurile rele, fiind amplasate la 
răspântii de drumuri, la intrări în sate, la cimitir sau în 
alte puncte importante din fiecare localitate, mai ales 
acolo unde sunt troiţe şi fântâni cu cumpănă! În opinia 
domnului Ciolacu Pompiliu: ,,Crucea este o formă de 
manifestare a ritualului înmormântării care, cel puțin 
la nivel popular, este unul de excepție, unul care im-
presionează întreaga lume prin semnificațiile lui. Cru-
cile cele mai frecvente în Gorj sunt cele suliță și cele cu 
pasărea ca detaliu semnificativ! În acest fel, se poate 
spune că sfânta cruce este o mijlocitoare între om și 
Dumnezeu, tocmai pentru că înlesnește echilibrul între 
lumi, un echilibru esențial pentru comunitatea săteas-
că”, iar, în comunitatea sătească din Măceşu, ca şi în 
Oraşul Târgu-Cărbuneşti, nu poate fi uitat numele celui 
care a dăruit aproape totul pentru amenajarea acestui 
Muzeu excepţional, vrednicul de pomenire ing. Iuliu Că-
lina, plecat prea devreme în lumea veşniciei, despre a 
cărui bunătate şi dărnicie, cuvintele nu au întotdeauna 
un termen de comparaţie destul de relevant, pentru că, 
aşa cum preciza pe bună dreptate domnul prof. Dănuţ 
Birău, Primarul Oraşului Târgu-Cărbuneşti, cel care 
a înmânat cu un an în urmă Familiei Călina, Diploma 
de «Cetăţean de Onoare post-mortem» pentru Domnul 
Călina Iuliu, acest fost primar şi-a dăruit sufletul său 
plin de nobleţe, clipele minunate ale vieţii sale, mintea 
luminată şi resursele sale materiale pentru ca «Muzeu-
lui  Crucilor» din satul Măceşu de Târgu-Cărbuneşti să 
prindă viaţă şi să fie cunoscut în judeţ, în ţară şi chiar 
în străinătate, ca o realitate inconfundabilă a Sărbătorii 
Înălţării Sfintei Cruci! Iar, ca să evocăm şi semnificaţia 
profundă a sărbătorii de astăzi, putem adăuga faptul 
că în Evanghelia la Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, 
(Ev. Ioan XIX, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35;) capit. XIX, se 
consemnează momentul răstignirii Mântuitorului Iisus 
Hristos, când arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: 
«Răstigneşte-L! Răstigneşte-L», iar, Pilat din Pont le-a 
răspuns: «Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc 
nici o vină!». Nu avem spaţiul ca să redăm în totalitate 
calvarul răstignirii Domnului Iisus Hristos, care a fost 
dus afară din pretoriu şi a şezut pe scaunul de judeca-
tă, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreieşte Gab-
bata, şi ducându-Şi crucea, însoţit de întreg cortegiul a 
ieşit la locul ce se cheamă al Căpăţânii, care evreieşte 
se zice Golgota, unde L-au răstignit, şi împreună cu El 
pe alţi doi, de o parte şi de alta, iar în mijloc pe Iisus, 
după care, Pilat a pus ca să fie scris un titlu pe care 
l-a pus deasupra Crucii: «Iisus Nazarineanul, Împăratul 
iudeilor»! După chinurile îndurate pe Cruce, Iisus a zis: 
,,Săvârşitu-s-a”, şi plecându-Şi capul, Şi-a dat duhul. 
În fine, iudeii, fiindcă era ziua de vineri, ca să nu ră-
mână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua 
sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească flu-
ierele picioarelor şi să-i ridice pe cei trei răstigniţi! Deci, 
au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale 
celuilalt, care era răstignit împreună, iar, venind la Ii-
sus, dacă au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit flu-
ierele, ci, unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui 
şi îndată a ieşit sânge şi apă. În felul acesta, încheie Sf. 
Evanghelist Ioan: Şi cel ce a văzut a mărturisit şi măr-
turia lui e adevărată; şi acela ştie că spune adevărul, 
ca şi voi să credeţi! Aşadar, în această zi sfântă, să cre-
dem şi mai mult în Dumnezeu Atotputernicul, iar, prin 
credinţa noastră să conştientizăm şi mai mult, până la 
mărturisire, că numai Sfânta Cruce le sfinţeşte pe toate: 
cu ea se binecuvântează, cu ea ne apărăm de cel rău, cu 
ea sunt izgonite duhurile necurate şi sunt vindecaţi cei 
bolnavi! Crucea Lui Hristos este semnul Fiului Omului 
şi este steagul de biruinţă al Lui Hristos, care va stră-
luci mai înainte de sfârşitul lumii, nu numai pe pământ 
ci, aşa cum spune Sfântul Evanghelist Matei, şi pe norii 
cerului! Deasupra Sfântului Mormânt şi în apropierea 
locului unde a fost găsită Sfânta Cruce, Sfinţii Împăraţi 
Constantin cel Mare şi mama sa, Elena, au zidit Bise-
rica Învierii Domnului, sfinţită la 13 septembrie 335, 
iar, a doua zi, la 14 septembrie, patriarhul Macarie al 
Ierusalimului a arătat din nou, de pe amvonul bisericii, 
sfântul lemn al Crucii Răstignirii, pentru ca toţi cei de 
faţă să-l vadă. De atunci, această zi a rămas definitiv ca 
sărbătoare a «Înălţării» sau «Arătării» Sfintei Cruci. 

,,Întărește-ne, Doamne, ca să putem ridica cu bucu-
rie, de astăzi înainte, Crucea Ta cu deplină pocăință”! 

În încheiere, să spunem că la Sărbătoarea «Înălţarea 

Sfintei Cruci», astăzi, 14 septembrie, creştinii pot înăl-
ţa cea mai puternică rugăciune, despre care se spune 
că are o mare putere asupra tuturor relelor: «Doamne 
Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, 
mărturisim înaintea Ta, întru această zi a răstignirii 
Tale, în care ai pătimit și ai primit moarte pe Cruce 
pentru păcatele noastre, că noi suntem cei ce Te-am 
răstignit cu păcatele noastre cele multe și cu fărădele-
gile noastre cele rele. De aceea, ne rugăm bunătății Tale 
celei nemărginite să ne faci și pe noi părtași sfintelor 
Tale Patimi, cinstitelor răni și morții Tale celei de viață 
făcătoare, pentru ca să ne învrednicim, prin darul Tău, 
să câștigăm și noi asemenea Ție, pentru dragostea Ta, 
precum Tu, Cel Milostiv, le-ai răbdat pentru mântui-
rea noastră, întărindu-ne pururea cu aceeași putere și 
răbdare ce ai avut când Te-au răstignit nemulțumitorii 
evrei. Și ne înviază simțirile noastre cele sufletești, ca 
să cunoaștem moartea Ta, precum ai făcut de Te-au 
cunoscut și zidirile cele neînsuflețite, care s-au mișcat 
la răstignirea Ta, cum Te-a cunoscut tâlharul cel cre-
dincios și, rugându-Ți-se, l-ai primit în Rai. De aceea, 
întărește-ne, Doamne, ca să  putem ridica cu bucurie, 
de astăzi înainte, Crucea Ta cu deplină pocăință. În-
tristarea morții Tale să o simțim, precum au simțit-o 
Preasfânta Ta Maică, ucenicii Tăi și mironosițele fe-
mei. Dă-ne, Doamne, și nouă, darul Tău, precum ai 
dat atunci tâlharului celui rău, și iartă păcatele noastre 
pentru sfintele Tale Patimi, și ne primește prin pocăință 
împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce ne 
ești! Asemenea fă cu toți creștinii, vii și morți, precum 
se roagă Ție, în toate zilele, Sfânta Biserică și le iartă lor 
toate păcatele și-i învrednicește pe ei de Împărăția Ta 
ca să vadă lumina Ta și să mărească slava Ta. Ne închi-
năm Crucii Tale, Hristoase, și zicem către dânsa: mărire 
ei pentru dragostea Ta! Bucură-te, Preacinstită Cruce 
a lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând 
asupra ta pe Iisus țintuit! Bucură-te, Pom preamărit, 
pentru că Tu ai ținut Rodul vieții Ce ne-a mântuit din 
moartea păcatului! Bucură-te, toiagul cel tare care ai 
sfărâmat ușile iadului. Bucură-te, cheia împărătească 
ce ai deschis ușa Raiului. Ne bucurăm și noi pentru că 
vedem pe vrăjmașii Tăi surpați jos, iar pe prietenii Tăi 
împărățind în ceruri, pe vrăjmașii Tăi biruiți de puterea 
Ta, iar pe creștinii ce Ți se închină, înarmați cu puterea 
Ta! O, Răstignitul meu Hristoase, câte ai pătimit pentru 
noi, câte răni, câte scuipări, câte batjocuri și câtă ne-
cinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să 
ne dai pildă de adevărată răbdare! De aceea, cum pu-
tem noi să fugim de Cruce, văzând pe Hristos că este ri-
dicat pe ea? Cum să ne pară grele chinurile, văzând pe 
Stăpânul nostru că le iubește și le cere și le socotește 
Lui de mare cinste? Rușine ne este, cu adevărat, de ne 
vom întrista de relele ce ne pricinuiesc oamenii sau de 
ispitele ce ni le aduc diavolii, trupul și gândurile noas-
tre cele rele, sau pentru sărăcia și bolile ce ne vin din 
voia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, deoarece 
acestea toate le trimite pentru ca să ne apropie mai 
mult de El, pentru ca să-L slăvim și să ne pedepsim 
în această viață pentru binele nostru, pentru ca să ne 
odihnim cu mai multă mărire întru Împărăția Lui cea 
veșnică. Și, de vreme ce este așa, înmulțește-ne, Doam-
ne, ostenelile, ispitele și durerile, dar să ne înmulțești 
împreună și să ne prisosești și răbdarea și puterea, ca 
să putem răbda toate câte ni s-ar întâmpla! Pentru că 
recunoaștem că suntem neputincioși de nu ne vei întă-
ri, orbi de nu ne vei lumina, legați de nu ne vei dezlega, 
fricoși de nu ne vei face îndrăzneți, răi de nu ne vei pre-
face în buni, pierduți de nu ne vei ierta, robi de nu ne 
vei răscumpăra cu bogata și dumnezeiasca Ta putere 
și cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia ne închinăm și o 
mărim, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin»!

Profesor dr. VASILE GOGONEA



societate, publicitatesocietate, publicitate www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1111Miercuri, 14 Septembrie 2022Miercuri, 14 Septembrie 2022

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 16.09.2022, ora 13.30, la sediul societăţii din Tg. Jiu, str.Termocen-
tralei nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea distribuirii de dividende din rezerve.
În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar Adunarea Generală 

Ordinară a acţionarilor se reconvoacă în data de 17.09.2022, ora 13.30 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 16.09.2022, ora 14.00, la sediul societăţii din Tg. Jiu, str. Ter-
mocentralei nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rambursarii in avans a creditelor contractate de societate, 
la BCR pentru apartamentul din Navodari si la BT pentru investitii.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație sa negocieze cu bancile 
unde societatea are incheiate contracte de credit si sa hotarasca data cand 
devine oportuna achitarea creditelor.

3. Analiza Liniei de credit in valoare de 9.000.000 ron (Sublimita 1 – 
7.000.000 Ron; Sublimita 2 – 2.000.000 Ron) contractat de la UniCredit 
Bank în vederea renuntarii la prelungirea acesteia.

4. Aprobarea vanzarii apartamentului situat in Bucuresti str. Pictor Bar-
bu Iscovescu nr. 24A, et.1, ap.2, sector 1.

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație, a directorului general și 
a directorului general adjunct, să negocieze prețul de vânzare și să semneze 
documentele necesare vânzării – cumpărării apartamentului situat în Bucu-
resti str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A, et.1,ap.2, sector 1.

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

Extraordinară a acţionarilor se reconvoacă în data de 17.09.2022, ora 14.00 
la sediul S.C. M.A.R.S.A.T.-S.A. Tg. Jiu, str. Termocentralei nr. 2.

SINDICATUL LIBER AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL 
CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ

DECIZIE NR. 12/218 privind convocarea Adunării Generale

Având în vedere:
- prevederile Legii 62/2011 privind Dialogul Social cu modificările si 

completările ulterioare;
- prevederile art. 14 alin (2); (3); (4); art. 17 şi 18 alin (4) din Statutul 

Sindicatului Funcţionarilor Publici din 14.06.2018;
- prevederile art. 14,15,16,17,34,35,36,37,38 din Regulamentul de orga-

nizare si funcţionare al Sindicatului;
ART. l. - Se convoacă Adunarea Generală în vederea organizări alegerilor 

pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi secretar general prin vot secret în data 
de 30.09. 2022 ora 10.00 în sala „D” a Consiliului Judeţean Gorj.

ART. 2 - Candidaturile pentru postul/posturile unde sunt organizate ale-
geri se vor depune la sediul sindicatului. Candidaturile vor cuprinde date de 
identificare ale candidatului, calitatea de salariat în sistemul administraţiei 
publice locale, termenul maxim de depunere al acestora este 23.09.2022 
inclusiv.

ART. 3 - în vederea constituirii legale a Adunării Generale trebuie asi-
gurată prezenţa a cel puţin 2/3 din liderii de filială care să reprezinte 2/3 
din totalul de membrii ai Sindicatului, liderii de filiale vor depune procesul 
verbal al filialei prin care au fost aleşi.

ART. 4 - în situaţia neîndeplinirii cvorumului prevăzut la art. 14 alin 
(2) din Statut se aplică prevederile art. 14 alin (3), fiind convocată o nouă 
şedinţă a liderilor de filiale de către comitetul de sindicat imediat după în-
cheierea procesului verbal constatator privind lipsa cvorumului. Şedinţa va 
avea loc în data de 30.09.2022 ora 12.30 şi se consideră legal constituită 
dacă cvorumul de prezenţă aplicabil este de cel puţin jumătate plus unu din 
numărul liderilor de filiale iar totalul membrilor pe care-i reprezintă să fie 1/2 
din numărul total al membrilor de sindicat.

ART. 5 - Până la definitivarea şi validarea organelor de conducere, man-
datele actuale se prelungesc de drept fiind considerate statutare.

ART. 6 - Prezenta decizie va fi comunicată liderilor de filiale din cadrul 
UAT-urilor şi altor servicii cu membri de sindicat de către secretarul ales al 
sindicatului, prin mijloace electronice cât si publicarea în 2 ziare de la nivel 
judeţean. 

Defi cit de medici la spitalul din MotruDefi cit de medici la spitalul din Motru
Primarul municipiului Motru, Cosmin Morega, caută specialiști pen-
tru spitalul din localitate. Un cardiolog, un oftalmolog și un diabeto-
log au părăsit, în ultimul timp, spitalul. 

„O problemă cu care se confruntă și 
Motru este lipsa medicilor care, din pă-
cate, chiar dacă sunt primiți cu brațele 
deschise la Spitalul Municipal Motru, 
după o scurtă perioadă, aleg să plece 
aproape de localitățile din care vin, ori 
către marile orașe, centre universita-
re”, spune primarul Morega.

Situația se regăsește în mai toate 
orașele mici din țară. „Cu tot efortul 
pe care îl facem pentru a investi în să-
nătate - echipamente, infrastructură 
(în ultima perioadă de peste 5 milioane 
de euro, se pare că nu este suficient. 
La ora actuală, deficitul medicilor la 
Spitalul Municipal Motru pe anumite 
domenii face ca cetățenii să fie nevoiți 
să parcurgă zeci de km. către Tg-Jiu, 
Severin, Timișoara, București. Pe lân-
gă cardiolog și oftalmolog, și medicul 

diabetolog a ales să își mute locul de 
muncă în altă parte”, 

Apelul autorităților

Edilul din Motru face un apel că-
tre cadrele medicale care doresc să 
facă parte din echipa Spitalului Mu-
nicipal Motru. „Apreciez tot personalul 
medical al Spitalului Municipal Motru, 
dar, în special, pe cei care au venit din 
alte localități și au ales să își înteme-
ieze o familie ori să își construiască o 
locuință în municipiul Motru. Acest lu-
cru arată clar că sunt persoane care 
vor să rămână în zonă și să vină în 
sprijinul comunității. Nu pot nega nici 
faptul că au fost și probabil vor fi cadre 
medicale care au optat pentru un post 

de medic știind de la bun început că 
această activitate va fi de scurtă dura-
tă, căutând permanent să se retragă 
într-o altă localitate. Ce am fi putut noi 
face sau cum să alegem? Cu toate că 
se cunoaște acest aspect, am încercat 
și am sperat că în timp poate reușim 
să îi convingem că și la Motru se poa-
te reuși. Din punctul meu de vedere 
vă asigur de toată disponibilitatea 
pentru a dezvolta sistemul de sănă-
tate din Motru atât în ceea ce privește 

investițiile, cât și atragerea medicilor 
de specialitate. Sper ca într-o bună zi 
Spitalul Municipal Motru va avea me-
dicii necesari desfășurării activității pe 
toate domeniile de activitate”, spune 
Morega. 

În această vară, unitatea sanitară 
a scos la concurs posturile de medic 
pediatru, cardiolog, oftalmolog și de 
medic specialist în medicină internă.

I.I.

În atenția tuturor abonaților!
Toți cei care întâmpină probleme în ceea ce privește  

distribuirea cotidianului Gorjeanul sunt rugați să apeleze nr. de telefon: 
0253-218 552  Ofi ciul Județean de Poștă Gorj 
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domiciliat în localitatea        strada   bloc      apart.        
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telefon             solicit pe propria rãspundere, publicarea urmãtorului anunþ:
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TALON DE MICÃ PUBLICITATE GRATUITÃ PENTRU ABONAŢI

Notã: Gratuitatea se acordã numai persoanelor fizice pentru anunþuri cu pânã la 20 de 
cuvinte ºi numai pentru VÂNZÃRI, SCHIMBURI, ÎNCHIRIERI, CUMPÃRÃRI. Taloanele 
se depun la sediul redacþiei GORJEANUL din Tg-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, în 
zilele de luni – vineri orele 8 – 18. Talonul este valabil doar o singură zi.

 Data publicãrii    Semnãtura    
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VânzăriVânzări
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Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

Vând teren intravilan la 
ieșirea din municipiul Motru, 
pe partea dreaptă, la DN 67A, 
în suprafață de 2.021 mp. 
Pe teren este amplasată și o 
clădire Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare, 
suprafață 663 mp, temelie la 
nivelul oblonului. Clădirea a 
fost reparată, deși a fost con-
struită în anul 2009. 

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

 Vând casă locuibilă 3 
camere în Telești Gorj aferent 
5000 mp (vie, pomi, arabil, 
fânețe). Tel: 0722204294.
 Vând teren-siliște în 

comuna Stănești sat Curpen 
cu supraf 4693 mp având 
teren agricol și livadă 38 m 
deschidere poziție deosebită-
liniștită, cadastru și acte în 
regulă, peisaj, montan splen-
did. Telefon: 0768221121.

 Vând teren, loc casă 
stânga și dreapta șoseaua 
Târgu-Jiu - Cărbunești, loca-
litatea Pojogeni + Pojogeni sat 
(loc casă) + Târgu-Jiu vizavi 
de birourile Avicola la stradă. 
Telefon: 0762777847.

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

 Vând teren în Preaj-
ba 2750 mp, deschidere 20 
mp posibilități parcelare, 
preț 12 E/mp. (negociabil 
ușor). Telefon: 0741679247, 
0755954594.

 Vând convenabil 1 Ha 
pădure și separat 0,35 Ha 
pădure situate la 10 km de 
Motru sat Strîmtu-Larga. Te-
lefon: 0753686335.

 Vând teren la centură 
lat 19 mp spre calea ferată 11 
mp spre Preajba și 7218 mp 
din satul Primăriei Preajba. 

Telefon: 0760845015.

 Vând casă la țară în 
sat Duțești  la 3 km de Tg-
Cărbunești cu 4 camere, 
baie, coridor, 2 terase, boltă 
vie, pomi fructiferi, gradină 
și anexe. Teren aferent 2000 
mp. Telefon:  0744570048.

Vând teren intravilan în 
Turceni, parcele în suprafață 
de 3851 mp și 536 mp. Vând 
cazan țuică 130 l, preț nego-
ciabil. Telefon: 0723679862.

Vând casă cu teren 550 
mp, compusă din 3 camere, 
bucătărie + 2 băi, garaj mare, 
str Garofiței vizavi de Baza 
Tubulară. 

Telefon: 0766485512.

Vând teren S= 3200 mp 
deschidere 20 m, loc. Preajba 
lângă cartierul nou. Preț 13 
euro. Telefon: 0741679247.

 Vând garsonieră con-
fort I în Tg-Jiu situată pe stra-
da Islaz etaj 2. Preț 40.000 
Euro, negociabil. Telefon: 
0763690769.

 Vând teren seliște de 
casă în suprafață de 5000 
mp, cadastrat, situat în co-
muna Crasna, sat Cras-
na, la Șoseaua Județeană 
Curtișoara-Novaci, la 14 Km 
de Novaci  (Transalpina). Are 
canalizare apă, rețea electri-
că, plantație pomi fructiferi pe 
rod, cadru natural splendid. 
Se pretează pentru pensiune 
și alte afaceri. Preț negociabil.
Telefon: 0745752692.

Vând 1500 de mp teren 
situat în str. Meteor împreu-
nă cu 2 case, una locuibilă și 
una pe roșu. Cadastru efectu-
at, utilități existente (gaze, 
curent, apă, canalizare), fosă 
septică. Preț 148.000 euro.  
0722.847.010.

 Vând garsonieră si-
tuată pe centru pietonal, 
vis-a-vis de Teatrul ”Elvira 
Godeanu”. Garsoniera este 
decomandată: hol, living, 
bucătărie, cămară, baie, cu-
mulat 26mp și un balcon de 
9.45mp. TOTAL SUPRAFAȚĂ: 
35 MP. Îmbunătățiri: centra-
lă termică, aer condiționat, 
hidroizolație garantată 50 de 
ani și lift schimbat în anul 
2020. Suprafață generoa-
sa, permite compartimen-
tarea în 2 camere. Vizionări 
la orice oră. PREȚ – 50.000 
EURO. TELEFON CONTACT – 
0721239539

 Vând teren cu imobil 
4610 m2 în sat Copăcioa-
sa, comuna Scoarța cu des-
chidere DN 67 Târgu-Jiu - 
Târgu Cărbunești. Telefon: 
0251595355, 0770562634. Vând autoturism Rena-

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

Vând teren intravilan cu 
certificat de urbanism și pro-
iect în lucru 5000 mp (2500 
mp intravilan și 2500 extravi-
lan), 18 m lățime la 4,5 km de 
Tg-Jiu, în cartier nou, lângă 
Pădurea Mărgăritarului. Preț 
75.000 lei, negociabil. 

Telefon: 0771566173.

Vând 3 loturi teren in-
travilan la ieșirea din Motru, 
pe partea dreaptă. Fiecare lot 
are suprafața de 7.000 mp și 
deschidere la DN 67 Tg-Jiu – 
Drobeta Turnu Severin de 52 
m. Preț 35E/m2 negociabil

Bonus se oferă POST TRA-
FO, 2 transformatoare, apă, 
gaze, canalizare. 

Telefon: 0722 517 000.Vând apartament 3 ca-
mere, zona Fântâna Sâmbo-
teanu, multiple îmbunătățiri. 
Preț negociabil. Telefon: 
0733326900.

Vând casă în construcție 
P+E, parter locuibil, toate 
facilitățile, teren 2400 mp, 
pomi fructiferi, vie, fântână, 
curent 3-80. Sau schimb cu 
apartament etaj 1, cartier 8 
Mai, 9 Mai, Republicii. Apar-
tament 2 camere + diferența 
de bani. Tel. 0746.576.670. 

 Vând casă și te-
ren, 1243 mp, Tg-Jiu, str. 
Petrești, 65 E/mp. Telefon 
004915144969263.
 Vând țuică de fruc-

te, de foarte bună calitate, 
de la Rugi, preț negociabil. 
0728260150.

Vând cabină tractor 650, 
piese, cauciucuri 900/20, bu-
toi, putină, instant, acordeon, 
plug, prășitoare și piese de 
schimb. Tel. 0768.794.204.

 Vând casă în sat 
Strâmba Jiu, oraș Turceni, 
suprafață 4130 mp, pomi 
fructiferi, vie, fântână cu 
posibilități de racordare la 
gaze. Preț negociabil. Telefon: 
0766727790, 0767240202.

 Vând construcții în 
suprafață totală de 1.200 mp 
în stare perfectă. În preț se 
adaugă și alimentarea cu apă, 
gaze, canalizare, energie elec-
trică direct de la stația CEZ 
Electrica Leurda!!! Preț 400-
500E/m2. 0722 517 000

 Vând teren în Tg-Jiu, 
str. Tismana, prima stradă, 
2100 mp, cu deschidere la 2 
străzi, poziție deosebită, cu 
toate utilitățile. Preț negoci-
abil, 29 euro/mp. Relații la 
telefon: 0722714333.

 Vând apartament cu 
două camere în Târgu-Jiu, 
str. G-ral Christian Tell, par-
ter, dotat cu centrală termi-
că, parchet din lemn masiv, 
gresie, faianță, termopane, 
semimobilat, suprafață utilă 
47,5 mp + dependințe + 11mp 
suprafață în fața blocului. 
Preț 80.000 euro, negociabil. 

Telefon: 0760.293.936. 

 Vând teren intravilan 
în suprafață de 5.000 mp in 
satul Artanu din comuna Ne-
gomir. Preț negociabil. Tel. 
0253285289 după ora 19.00.

 Vând casă 3 camere 
în localitatea Copăcioasa - 
Scoarţa, suprafaţă  6.300 mp. 
Telefon 0763908300.

 Vând casă cu teren 
în suprafață de 1100 mp cu 
toate utilitățile în zonă foar-
te liniștită. Preț negociabil. 
0768019898

Vând Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare 
în municipiul Motru. Telefon: 
0722517000
 Vând teren intravi-

lan la ieșirea din municipiul 
Motru, pe partea dreaptă, în 
suprafață de 22.000 mp cu 
deschidere la stradă de 155 
m. Preț 35E/m2 negociabil. 
Pe teren sunt amplasate și 
3 clădiri în suprafață totală 
de 1.200 mp, POST TRAFO, 
2 transformatoare, alimenta-
rea cu  apă, gaze, canalizare, 
energie electrică. 

Telefon: 0722517000.

 Vând teren suprafață 
2200 mp, loc. Bengești sat 
Ungureni, Jud. Gorj. 

Telefon: 0760318763.

 Vând casă rustică lo-
cuibilă, racordată la apă și cu-
rent, cu teren aferent, în com. 
Schela, sat Schela, str. Minei. 
Preț negociabil la fața locului. 
Telefon 0783.109.625.

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

 Vând vin și țuică de 
calitate - negociabil carti-
er Polata nr. 53.  Telefon: 
0353/417760.

Vând apartament cu 2 
camere în Târgu-Jiu, str. Ni-
colae Titulescu, stare foarte 
bună, et. 4/4. 

Telefon: 0769010205.

Vând teren silişte casă 
situat în cartier Polata cu posi-
bilă racordare la toate utilită-
ţile, negociabil la faţa locului. 
Informații tel: 0353/417760.

Vând casă locuibilă cu 
4 camere, bucătărie de vară, 
plus Anexe în localitatea Te-
homir, comuna Slivilești, 
jud. Gorj. Relații la telefon 
0766744312. 

 Vând Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. Preț și amă-
nunte la tel. 0766.459.497.

 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 6 
lei/litru. Tel: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie dife-
rite. Tel.: 0731458566.

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

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725



Vindem 2 spații cu te-
renuri intravilane în munici-
piul Motru:

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

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

Relații la tel.: 0722 517000 
și 0744 517000.

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, birouri, 
apartament. 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foarte 
mare, complet utilat și mo-
bilat, în bloc supravegheat 
video, cu lift. Preț negocia-
bil la fața locului. Rog seri-
ozitate. 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. 0731019896.

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

Închiriez apartament 3 
camere, decomandat, complet 
mobilat lângă Parângu. Chirie 
negociabilă. 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

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

Telefon: 0762 664435. 
Locuința are și loc de par-

care înclus în preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 2, 
suprafață la sol 150 m2 în 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
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 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. 0739352688.

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 0731984506.

Execut și repar urmă-
toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. Telefon: 0761890450.

DiverseDiverse

 Angajez lucrător-ges-
tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. Telefon: 0727351514. 

 Caut  femeie pentru 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005

Caut femeie pentru în-
grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. Telefon: 0771221338.

 Angajez femeie pentru 
administrare/menaj casă în 
localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. Oferim salariu atrac-
tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. Telefon: 0731.504.036.

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte de 
muncă cel puțin 10 ani, vâr-
sta 30-40 ani, dinamic și bun 
executant, fără probleme la 
legile circulației și altele. Se 
oferă salariu atractiv. CV-uri-
le se pot depune la adresa de 
e-mail agentiaec@gmail.com.

Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.

Unitate serioasă anga-
jează urgent conducător auto 
profesionist, în următoarele 
condiții: 

- experiență minim 7 ani;
- vârsta 30-45 ani;
- maxim 5 locuri de muncă 

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

me administrative la sediul 
unității și să fie capabil să le 
rezolve;

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi înca-
drat consilier. Se oferă salariu 
atractiv și bonuri de masă. 
CV-urile (în format Europass) 
se pot depune la adresa de e-
mail agentiaec@gmail.com

Relații la telefon: 0734 517 
000 (luni-vineri, între orele 
9.00 -15.00)

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn din comuna 

Scoarța doresc o doamnă 
care poate să locuiască la 
mine acasă, vârstă 60 ani. 
Tel.: 0763241100.

 Vând două plațuri de 
veci în Cimitirul Municipal 
Tg-Jiu, intrarea principală si-
tuat în aripa dreaptă, secția I. 
Preț negociabil, detalii la nr. 
telefon 0701025608.
  Vând, în rate, casă 

locuibilă 3 camere, beci, 
pivniță, fânar, magazie cere-
ale, fântână în curte, 0,25 ha 
teren arabil, posibilități de a 
crește păsări, animale mari și 
porci. Telefon: 0720450404 

Această informare este efectuată de către PRIMĂRIA 
COMUNEI POLOVRAGI, cod fiscal 4718977, cu sediul în 
comuna Polovragi, satul Polovragi, județul Gorj, telefon: 
0253476135, fax: 0253476015, e-mail: primariapolovragi@
yahoo.com, ce intenționează să solicite la S.G.A. VÂLCEA 
aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrării: “AME-
NAJARE PENTRU APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR 
PE RÂUL TĂRÎIA ȘI AFLUENȚI, ÎN COMUNA POLOVRAGI, 
JUDEȚUL GORJ”

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ul-
terioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa: Pri-
măria Comunei Polovragi, comuna Polovragi, sat Polovragi, 
județul Gorj, până la data de 20.09.2022

 Vând struguri Ana-
nas, calitate superioară – ne-
gociabil, com. Drăguțești, 
sat Tîlvești, jud. Gorj. Tel.: 
0786237633, 0727414720.

 S.C. POPDAROMUS 
FRIGHT S.R.L. angajează 
administrator firmă. Relați la 
tel.: 0769727987

 Executăm acoperișe, 
mansarde, orice tipuri 
de reparații și vopsitorii 
acoperișe. 

Telefon: 0728544356.

Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești – Jiu, cu sediul în 

orașul Bumbești-Jiu, str. Grigore Alexandru Ghica , nr. 2, 

jud. Gorj, CIF 29061758  organizează concurs de recrutare 

pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitori,  per-

sonal contractual, în cadrul școlii. 

Condiții generale – cele prevăzute de art. 3 din H.G. 

286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice:

-minim studii medii, nu se solicita vechime in domeniu.

Calendarul desfășurării probelor de concurs:

- Selectia dosarelor de concurs: 29 septembrie 2022;

- Proba practică:   6 octombrie 2022 , ora 10,00;

- Interviu:  11 octombrie 2022, ora 13,00. 

Locul desfășurării concursului: proba practică și inter-

viul  la Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu, str. Gr. Alex. 

Ghica nr.2, jud. Gorj.

Dosarele de înscriere se depun până în data de 27 sep-

tembrie 2022, ora 16,00, la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 

Bumbești-Jiu, serviciul secretariat

Condițiile de participare și bibliografia se găsesc afișate 

la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bumbești-Jiu și pe site-ul 

școlii  www.scoalabumbestijiu.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0253.463.456, 

email scbumb@yahoo.com, sau la sediul instituției. 

Persona de contact Mocanu Maria- secretar.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 
(titularul proiectului)

S.C. STRAUS COM S.R.L. titular al proiectului CON-

STRUIRE RESTAURANT MC DONALDS TIP DRIVE, AM-

PLASARE SEMNALISTICĂ LUMINOASĂ PUBLICITARĂ 

PE FAŢADĂ SI ÎN INCINTĂ, MOBILIER URBAN, LOC DE 

JOACĂ, TERASĂ, CIRCULAŢII AUTO Şl PIETONALE, LO-

CURI PARCARE, SPAŢII VERZI Şl ORGANIZARE ŞANTI-

ER, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei 

de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de 

evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 

CONSTRUIRE RESTAURANT MC DONALDS TIP DRIVE, 

AMPLASARE SEMNALISTICĂ LUMINOASĂ PUBLICITARĂ 

PE FAŢADĂ SI ÎN INCINTĂ, MOBILIER URBAN, LOC DE 

JOACĂ, TERASĂ, CIRCULAŢII AUTO Şl PIETONALE, LO-

CURI PARCARE, SPAŢII VERZI Şl ORGANIZARE ŞANTI-

ER, propus a fi amplasat în municipiul Tg.Jiu, strada Ter-

mocentralei, nr. 17 A-C, jud Gorj.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fun-

damentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din muni-

cipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr. 76 , judeţul Gorj, în zilele de 

luni - vineri, între orele 9.00 - 14.00, precum şi la următoa-

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

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 

proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 

publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului Gorj.
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Pesticidele - sunt substanțe chimice de natu-
ră pur minerală, vezi sulfatul de cupru, sulful 
muiabil sau coloidal, polibarul șa, sau de natu-
ră organică, ecologice - obținute din plante sau 
insecte prin metode de macerare, incinerare, dar 
cele mai multe sunt produse industriale, de sin-
teză, utilizate de către fermieri în protecția plan-
telor contra agresorilor naturali ai plantelor de 
cultură. Dorința oamenilor de a obține produse agri-
cole de natură vegetală cât mai multe, mai sofistica-
te, a implicat agricultura într-un război permanent 
cu mediul înconjurător, care sigur nu va fi câștigat 
de om, ci chiar și într-un timp foarte îndepărtat, să 
sperăm nu prea îndepărtat, el va fi câștigat de na-
tură. Dacă ar fi altfel ar fi un dezastru căci omul, 
animalul cocoțat în vârful lanțului trofic, în lăcomia 
sa nu are suficient discernământ ca să fie mai pon-
derat. Dovadă afirmațiilor mele stau nenumăratele 
dezastre ecologice de pe tot globul, și din păcate țara 
noastră nu face excepție, ba chiar este fruntașă de 
această dată. A se vedea mai ales inundațiile catas-
trofale din ultimul timp, alunecările mari de teren, 
deșertificarea tot mai activă din sudul țării și alte 
fenomene naturale provocate de nesăbuința negus-
torilor voraci, mai ales de materii organice naturale, 
dar nu de puține ori și a proprietarilor de terenuri 
care continuă să creadă că pământul are nevoie de 
proprietari, stăpâni, când de fapt el este stăpânul 
nostru, al tuturor. Nu-i mai puțin adevărat că nici 
guvernanții nu sunt mai presus, căci în loc să inten-
sifice măsurile și mijloacele de stopare a abuzurilor 
de orice fel asupra naturii ei le reduc și lasă la lati-
tudinea fiecărei persoane care lucrează un petic cât 
de mic de teren, modul de exploatare a acestuia. În 
goana lor după producții cât mai mari aceștia calcă 
în picioare orice regulă și restricție tehnologică și, din 
indolență dar și din neinformare corectă, acționează 
haotic, de cele mai multe ori în contratimp, ceea ce 
se vede mai târziu, uneori chiar prea târziu și, fie 
devine prea costisitor, fie lipsit de mijloace și metode 
de remediere. Așa că „mama natură” n-are decât de 
suferit de pe urma nesăbuinței fiilor ei. Cu un efec-
tiv tot mai redus de specialiști în agricultură, nici 
măcar un inginer agronom la fiecare comună, cu o 
expertiză din ce în ce tot mai slabă a noilor veniți, 
căci ei n-au cum să dobândească această expertiză, 
știut fiind că școala, de orice grad ar fi ea, te învață 
cum să înveți și unde să cauți informația necesară, 
nu-ți inoculează deprinderile practice strict necesa-
re acestei profesii, și apoi, unde să se perfecționeze 
ei când toate așazisele poligoane de perfecționare au 
dispărut, iar „managerii” exploatațiilor agricole în 
care aceștia s-ar putea perfecționa nu manifestă ni-
ciun interes pentru aceasta, ba dimpotrivă, vor și ei 
specialiști gata formați, cât mai performanți. Se știe 
însă că ... „ex nihilo – nihil”. E și mai dureros faptul 
că ministerul de resort nu este condus de un inginer 
agronom, iar cel de la învățământ vorbește agramat. 
Să fim oare condamnați la suferință veșnică? Eu sper 
să nu fie așa și de aceea vă recomand să tratați cu 
maximă atenție lupta cu natura, căci în această lup-
tă, mai abitir decât în oricare alta, trebuie respectate 
cu strictețe anumite reguli și legi, astfel ca să fie cât 
mai puține victime și ambele părți să aibă de câștigat. 
Păstrarea pesticidelor, mă refer la cele industriale 
căci preparatele ecologice făcute în fermă practic se 
aplică de îndată ce au fost făcute, nu se stochează. 
Așadar, pentru a avea siguranță, acestea se procură 
din timp și se stochează în încăpere proprie, întune-
coasă, ferită de îngheț sau supraîncălzire. În acest 
sens cele mai indicate sunt beciurile, pivnițele. Cum 
însă de regulă fermele noastre sunt mici și nu nece-
sită cantități mari de pesticide recomand ca în ase-
menea încăperi să fie un dulap cu încuietoare care 
să aibă trei compartimente etichetate, pentru fungi-
cide, erbicide, insecticide, în care produsele să fie 
stocate în ambalajele proprii și bine închise pentru a 
evita orice accident prin contaminare.

Depozitele pentru pesticide trebuie să nu 
permită accesul copiilor, bolnavilor și, în 

general, niciunei persoane căreia ... „nu-i fierbe 
oala acolo”.

Deci nu păstrați amestecate fungicidele cu ierbici-
dele, insecticidele, și nici cu alte produse, indiferent 
de natura sau destinația acestora. Înainte de folosire 
pesticidele lichide se scot la încălzit și se agită mereu 
pentru reuniformizarea concentrației; măsură care 
se impune a fi aplicată chiar și produselor proaspăt 

Păstrarea și folosirea corectă a pesticidelor
cumpărate din magazinele de specialitate.

Uneltele folosite la prepararea și administrarea 
pesticidelor, aparate de stropit, cântare, 

recipienți pentru prepararea soluțiilor etc, se 
păstrează și ele bine spălate și nu în amestec cu 

altele.

Sper că aceste reguli nu sunt greu de respectat și 
că vă asigură confortul psihic necesar chiar și pentru 
un hobby. 

Dovada supremă a iubirii nu este atunci când 
îi dai iubitei un nume de floare, ci atunci când 

îi dăruiești numele tău.     
     Ion VELICAN

Ambalajele pesticidelor de orice fel se distrug 
dacă furnizorul nu le acceptă la restituire. Ele 
pot fi reale pericole de otăvire dacă se reutilizează 
în alte scopuri decât cele pentru care au fost des-
tinate. La aplicarea tratamentelor trebuie respecta-
te întocmai dozele și concentrațiile recomandate de 
producător și consemnate pe eticheta de pe ambalaj. 
Doar în situația unor tratamente puternice con-
tra bolilor sau dăunătorilor scăpați de sub con-
trol se acceptă ca primul tratament să se facă 
cu o doză sau concentrație mărite, așanumitele 
doze de atac, dar se revine la cele normale în 
tratamentele următoare. Nu aplicați consecutiv 
două sau mai multe tratamente cu același produs, 
ci folosiți produse cu substanță activă felurită, spre 
a evita inducerea obișnuinței sau a rezistenței agen-
tului patogen. Excepție de la această regulă face 
sultatul de cupru ca zeamă bordeleză a cărui 
concentrație poate fi de maximum 1 % și aplica-
rea lui poate fi succesivă, căci el nu induce nici 
rezistență, nici obișnuință ciupercilor patogene. 
Sulfatul de cupru, zeama bordeleză nu se ames-
tecă cu niciun alt pesticid, nici chiar cu erbicede 
sau îngrășăminte foliare. 

La tratamentele cu zeamă bordeleză se 
utilizează numai vase de plastic, sticlă sau 

lemn, este interzisă folosirea vaselor din fier, 
fie ele și emailate sau inox.

La tratamentele contra bolilor sau dăunătorilor se 
recomandă adăugarea în soluție a unei cantități de 
2 % aracet de lipit sau a unei linguri de zahăr 
pentru fiecare doi litri de soluție de stropit pen-
tru a asigura aderența stropilor de soluție pe frunzele 
plantelor tratate și a garanta astfel efectul curativ al 
tratamentului. 

Nu faceți tratamente fitosanitare pe vânt, timp 
ploios sau la temperaturi mai mici de 100C 

sau mai mari de 250 C, sau când este iminentă 
ploaia într-un timp mai scurt de două ore după 

aplicare.

Presiunea de lucru a soluției de stropit trebuie 
să fie cât mai mare la tratamentele contra bolilor și 
dăunătorilor, pentru a se forma picături cât mai mici 
care să fie transportate de jet și în interioarul co-
roanelor, tufelor, și mai mică la aplicarea erbicidelor 
pentru a obține picături mari, grele care să nu poată 
fi purtate de curenții de aer pe alte plante, căci pot 
crea incidente neplăcute. 

La aplicarea erbicidelor nu se impune 
folosirea aditivilor.

 Aplicarea simultană a două sau mai multe pestici-
de impune dizolvarea separată a acestora în cantități 
mici de apă și apoi amestecarea lor în soluția de apli-
cat. Este bine ca soluțiile compuse pentru trata-
mente fitosanitare de orice fel să se pregătească 
anticipat și să fie puse direct în aparatele de 
stropit și nu puse direct în acesta.

Nu este bine ca aceste soluții să fie pregătite 
direct în aparatele de stropit, căci nu se poate 

asigura astfel uniformitatea concentrației aces-
tor soluții.

Înainte de aplicarea tratamentelor fitosanitare se 
anunță apicultorii de acest lucru, de regulă prin in-
termediul primăriilor. În acest sens se poate depune 
la secretariatul primăriilor o înștiințare scrisă în care 
se precizează locul, cultura tratată, produsele folosi-
te și timpul când va fi aplicat tratamentul. 

Protejați albinele căci ele asigură existența 

speciei umane pe pământ.
Nu lăsați produse, soluții sau ambalaje de pes-

ticide pe teren, căci pot fi surse de otrăvire pentru 
fauna spontană sau animalele domestice, și implicit 
și a noastră. Folosiți echipamentul de protecție 
adecvat și în timpul manevrării soluțiilor de pes-
ticide stați permanent cu spatele în vânt pentru 
a evita contaminarea cu acestea. La aplicarea tra-
tamentelor fitosanitare nu trebuie să participe mi-
nori, femei gravide sau care alăptează, bolnavi sau 
persoane în stare de ebrietate. Locul de preparare 
și alimentare a soluțiilor pesticide nu trebuie să 
fie în apropierea surselor de apă de orice fel, a 
furajeriilor sau a locurilor de joacă pentru copii. 
În aceste locuri nu se bea, nu se mănâncă, nu se 
fumează. În caz de accident cu pesticide se iese 
din zona respectivă, se spală bine cu apă iar la 
nevoie se anunță medicul.

Laptele nu este antidot; în acest scop, în 
primă instanță, se provoacă vărsături și se 

folosește apă călduță și puțin sărată pentru a 
le provoca.

Respectați cu strictețe timpul de repaus specific 
fiecărui produs folosit, este menționat pe ambalaje, 
care presupune durata până la folosirea produsului 
agricol tratat în alimentația oamenilor sau în  hrana 
animalelor.

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 legumico-

le  - 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 pământ - 
deci cu mult mai vechi decât noi, oamenii, căci 
ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, 
ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, 
și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și 
noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc 
de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe 
care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc sufici-
ent de multe telefoane în care mi se aduce la 
cunoștință despre masacrarea familiilor de al-
bine de către posesorii de unul sau mai mulți 
pomi fructiferi care fac tratamente chimice 
„după ureche” și în momente total nepotrivite, 
mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe 
apicultorii de acesta. Legea 383/2013, cu modi-
ficările ulterioare a apiculturii prevede pedep-
se aspre pentru astfel de nereguli. Așadar, îna-
inte de a efectua un tratament chimic la pomi, 
vii sau legume în câmp, anunțați primăria de 
acest lucru, comunicând ziua tratamentului și 
produsele ce le veți folosi. 

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe 
apicultorii din zona respectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt poleni-
zate 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!

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

Ing. ION VELICI
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Selecționerul Florin Pera a făcut convocările pre-
liminare pentru pentru ,,Trofeul Carpați”, acțiune a 
naționalei de handbal feminin care va avea loc în pe-
rioada 26 septembrie – 2 octombrie. 22 de jucătoare 
au fost convocate pentru turneul de la Bistrița. Spa-
nia, Serbia și Austria sunt reprezentativele invitate la 
întrecerea amicală. Vizita medicală a jucătoarelor va 
fi efectuată la Institutul Național de Medicină Sporti-
vă (INMS) pe 19 septembrie. 

Florin Pera a stabilit lotul lărgit pentru Trofeul Carpați
Din lotul lărgit fac parte următoarele jucătoa-

re:
Portari: Yulia Dumanska (Gloria Bistrița), Daciana 

Hosu (SCM Rm. Vâlcea), Diana Ciucă (Rapid).
Linia de 9 metri: Cristina Neagu (CSM București), 

Cristina Laslo, Bianca Bazaliu, Laura Pristăvița 
(Gloria Bistrița), Eliza Buceschi, Sorina Grozav 
(Rapid), Bianca Harabagiu, Mădălina Zamfirescu 
(Gloria Buzău), Daria Bucur (SCM Rm. Vâlcea), Anca 

Mițicuș (Minaur Baia Mare).
Extreme: Nicoleta Dincă, Sonia Seraficeanu (Gloria 

Bistrița), Alexandra Dindiligan (CSM București), 
Corina Lupei (SCM Râmnicu Vâlcea), Alexandra 
Badea (Rapid), Andra Moroianu (Gloria Buzău).

Pivoți: Crina Pintea (CSM București), Laura 
Ostase (Rapid București), Bianca Țîrle (Minaur Baia 
Mare).

CĂTĂLIN PASĂRE  

Carla Popescu: Avem o Carla Popescu: Avem o 
echipă destul de competitivăechipă destul de competitivă

Jucătoarea de baschet din Târgu-Jiu, Carla Popescu (22 
de ani), a intrat în pâine la Rapid București. Sportiva a efec-
tuat primele antrenamente alături de noile sale colege și este 
pregătită pentru un sezon bun alături de formația din capita-
lă. Într-un interviu acordat pentru site-ului oficial al grupării 
giuleștene, gorjeanca și-a anunțat obiectivele pentru viitorul 
an competițional. 

,,A fost o perioadă de acomodare cu echipa, cu colegele. 
Suntem un lot de jucătoare destul de nou, ne cunoaștem, dar 
am fost mai mult adversare.  Avem o echipă destul de compe-
titivă, cu jucătoare tinere, de perspectivă, dar, în același timp, 
avem și jucătoare cu o mare experiență, care cu siguranță ne 
vor ajuta să facem o figură bună, pe care clubul o așteaptă. Pe 
plan personal, îmi doresc să evoluez la cea mai mare valoare a 
mea și să progresez împreună cu echipa”, a declarat Carla.

Gorjeanca a mai fost legitimată la Târgoviște și Satu 
Mare.

CĂTĂLIN PASĂRE  

CLASAMENT LIGA 2

Loc Echipa     M     V    E I Gol +/- Pct
1. AFC Unirea 04 Slobozia   6       4     1 1 11-5  6 13
2. ACSM Politehnica Iaşi   6       4     1 1  8-4  4 13
3. FC Unirea Dej    6       4     1 1 11-8  3 13
4. Clubul Sportiv al Armatei Steaua 6       4     1 1 10-8  2 13
5. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc  6       4     0 2 12-5  7 12
6. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi  6       3     3 0   8-4  4 12
7. CSC 1599 Şelimbăr   6       3     2 1   9-4  5 11
8. AFC Progresul 1944 Spartac  6       3     1 2   7-4  3 10
9. Gloria Buzău    6       3     1 2   9-7  2 10
10. ACS Viitorul Târgu Jiu   6       3     0 3   5-5  0   9
11. CSM Slatina    6       2     2 2 10-6  4   8
12. Fotbal Club Braşov   6       2     2 2   4-4  0   8
13. CS Minaur Baia Mare   6       2     2 2   5-9 -4   8 
14. CS Concordia Chiajna   6       2     1 3   7-8 -1   7
15. SC Dinamo 1948 SA   6       2     0 4  6-10 -4   6
16. SC FC Ripensia Timișoara  6       1     1 4   4-9 -5   4
17. CSC Dumbrăviţa   6       1     1 4  7-13 -6   4
18. Politehnica Timișoara   6       1     1 4    1-7  -6   4
19. AFC Unirea Constanţa   6       1     0 5  5-13  -8   3
20. FC Metaloglobus Bucureşti  6       0     1 5    3-9  -6   1

Program etapa 7 Liga 2, sezon 2022-2023:

Sâmbătă, 17 septembrie 2022, ora 11.00
Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Progresul Spartac
Unirea Dej – Politehnica Timișoara
Concordia Chiajna – CS Comunal Şelimbăr
Minaur Baia Mare – CSC Dumbrăviţa
Metaloglobus Bucureşti – CSM Slatina
Sâmbătă, 17 septembrie 2022, ora 12.00
Steaua – Unirea Constanţa – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport 
Duminică, 18 septembrie 2022, ora 11.00
Gloria Buzău – Dinamo – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport
Ripensia Timișoara – FK Miercurea Ciuc
Unirea Slobozia – Politehnica Iaşi
SC Oţelul Galaţi – FC Braşov

FRF și deținătorii 
drepturilor TV din 
Liga 2 au stabilit 

programul viitoarei runde din 
campionat. 

Este ultima etapă înainte 
de pauza competițională, pri-
cinuită de meciurile echipelor 
naționale. 

Meciul formației Viitorul 

Liga 2: S-a stabilit programul etapei a 7-a
Târgu Jiu cu Progresul Spar-
tac a fost programat sâmbă-
tă. 

Runda a șaptea se întinde 
până duminică, 16 septem-
brie, deși inițial meciurile se 
disputau și marți, 20 septem-
brie. Doar două partide se 
mai văd la TV, din cinci, câte 
urmau să fie transmise.

,,Urmează un turneu oficial 
de calificare pentru naționala 
U19 și sunt jucători convocați 
de la echipele care ar fi avut 
meci în zilele respective și n-ar 
fi putut da curs convocării sau 
ar fi trebuit amânate meciuri-
le. Și, atunci, decât să amâne 
meciurile, au făcut aceste mo-
dificări. 

Nu se știa dinainte, pentru 
că televiziunea a programat 
meciurile. Normal, etapa era 
sâmbătă. 

Nu știu să răspund vizavi 
de comunicarea pe care o au 
instituțiile între ele (n.r. – în-
tre FRF și deținătorii de drep-
turi tv, care aleg meciurile pe 
care să le televizeze)”, a ex-
plicat, pentru Liga2.ro, Auraș 
Brașoveanu, președintele 
echipei Gloria Buzău, unul 
dintre cei doi reprezentanți ai 
cluburilor din Liga 2 în Comi-
tetul Executiv al FRF.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Viitorul Târgu Jiu debutează astăzi în Cupa 
României. Trupa lui Florin Stîngă joacă la 
Horezu, cu Flacăra. Antrenorul brașovean 

recunoaște că această competiție nu este prioritară 
pentru echipa sa, dar vrea să aducă o formație de 
primă ligă în orașul lui Brâncuși. Deși nu-și sub-
estimează adversara, principalul Viitorului a admis 
că va introduce și fotbaliști care nu prea au jucat 
în campionat.

,,Ne așteaptă un meci în care vom folosi jucătorii 
care au evoluat mai puțin. Vrem să le dăm șansa 
și posibilitatea să demonstreze că acest club se ba-
zează pe ei. Vreau să facem un meci bun și să ne 
calificăm. Întâlnim un adversar de Liga 3, un ad-
versar bun, care are în componență și jucători care 
au cochetat cu prima ligă. În afară de ultima etapă, 
când au pierdut cu 3-0, în inferioritate numerică, au 
avut numai rezultate bune. Sunt convins că vor juca 
cu ambiție și determinare ca să demonstreze că pot 
învinge o echipă de liga a doua. 

Nu îmi e teamă, suntem în sport, dacă nu vom 
face ce trebuie, cu siguranță vom avea probleme. 
Dacă noi o să fim concentrați și serioși de la început, 
și vom intra cu gândul de a tranșa meciul cât mai 
repede, sunt sigur că nu vom avea probleme. Totul 
depinde de evoluția jucătorilor în teren.

Sperăm să aducem la Târgu-Jiu o echipă de Liga 
1. Acesta este obiectivul meu personal și cred că și 
al jucătorilor. Sincer, nu prea am fost atent la noul 
format al competiției. 

Sunt mai mult preocupat de campionat. Cu 
siguranța nu vom câștiga noi Cupa României. Pentru 
mine este un bonus. Îmi doresc foarte mult să reușim 
în campionat”, a declarat Stîngă.

Venit în această vară la echipă, fostul jucător al 
Universității Craiova, Alex Sîrbu, este gata să debu-
teze pentru gorjeni. 

Fotbalistul de bandă a avut cuvinte de laudă 
pentru gazdele de miercuri, dar crede că Viitorul 
are echipă superioară.

Florin Stîngă: Sperăm să aducem la Târgu-Jiu Florin Stîngă: Sperăm să aducem la Târgu-Jiu 
o echipă de primă ligă. Cupa este un bonuso echipă de primă ligă. Cupa este un bonus

,,’Mister’ a decis că nu sunt încă pregătit din 
punct de vedere fizic. Eu mă antrenez, îmi aștept 
rândul și, cu siguranță, voi debuta. Sunt de părere 
că va fi un meci foarte greu, cunosc câțiva jucători de 
acolo, sunt foarte buni, dar cred că suntem echipa 
mai bună și vom câștiga. 

La Viitorul am găsit niște condiții foarte bune, o 
echipă frumoasă, mă bucur că am revenit și sper să 
ne atingem obiectivele. Cu siguranță putem ajunge în 
play-off. Urmărind și clasamentul ligii secunde, cred 
că putem, deoarece nu sunt echipe foarte bune. Ne 
dorim să aducem o echipă de Liga 1 aici și să ajun-
gem cât mai departe în cupă”, a declarat Sîrbu.

Tânărul Nicholas Geană va împlini 17 ani la fi-
nalul anului. Până acum a evoluat la juniori și ,,sa-
telit”, dar vrea să profite de fiecare oportunitate pe 
care o are.

,,Îmi doresc, când voi avea șansa să intru în te-
ren, să dau 100% și să îl fac pe ‘mister’ să aibă cât 
mai multă încredere în mine. 

Ca și echipă, ca și jucători, nu se compară Liga 
3 cu Liga 2. Prin mult devotament, determinare, cu 
siguranță voi ajunge și eu acolo. Mi-aș dori să debu-
tez, fiind primul meu meci lângă echipa mare și aș 
dori să ieșim învingători de la Horezu. Am văzut în 
jucătorii Viitorului o familie, un grup foarte frumoș și, 
din punct de vedere individual, sunt niște jucători 
foarte buni. 

Chiar îmi doresc să ajungem în play-off.  În viitor, 
vreau să am șansa să demonstrez că pot face față la 
echipa mare”, a precizat Geană.

Flacăra Horezu – Viitorul Târgu Jiu începe la ora 
16.30.

CĂTĂLIN PASĂRE


