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Noaptea min. 60C

LISTA primăriilor din LISTA primăriilor din 
Gorj care primesc Gorj care primesc 

bani pentru funcționare

Stresul la serviciu, în atenția Stresul la serviciu, în atenția 
ITM Gorj. Ce urmăresc ITM Gorj. Ce urmăresc 
inspectorii de muncă! inspectorii de muncă! 
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,,Descoperirea prin palpare a unui ,,Descoperirea prin palpare a unui 

nodul mamar trebuie să trimită pacienta, imediat, la medic”!nodul mamar trebuie să trimită pacienta, imediat, la medic”!

CE Oltenia nu are sufi cient cărbune CE Oltenia nu are sufi cient cărbune 
pentru funcționarea termocentralelor și pentru funcționarea termocentralelor și 
cumpără scump de la carierele privatecumpără scump de la carierele private

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

Locul 1 - 4 masaje,

Locul 2 - 2 masaje,

Locul 3 - 1 masaj.
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Bucătăria Bucătăria 
lui Fabi, lui Fabi, 

plină de premii!plină de premii!

Regulamentul de Regulamentul de 
participare participare 
în pag. în pag. »5»5

PULSUL ZILEI/ PAG. 5PULSUL ZILEI/ PAG. 5

Cula Glogovenilor, Cula Glogovenilor, 
restaurată prin PNRRrestaurată prin PNRR

Contracte de finanțare, în valoare de 
peste 20 de milioane de euro, pentru 
patru rute turistice și culturale din 
Programul „România atractivă”, au 
fost semnate luni, la sediul Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene. 

Supermarket amendat pentru Supermarket amendat pentru 
mizerie și defi ciențe de depozitaremizerie și defi ciențe de depozitare

Un supermarket și un centru de co-
lectare și prelucrare a ciupercilor 
din județul Gorj au fost amendate 
cu 10.000 de lei de către inspectorii 
Direcției Sanitar Veterinare Gorj.
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,,Succes ul înseamnă să obţii ceea ce doreș ti. Fericirea e să-ţi doreș ti ceea ce ai obţinut." – Dale Carnegie,,Succes ul înseamnă să obţii ceea ce doreș ti. Fericirea e să-ţi doreș ti ceea ce ai obţinut." – Dale Carnegie
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Dumitru, † Ss. Dumitru, 
m; Lucian și m; Lucian și 
Marcian, m.Marcian, m.

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           4,9139  +0,0009
Dolarul SUA        5,0045  -0,0389 
Gramul de aur                        265,0073  +1,4828 
Francul elveţian                         4,9941 +0,0045  
100 Yeni japonezi                     3,3493  +0,0085
Lira sterlină       5,6661  +0,0580 
Leva bulgărească      2,5124  +0,0004 
Leul moldovenesc                     0,2599  +0,0018     
100 Forinţi maghiari     1,1879  -0,0037

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

†) Sfântul †) Sfântul 
mucenic Dimitrie, mucenic Dimitrie, 
izvorătorul de Mirizvorătorul de Mir
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Haos în domeniul energetic!

Te cânt din sufl et, 
sfânt Ardeal!

Motto: „Un popor care alege 
politicieni corupți, impostori, hoți 
și trădători, nu este victimă, ci 
complice.” 

George Orwell

Astăzi este o zi de mare 
sărbătoare ortodoxă, zi 
înscrisă cu cruce roșie 

în calendar, prăznuindu-l pe 
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir. Un motiv su-
ficient pentru a le dori celor care 
poartă prenumele de Dumitru, și 
derivatele din acesta, un munte 
de sănătate, că-i mai bună de-
cât toate, un ocean de fericire și 
un Jii de bogății, împreună cu 
tradiționalul La mulți ani!

PĂCAT CĂ HIDROELECTRI-
CA S-A RĂZGÂNDIT. Mie unul, 
mi-a părut rău că într-o zi de 
marți am aflat că Hidroelectri-
ca renunță definitiv la achiziția 
CEZ Vânzare. Firmă ce deține 
distribuția inclusiv în județul 
Gorj și deci și în satul meu natal 
Peștișani. Și face profituri uriașe 
fără să fi investit nimic. Iar CEZ 
este o firmă de stat din Cehia. Nu-
mai niște conducători fără minte 
au putut să facă o asemenea pri-
vatizare păguboasă pentru statul 
român.

Astfel, cel mai mare producă-
tor de energie din România pune 
deoparte planul de a cumpăra 
CEZ Vânzare, spun mai multe 
surse apropiate situației. Compa-
nia amânase luarea unei decizii 
certe la începutul lunii octom-
brie, asta după ce în raportul 
semestrial al Consiliului de Su-
praveghere al companiei avizase 
oferta Hidroelectrica și procesul 
de achiziție a CEZ Vânzare.

Printre motive ar fi inclusiv 
instabilitatea legislativă din piața 
energiei, lucru paradoxal în con-
textul în care Hidroelectrica este 
o companie de stat, iar statul 
însuși face legislația în domeniul 
energetic, fiind direct responsabil 
de haosul în care se află dome-

niul de la începutul anului.
Hidroelectrica a încheiat 

primul semestru din 2022 cu 
venituri de 4,7 miliarde lei, în 
creștere cu 48% față de aceeași 
perioadă din 2021,în timp ce 
profitul net s-a majorat cu 
55% la 2,6 liliarde lei. Astfel, 
compania a avut o marjă de 
profitabilitate de 55%.

CRIZA FACTURILOR LA 
ENERGIE – RODUL MINȚII 
STERPE A LUI VIRGIL PO-
PESCU. Nu-i deloc adevărat 
că grava criză din energie și, 
în special, a facturilor la ener-
gia electrică se datorează răz-
boiului din Ucraina. 

Ea a fost generată de bezmeticul 
ministru al Energiei, Virgil Popescu, 
acela care-a liberalizat acum vreo doi 
anișori piața energiei electrice și a ga-
zului natural. Liberal sadea, mincinos 
cât cuprinde, Virgil Popescu ne abu-
rea pe atunci că vor scădea facturile 
la energie! 

S-a dovedit că lucrurile stau exact 
pe dos! Îl critică toată lumea cu sca-
un la cap și care ține la mai binele 
românilor, dar îl ține în brațe un ne-
român din capul statului. De altfel, 
după Marea Învălmășeală din De-
cembrie 1989, România nu a mai 
avut nici din greșeală un președinte 
român. Începând cu Ion Ilici Iliescu, 
apoi Emil Constantinescu (născut Pa-
taievici și înfiat de inginerul agronom 
Ion Constanitescu, repartizat la Ti-
ghina pe vremea României Mari) apoi 
Traian Băsescu (născut Braunovici, 
cu tată plecat în Israel în 1971, după 
ce divorțase de mama lui Traian, care 
s-a căsătorit apoi cu maiorul de ar-
mată Băsescu!), iar acum ne conduce 
Klaus Werner Iohannis!

PSD ARE OAMENI MULT MAI 
CAPABILI LA ENERGIE! „Mâine ne-
am asuma conducerea Ministerului 
Energiei”, susțin lideri ai Partidului 
Social Democrat. Vicepreședintele 
PSD, Gabriel Zetea, evită să spună 
dacă social-democrații vor propune 
un schimb de ministere cu PNL, dar 
precizează, răspunzând unei între-

bări, că PSD ar fi pregătit să preia 
ministerul condus acum de Virgil 
Popescu, după cum l-am citat mai 
sus.

Întrebat dacă își dorește PSD Mi-
nisterul energiei, vicepreședintele 
social-democraților a spus că: „PSD 
știe că are soluții mult mai bune de-
cât Virgil Popescu!”

Marți, a avut loc o ședință forma-
lă, ca mai toate cele de până acum, 
a Consiliului Suprem de Apărare a 
Țării (CSAT). Pe ordinea de zi au fost 
incluse mai multe subiecte, inclusiv 
de ordin militar, fiind și Ziua Arma-
tei Române, dar și „Îmbunătățirea 
rezilienței energetice a Români-
ei pentru asigurarea securității în 
domeniu prin adoptarea operativă 
și dezvoltarea de noi capacități de 
producție, în contextul războiului 
din Ucraina”.

ION PREDOȘANU

P.S. LEGE BLOCATĂ LA CCR, 
PE O SESIZARE A USR! Pentru 
cine nu știe, în acest moment avem 
7(șapte) hidrocentrale aflate în sta-
diu  de execuție de peste 60%, s-a 
adoptat o Lege în Parlamentul Româ-
niei pentru a le termina, dar Legea 
este blocată la CCR, care-a amânat 
de cinci ori discutarea contestației 
depuse de USR (Uniunea Sabotați 
România!) (ION PREDOȘANU)

Te cânt din suflet, sfânt Ardeal,
Cu munții tăi plini de comori!
Te-au rupt barbarii, val cu val,
Fiind spulberați adeseori.

Ți-au smuls și aurul din mină
Cu pofta lor nesățioasă
Și nicio geană de lumină
Nu licărea prin iarba arsă.

Te cânt pe tine, sfânt Ardeal,
Cu moții tăi neînfricați!
Când tulnicul jelea pe deal,
Plângeau și brazii-ndurerați.

Martirii tăi, zdrobiți sub roată,
Înalță brațele spre cer;

Osânda lor a fost uitată
Și drept la răzbunare cer!

Iar Crăișorul cel viteaz,
Prin munți și-a înecat amarul;
Cânta cu fluierul la brazi
Și-n doina lui...plângea Ardealul!

Chiar testamentul și l-a scris
Sub al lui Horia gorun;
Zăpezi duium pe el au nins,
Pe inima de brav român.

Iar Țara Moților, se știe,
Supusă nu va fi vreodată!
Veghea-vor toți din veșnicie
Cât sângele...e cald pe roată.

FLORENTINA CUTEANU
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Informarea nu este de-
taliată în Anexele care 
ar fi trebuit să fie pos-

tate alături de Convocatorul 
ședinței din 24 noiembrie 
2022, deși datele sunt pu-
blice. Reprezentanți ai com-
paniei spun că achiziția de 
cărbune din carierele miniere 
private din județ nu este un 
obicei, dar fiindcă cererea de 
cărbune este mare, CEO este 
nevoit să cumpere cărbunele 
necesar și nu pentru câteva 
luni, ci pentru ,,a asigura re-
alizarea producției de energie 
electrică în perioada 2022-
2023”.

CE Oltenia nu are sufi cient cărbune pentru funcționarea 
termocentralelor și cumpără scump de la carierele private

* Virgil Popescu nu vede probleme cu stocurile
* CEO cumpără cărbune energetic ca să producă 

energie în 2022-2023

În ședința din noiembrie a Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor, CE Oltenia informeză că are nevoie 
de achiziția de cărbune din surse externe. 

,,Chiar dacă achiziționăm la 
un preț mai mare decât 
producem… vom fi  pe plus”

Deși Virgil Popescu l-a asi-
gurat pe prim-ministrul Ciu-
că, acum o săptămână, în 
videoconferință, de faptul că 
CEO are suficiente stocuri pen-
tru a trece iarna, acest lucru 
nu pare să fie real. Ministrul 
Energiei l-a ,,amețit” pe Nico-
lae Ciucă spunând că la Rovi-
nari nu e nevoie de stocuri fi-
indcă termocentrala îl ia direct 
din carieră și că în rest, stocu-
rile asunt la locul lor, dat fiind 

că CEO funcționează la ca-
pacitate maximă… Realitatea 
pare să-l contrazică, șefii CEO, 
loviți brusc de naționalism,  
anunțând încă din septembrie 
că vor să cumpere tot cărbu-
nele din Gorj pentru ca aces-
ta să nu fie exportat la sârbi. 
,,Este păcat să fie exportat în 
Serbia și de acolo poate să im-
porte România energie pe bază 
de cărbune care nu include cer-
tificatele de CO2. Chiar dacă 
vom cumpăra tona de lignit 
la un preț mai mare decât 
producem, noi, per ansamblu 
vom fi pe plus pentru că vom 
vinde energie la un preț bun 
și vom acoperi toate costuri-
le”, a declarat Daniel Burlan, 
președintele Directoratului 
Complexului Energetic Olte-
nia, citat de Gazeta de Sud, în 
septembrie.

Raportări ca pe timpul lui 
Ceaușescu

Astfel, Virgil Popescu îl 
liniștea pe premier, amintin-
du-ne de raporările pe care le 
făceau oamenii de partid când 
îl informau pe Ceaușescu des-
pre producția incomensura-
bilă de orice: ,,Există o bună 
colaborare cu CFR Marfă pen-
tru a menţine ritmul de apro-
vizionare cu cărbune pentru 
termocentralele de la Craiova, 
Turceni şi Işalniţa, care func-
ţionează în parametri normali 
şi nu sunt estimate probleme 
pentru perioada următoare.

Stocurile de cărbune, în 
mod normal, sunt asigurate 
pentru 10 zile, dar noi vorbim 
de o producţie crescută de căr-
bune care asigură o producţie 

mai mare de energie electrică, 
care să compenseze energia 
electrică pe care o producea 
Hidroelectrica, iar la Comple-
xul Energetic Oltenia, ca să vă 
faceţi o imagine de ansamblu, 
Termocentrala de la Rovinari 
funcţionează cu stocurile de 
cărbune aflate în carieră, pen-
tru că direct din carieră vin în 
termocentrală, deci nu există 
un stoc. 

Ele există în carieră şi se 
transportă pe bandă direct în 
termocentrală. (...) Avem ne-
voie de energia pe cărbune 
în această iarnă, în această 
criză energetică, iar Comple-
xul Energetic Oltenia func-
ţionează cu toate fronturile 
împinse la capacitate maxi-
mă de extracţie a cărbune-
lui", a precizat Popescu.

M.C.H.

Obiectivele acestor 
acțiuni sunt:

- promovarea unui mediu 
de muncă sigur și sănătos 
prin combaterea riscurilor 
psihosociale evaluate la sursă 
și diminuarea acestora;

- stabilirea măsurilor care 
se impun pentru prevenirea 
producerii unor evenimente 
grave lucrătorilor din cauza 
riscurilor psihosociale exis-
tente la locul de muncă;

- conștientizarea și consul-
tarea atât a angajatorilor, cât 
și a lucrătorilor privind  im-
plementarea măsurilor de se-
curitate și sănătate în muncă 
pentru creșterea stării de bine 
la locul de muncă;

- încurajarea schimbului 
de informații și bune practici 
în aplicarea reglementărilor 

Stresul la serviciu, în atenția ITM Gorj. Ce urmăresc inspectorii de muncă! 
*Inspectorii de muncă vor avea discuții cu angajato-

rii și angajații din județ
*Hărțuirea de orice fel a angajatiului, o cauză a 

îmbolnăvirii pisihice

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj derulează pe 
parcursul anului 2022 acțiuni pentru prevenirea îmbol-
năvirilor profesionale determinate de stresul profesio-
nal, anunță instituția într-un comunicat de presă.

de securitate și sănătate în 
muncă. 

Riscuri de îmbolnăvire: 
Volum mare de muncă, 
cerințe neclare din partea 
șefi lor, hărțuirea angajatului

Riscurile psihosociale și 
stresul la locul de muncă se 
numără printre cele mai mari 
provocări în materie de secu-
ritate și sănătate în muncă. 

Acestea au un impact sem-
nificativ asupra sănătății oa-
menilor, asupra organizațiilor 
și a economiilor naționale. 
Sunt generate de conceperea, 
organizarea și gestionarea 
precară a activității, la nivelul 
angajatorilor, precum și de un 

context social necorespunză-
tor la locul de muncă și pot 
avea efecte negative pe plan 
psihologic, fizic sau moral.

Printre condițiile de lu-
cru care determină riscuri 
psihosociale se numără:

- volumul excesiv de mun-
că;

- cerințele contradictorii și 
lipsa de claritate privind rolul 

pe care îl are de îndeplinit lu-
crătorul;

- instruirea nu se face la 
timp sau nu este suficientă;

- lipsa de implicare în 
luarea deciziilor care afec-
tează lucrătorul și lipsa de 
influență asupra modului de 
desfășurare a activității;

- schimbările organizato-
rice gestionate necorespun-
zător, nesiguranța locului de 

muncă;
- neefectuarea examenului 

medical la angajare, periodic 
sau reîntoarcerea la muncă;

- comunicarea ineficien-
tă, lipsa de sprijin din partea 
conducerii sau a colegilor;

- hărțuirea psihologică și 
sexuală, violența din partea 
terților.

M.C.H.
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Reporter: Ce ar trebui să 
îngrijoreze o pacientă ast-
fel încât să meargă la un 
control specializat al sâni-
lor?

Dr.Florin Bobircă: În pri-
mul rând descoperirea prin 
autopalpare a unui nodul 
mamar este primul semn care 
trebuie să determine pacienta 
să se adreseze medicului spe-
cializat. 

Trebuie subliniat, încă de 
la început, că nu orice nodul 
mamar înseamnă și cancer, 
poate la fel de bine ca acel 
nodul să fie benign și să nu 
trebuiască să intervenim chi-
rurgical. 

Autopalparea sânilor este 
un prim gest care trebuie 
efectuat periodic și care ne 
poate scuti de niște compli-
catii cu potențial grav. Pen-
tru femeile care consideră că 
nu se descurcă în a efectua 
această manevră recomand 
să se adreseze periodic unui 
medic specializat în această 

Dr.Bobircă, specializat în chirurgie oncologică: 
,,Descoperirea prin palpare a unui nodul mamar 
trebuie să trimită pacienta, imediat, la medic”!
Începând din luna noiembrie, la Târgu-Jiu va fi prezent Dr. Florin Bobircă, medic 
primar chirurg, cu supraspecializare în chirurgia oncologică. Medicul de la București 
vrea astfel să ajute comunitatea locală în descoperirea cancerului de sân, în îndru-
marea către efectuarea de analize necesare și în orientarea către cel mai potrivit tra-
tament. Echipa condusă de către Dr. Florin Bobircă, Șef de Lucrări la Universitatea 
de Medicină ,,Carol-Davila” din București, este specializată în diagnosticul și trata-
mentul cancerului de sân, dar și în tehnica ganglionului santinelă și a operațiilor de 
conservare ale sânului. Chirurgul a ținut să ne explice care sunt semnele ce trebuie 
îngrijoreze o femeie și să o determine să se adreseze unui medic specialist. 

Dr. Florin BobircăDr. Florin Bobircă

afecțiune și care să constate 
apariția sau nu a unor modi-
ficări în structura sânilor.

Rep.: Care este urmă-
torul pas, ce trebuie făcut 
dacă o pacientă descoperă 
prezența unei tumori/nodul 
mamar?

Dr.F.B.: Tumorile mamare 
descoperite prin palpare/au-
topalpare trebuie obligatoriu 
confirmate prin examen ma-
mografic și ecografic. 

Dacă prezența aces-
tor formațiuni se confirmă, 
atunci există două variante: 
fie tumora are caractere de 
benignitate și atunci se prefe-
ră urmărirea ecografică în di-
namică, iar dacă tumora are 
caractere suspecte sau clare 
de malignitate(cancer) atunci 
se va efectua o puncție-
biopsie.

Rep.: Cât de dureroa-
să este această puncție-
biopsie? Este o manevră 

care se poate efectua în 
ambulatoriu?

Dr.F.B.: Puncție-biopsie 
este o manevră foarte puțin 
dureroasă pentru că se efec-
tuează sub anestezie locală și 
de cele mai multe ori nu nece-
sită internare, pacienta poate 
pleca acasă dupa 30 minute 
de urmărire postprocedurală. 

Rep.: Cum procedăm 
dacă rezultatul iese pozitiv 
pentru cancer?

Dr.F.B.: Dacă suntem în 
fața unui rezultat pozitiv de 
cancer atunci trebuie să ne 
adresăm unei echipe speciali-
zate pe tratamentul canceru-
lui de sân, și anume: medicul 
oncolog va stabil ce alte ana-
lize mai trebuiesc effectuate 
(tomografie computerizata, 
marker tumorali - CA15-3, 
RMN sân în unele cazuri), tot 
acesta decide necesitatea de a 
efectua chimioterapie inainte 
de operație, al doilea pas este 
cel al operației, după care ur-
mează completarea tratamen-
tului oncologic (chimio și/sau 
radioterapie) dacă se conside-
ră necesar.

Rep.: Considerați că 
aceste analize se pot efec-
tua în timp util astfel încât 
pacienta să nu fie nevoită 
să întârzie începerea trata-
mentului?

Dr.F.B.: Sigur, aici inter-

vine rolul echipei de trata-
ment care integrează toate 
specialitățile implicate în tra-
tamentul cancerului de sân. 
Aceasta face ca drumul care 
de multe ori este anevoios să 
fie simplificat, astfel încât pa-
cientele noastre să beneficie-
ze de tratamentul optim. Mai 
multe detalii despre echipă 
puteți regăsi pe www.chirur-
giadeozi.ro.

Rep.: Ce înseamnă spi-
talizarea pentru o astfel de 
operație de cancer?

Dr.F.B.: În cazul nostru 
spitalizarea înseamnă, de cele 
mai multe ori sub 24 ore. 

Pacienta revine, de obicei, 
a doua zi după operație aca-
să, astfel va beneficia de con-
fortul personal și de suportul 

psihologic al cadrului famili-
al.

Rep.: Deci să înțelegem 
că dacă o pacientă se ope-
rează dimineața, seara 
poate fi acasă?

Dr.F.B.: Tocmai la asta se 
referă conceptul de ,,chirurgie 
de o zi” și avem foarte multe 
cazuri de paciente care au be-
neficiat de calendarul orar pe 
care l-ați menționat.

Dr Florin Bobircă, medic 
primar chirurg, va fi pre-
zent pentru consultații, în 
fiecare lună la Târgu-Jiu, la 
Centru Medical pentru Să-
nătate Umană, Aleea Pieței 
nr.1 , tel: 0785.29.25.20 
sau  0253.227.220.

A.S.
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Dacă vă puneți amprenta culinară pe un preparat pregă  t în Bucătăria lui Fabi, publicat de 
Gorjeanul sau pe pagina de Youtube Cooking Adventures in The Nature, este sufi cient să 
par  cipați la noul concurs pe care îl lansăm,  mp de patru săptămâni, în paginile publicației 
dumneavoastră de sufl et.  Mai trebuie să puneți puțină sare și ceva piper, să ne trimiteți 
preparatul vostru fotografi at pe adresele de email: publicitate@gorjeanul.ro, alinfabian62@
gmail.com, dar și ingredientul folosit în plus față de rețeta originală și gata, sunteți un chef 
de top! Dumneavoastră dați tușa fi nală a preparatului iar Fabi, premiile, pe care le expunem 
mai jos.  Prac  c, puteți câș  ga 4 masaje, 2 masaje sau 1 masaj din lista alăturată! Va urăm 
succes! Premianții vor fi  declarați peste patru săptămâni, pe data de 11 noiembrie.

Bucătăria lui Fabi, plină de premii!

abi, publicat de 
te sufi cient să
le publicației 
ne trimiteți

nfabian62@@
teți un chef 
e expunem 
ă! Va urăm 
rie.

Academia de masaj Crystal și PalmQ, împreună asigură masajele

Locul 1 - 4 masaje,
Locul 2 - 2 masaje,
Locul 3 - 1 masaj.

Cula Glogovenilor, restaurată prin PNRRCula Glogovenilor, restaurată prin PNRR
Contracte de finanțare, în valoare de peste 20 de milioane de euro, 
pentru patru rute turistice și culturale din Programul „România atrac-
tivă”, au fost semnate luni, la sediul Ministerul Investițiilor și Proiec-
telor Europene. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliu-
lui Județean Gorj, Cosmin Popescu, deoarece un important obiectiv 
cultural din județ va fi restaurat cu fonduri prin PNRR. Este vorba de 
Cula Glogovenilor, din comuna Glogova.

Concret, ruta culelor va bene-
ficia de o investiție de 2,48 
milioane euro. Culele erau 

locuințele boierilor, construite în ve-
derea apărării avutului și vieții mem-
brilor familiilor acestora împotriva 
invaziilor, fiind construcții semiforti-
ficate, specifice secolelor XVIII și XIX, 
răspândite în spațiul balcanic. 

În România, culele se întâlnesc 
preponderent în regiunea deluroasă a 
Olteniei, dar se mai găsesc și în zona 
de câmpie a Munteniei, în București 
și în județele Argeș și Teleorman.

Contractele de finanțare, pentru 
restaurarea a două cule care vor fi 
incluse în ruta dedicată: Cula Tudor 
Vladimirescu (județul Mehedinți) și 
Cula Glogovenilor (județul Gorj), au 
fost semnate luni.

Cula din Glogova va beneficia de 
lucrări de consolidare de 1,2 milioane 
de euro și va intra în circuitul turistic. 
Cula a fost construită în jurul anului 
1.770 peste parterul unei clădiri mai 
vechi de către familia boierilor Glogo-
veni, care își luase numele după cel 
al satului. Aici a trăit o parte din anii 

tinereții însuși Tudor Vladimirescu, 
conducătorul mișcării revoluționare 
de la 1821. 

Clădirea a fost reparată spre 
sfârșitul secolului XIX de către Ghe-
orghe Vernescu, proprietarul ei de 
atunci, apoi restaurată radical în anii 
1960-1967. După terminarea lucrări-
lor, clădirea a adăpostit un muzeu lo-
cal, iar după 1990 a fost folosită drept 
casă de oaspeți.

Rutele culturale fi nanțate prin PNRR

Prin Componenta 11 – Turism și 
cultură din Planul Național de Redre-
sare și Reziliență al României sunt 
alocate peste 100 milioane euro pen-
tru promovarea a 12 rute turistice și 
culturale din România.

Este vorba de Ruta castelelor – 30 
de obiective promovate, 5 castele re-
staurate; Ruta curiilor din Transil-
vania – 25 de obiective promovate, 
5 curii restaurate; Ruta culelor – 15 
obiective promovate, 5 cule restaura-
te; Traseul gastronomiei tradiționale 
românești – 30 de obiective promova-

te; Ruta bisericilor fortificate – 20 de 
obiective promovate; Ruta bisericilor 
de lemn – 30 de obiective promovate, 
10 biserici restaurate; Ruta mănăsti-
rilor din zona Moldovei – 30 de obiec-
tive promovate, 5 mănăstiri restaura-
te; Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul 
României – 20 de obiective promovate, 
5 obiective restaurate; Ruta castrelor 
romane – 20 de obiective promovate, 5 
castre restaurate; Ruta cetăților – 30 

de obiective promovate, 5 cetăți resta-
urate; Refacerea peisajului cultural 
din Delta Dunării în vederea creșterii 
atractivității zonei – 30 de obiective 
promovate, 30 de obiective restaura-
te (gospodării); Ruta satelor cu arhi-
tectură tradițională – 20 de obiective 
promovate, 150 de case tradiționale 
restaurate din cele 20 de sate cu arhi-
tectură tradițională.

I.I.

Supermarket amendat pentru mizerie și defi ciențe de depozitareSupermarket amendat pentru mizerie și defi ciențe de depozitare
Un supermarket și un cen-

tru de colectare și prelucrare 
a ciupercilor din județul Gorj 
au fost amendate cu 10.000 de 
lei de către inspectorii Direcției 
Sanitar Veterinare Gorj.

Angajații DSV Gorj au apli-
cat trei amenzi în valoare de 
21.500 lei, unor operatori și 
persoane fizice din Bâlteni, Mo-
tru și Rovinari, în urma con-
troalelor efectuate săptămâna 
trecută.

Astfel, un supermarket a fost 
sancționat cu 10.000 lei, pentru 
întreținerea necorespunzătoare 
a spațiilor, echipamentelor și 
ustensilelor, precum și pentru 
deficiențe de depozitare.

Concret, inspectorii sanitar-
veterinari au găsit aici „pereți 
cu acumulări de murdărie” și 

zone cu vopsea exfoliată, paviment 
degradat, materiale și ustensile de 
curățenie în spațiul de expunere a 
produselor alimentare sau produse 
alimentare depreciate, retrase de la 
comercializare și depozitate în același 
loc cu produsele conforme.

Tot o amendă de 10.000 lei a 
fost dată unui centru de colectare 
și prelucrare a ciupercilor, pentru 
desfășurarea de activități de prelucra-
re a ciupercilor achiziționate din flo-
ra spontană, fără a deține document 
de înregistrare sanitară-veterinară și 
pentru siguranța alimentelor.

În schimb, șoferul unei autoutili-
tare s-a ales cu o amendă  de 1.500 
de lei, pentru transportul pâinii și a 
produselor de panificație cu un mijloc 
de transport neînregistrat.

I.I.
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PASTEL
Ploi de toamnă, fulgi de nea,
Ați grăbit să vină iarna
Și-ați rănit fără să știți
Mica ramurea!

Galben pare azi măceșul,
Strașini far'de rândunele,
Umbra albilor poteci
Ce se-noadă-n mii de frunze,
Sub copitele de melci
Lăsând nopții, clar de lună
Și-a miresmei ei făptură,
Ce coboară printre crengi
Cuib uitat de lilieci
Toamnă dragă, de ce pleci!?

Pomii-s triști, vara-i departe,
Lacul tremură-n tăcere
Cade-o frunzaă, moare-o floare,
Totu-i răvășit de boare
Ca și marea-n legănare
Numai dorul curge agale,
Peste tot!

Ploi de toamnă, flori târzii
Voi frumoase crizanteme....
Nu vi-i dor când alte mii,
,,Dalbe micșunele"
Își așteaptă grijulii
 Iernurile grele!!

GH. VASILUȚĂ

Atunci când ți-este greu
Și vrei să urci Calvarul,

Pe drumul sfânt al vieții

Întoarce-ți Omule privirea și uită-te-napoi,

Pe puntea care treci în zorii dimineți

Și nu-ți opri piciorul și-al timpului șuvoi!

În viață nu se calcă numai pe pat de flori,

O, drum îngust al vieții, ce greu ești de par-

curs!?

Iubirea ca și ura sunt gemene surori

Și răsăritul (Câtu-i de frumos) se stinge în 

apus,

Mai rabdă Doamne clipa, la care n-am ajuns!

Să-ntreb sfârșitul când îmi este, Să-ntreb pe 

Dumnezeu!?

Și lutul galben de sub roți, în care crește bu-

ruiana,

Să-ntreb urcușul privind povara, bătrânului ce 

urcă greu,

Să-ntreb de ce în loc, să deie Omul și-ascunde 

în el comoara?

De ce trăim de ce murim, de ce ne-ncearcă 

gândul?

De ce prin foc, de ce prin ploi, de ce, de ce?

În loc de cănt ne este plânsul?

De vrem sau nu, să-l intonăm, la toți ne vine 

rândul,

Pământ arid, si-nțâlenit de ură și războaie!!

De ce-n pământ ne ducem toți, chemați sau ne 

chemați de EL

De ce te naști pentru a murii, și mori pentru a 

te naște!?

Când toate sunt de-o clipă, îmbălsămând tre-

cutul sub cripte reci de fier...

Și nezărind lumina, firidelor de piatră, ne-în-

drăgostim seduși de nudul altui Cer!!
GH. VASILUȚĂ

2. Cristalizarea pentru Societate

2.1. Grigore Haidău și mântuirea prin artă

Duminică, 23 octombrie 2022, la Sala „Florin 
Isuf” a avut loc vernisajul expoziției cu „Niște olteni” 
a graficianului (a se citi: a artistului plastic Grigore 
Haidău, un fel de spiritus rector și de magister ludi 
hesseian al Târgu-Jiului în materie de artisticita-
te portretistică. A moderat evenimentul Pompiliu 
Ciolacu, director în exercițiu al instituției-gazdă și 
al editurii acestuia: CJCPCT Gorj. Cele două albu-
me: „…de Toamnă” și „Niște Olteni” au apărut în 
condiții grafice de excepție, onorând o manifestare 
tradițională și de prestigiu național.

Eu am comentat expoziția și am elogiat pe merit 
(e bine să pun problema unei veritabile meritocrații, 
spre a o deosebi de cea „mizerabilistă”, „aranjată” 
în culise politice infectate de virusul mediocrității 
– n.m.). Întrucât, sub dubla semioză a lui Mimesis 
și Narcis, Grigore Haidău își reflectă, în tablourile 
sale, propriul suflet metanoic.

Privindu-i „pictura” din condeiul său automat 
de-o îndelungată experiență, îi constați automat 
hermeneutica psihologică și capacitatea de a miza 
pe detaliul semnificativ-simbolic, reprezentator a 
personalității celui „fotografiat” „reinventat” și „le-
gendarizat”. Altfel „tablourile” sale încep de la ar-
ta-joc și ajung la noua fabricare de imagini. „Fi-
gurările” îi sunt narative (căci ele spun o poveste 
a celui „caracterizat”), îi devin reverii aletheice, în 
care criteriul verosimilității își subordonează cate-
goriile estetice ale frumosului și binelui. Cum teoria 
vine întotdeauna după, Grigore Haidău – apreciez, 
postfestum transpune pe coala de hârtie reflexele 
luminii, oarecum impresionist dar și oarecum de-
terminist.

Actul de contemplație „folosește linia ca element 
de limbaj plastic – îl citez pe artistul vizual Cătă-
lin Negrea”. Altfel spus, dacă te-a luat în seamă și 
te-a desenat Grigore Haidău, ești, ori începi să devii 
important pentru societate. Sincer să fiu nu dau 
nume spre a nu fi acuzat de subiectivism dar „în-
tr-o altă ordine, subiecții săi sunt cei care vibrea-
ză”. Cu aceste noi apariții editoriale – se pronunță 
și Gheorghe Nichifor – „Grigore Haidău aduce încă 
o piatră solidă la temelia unei construcții la care 
lucrează de ani buni”, cu un riguros  talent și cu o 
tehnicitate admirabilă.

2.2. Stilul și realitatea umană

Ca „în orașul și colțul acesta de țară”, e de păre-
re și scriitorul Ion Cepoi - Grigore Haidău face artă 
e un fapt de necontestat mai ales pentru prin stilu-i 
„rafinat, sublim laborios cu ostentație”, ceea ce face 
fiind „temeinic, chibzuit, de valoare, esențial”.

Ceea ce am perceput eu însumi în plus sunt so-
licitările asupra mijlocului, perspectiva creatoare a 
unui centru, tondourile, discurile interioare, ovalul, 
asigurarea stabilității imaginii, uneori cenzurarea 
tensiunii prin deviere și în special dinamica figurii 
umane dublată, evident de compoziția bipolară (di-
hotomică a întunericului și a luminii – n.m.).

Cea de-a XXX-a ediție a Festivalului Național de Cea de-a XXX-a ediție a Festivalului Național de 
Literatură, Umor și Caricatură  ,,Ion Cănăvoiu”Literatură, Umor și Caricatură  ,,Ion Cănăvoiu”

Dan Grigorescu scrie, într-o carte că stilul tre-
buie raportat estetic și etic la o realitate umană, re-
zultantă – a coordonatelor sincronice și diacronice. 
Grigore Haidău se exprimă pe această orientare, în 
consens cu principiul numărului, regula unității, 
sensurile mitice, observabile la tot pasul, alegoriile 
subsumate transaparent și forma foarte compre-
hensibilă. 

Între aceste forme artistice și mentalități cultu-
rale (g)locale, Grigore Haidău implementează dis-
cret sinonimia – pe care Andrei Cornea, de pildă, 
ar nominaliza-o ca fiind – proces spiritual cristali-
zat pentru societate, ca singura mântuire posibilă. 
Arta trebuie să-i îndrepte pe oameni către practica-
rea înțelepciunii, virtuții, dreptății și filosofiei.

 2.3. Revista Portal Măiastra

Revista Portal-Măiastra (anul XVIII, nr. 3 (70) / 
2022) apare sub dublă egidă a Uniunii Scriitorilor 
din România și a C.J.C.A.C.T. Gorj. E un număr de 
excepție, cu deosebite contribuții aparținând unor 
scriitori arhicunoscuți: Mircea M. Pop (din Heidel-
berg / Germania), Anca Sârghie, Radu Salvia, Ze-
novie Cârlugea, Nicolae Georgescu, Zoe Elena Deju, 
Ana Selejan, Tudor Nedelcea, Iulian Chivu, Gheor-
ghe Grigurcu.

O mențiune aparte înaintez și eu în orizontul de 
receptare mediatică: în „istoria” lui Ioan Holban, 
apărută la Iași, la Editura TipoMoldova (a lui Au-
rel Ștefanachi – n.m.) – de fapt o panoramă critică 
de portrete literare, intitulată „Literatura română 
de azi. Poezia / Proza”, sunt prinși din Târgu-Jiu 
doar trei poeți: Ion Popescu-Brădiceni, Zenovie 
Cârlugea, Radu Cârstoiu. Mircea M. Pop semnea-
ză o cronică la o carte apărută tot la Editura Tipo-
Moldova despre, a lui Zenovie Cârlugea „Triada de 
aur Eminescu-Arghezi-Blaga”. Pentru care îl felicit, 
întrucât scriitura e performanțială, ea vibrând la 
valorile chintesențiale ale unei Românii deopotrivă 
tradiționale și moderne.

  ION POPESCU-BRĂDICENI, 
doctor în filologie, scriitor

Haz și Tâlc
- un metasonet de Ion Popescu-Brădiceni -

La „Festivalul Cănăvoiu”
a distilat, juriul, puhoiul
de creatori din toată țara.

Ieșit-au cei mai buni în frunte
și ca întreg și-n amănunte
urcând, pe trepte, toată scara.

Acolo, sus, să celebreze
literatură de umor,
satiră, epigrame treze
pe al politicii ogor,

caricaturi, sarcasmoproze
și fabule cu haz și tâlc
- de recitat, amiaza-n târg –
și cu-nțelepte semioze.
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LISTA primăriilor din Gorj LISTA primăriilor din Gorj 
care primesc bani pentru care primesc bani pentru 
funcționarefuncționare

Guvernul a alocat, în ședința 
de marți, 726,6 milioane de 
lei, din Fondul de rezervă 

bugetară, pentru 3.080 de unități ad-
ministrativ-teritoriale din țară. Dintre 
acestea, 64 de primării sunt din Gorj, 
suma totală alocată fiind de 14 mili-
oane de lei. 

Fondurile au fost alocate la solici-
tarea autorităților locale, pentru asi-
gurarea cheltuielilor de funcționare 
și dezvoltare, cheltuieli care necesită 
a fi efectuate până la sfârșitul anului 
2022. Autoritățile locale dau vina pe 
lipsa resurselor necesare funcționării 
pe pandemia de Covid-19, criza eco-
nomică și războiul din Ucraina.

Concret, este vorba de bani pentru 
plata salariilor, a iluminatului public, 
salubrității, sentințe, cofinanțarea 
proiectelor, asigurarea cu energie ter-
mică a instituțiilor publice, corecții 

financiare, cheltuieli de capital, cât 
și alte cheltuieli neprevăzute, anunță 
Guvernul.

Majoritatea primăriilor din Gorj 
au primit câte 200.000 de lei, pen-
tru „cheltuieli curente și de capital”. 
Este și cazul municipiului Motru 
și a orașelor Bumbești-Jiu, Târgu-
Cărbunești, Țicleni și Tismana. 

Cei mai mulți bani – 500.000 lei 
– ajung la Primăria Bîlteni. Primăria 
Bumbești-Pițic primește 390.000 lei, 
Primăria Țânțăreni – 350.000 lei, iar 
Primăria Câlnic – 320.000 lei.

Alți 300.000 de lei vor ajunge la pri-
măriile din Dănciulești și Samarinești. 
Cei mai puțini bani, 150.000 lei, vor fi 
trimiși primăriei din Schela.

Județele Hunedoara și Mehedinți 
au primit cei mai mulți bani, peste 26 
milioane de lei.

I.I.

Două angajări la o instituție din GorjDouă angajări la o instituție din Gorj
Direcția Județeană de Management Integrat al 

Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj  din cadrul Con-
siliului Județean Gorj organizează concurs de recruta-
re pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două 
posturi vacante la Compartimentul pentru protecția 
animalelor aflate în pericol.

Este vorba de două posturi de inspector de speciali-
tate, gradul profesional I. Pentru unul dintre ele se cer 
studii de Drept și cel puțin patru ani vechime în științe 
juridice. 

Cel de-al doilea post este de medic veterinar. 
Candidații trebuie să fie licențiați în medicină veterina-
ră cu titlul de doctor medic veterinar și să aibă vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de 
minimum 4 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 7 no-
iembrie. 

Concursul se va desfășura la sediul Direcției Județene 
de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Ani-
malelor Gorj din cadrul Prefecturii Gorj.

I.I.
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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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Am parcurs de mai multe ori traseul pe Godeanu, 
ce străbate Parcul Naţional Domogled - Valea Cer-
nei, din a cărui suprafaţă o importantă parte se află 
pe teritoriul gorjean, în mai toate anotimpurile ple-
când, fie de la Baia de Aramă, pe Obârşia Cloşani, 
făcând joncţiunea cu drumul ce vine de la Hercula-
ne şi merge la Cerna Sat mai departe, la Ciucevele 
Cernei, şi până în pasul Jiu-Cerna ori spre Hercu-
lane, ieşind pe Orşova iar de acolo mai departe, pe 
malul Dunării, la Dubova sau chiar la Şviniţa.

Cum vă spuneam, am parcurs traseul fie că a 
fost cu zăpadă (evident cu problemele inerente 
mersului de iarnă) dar şi în plin sezon canicu-

lar cu temperaturi ce  scădeau puţin abia în porţiunea 

Godean
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nul, toamna
înaltă ori în pădurile de brad. 

Dar o traversare de la Obârşia Cloşani spre Hercula-
ne cu ieşirea la Orşova şi finalizarea la Drobeta Turnul 
Severin în care toamna să pot (mai bine zis) să am privi-
legiul să văd (şi să imortalizez pe camera foto) o veritabi-
lă simfonie a culorilor şi a fenomenelor meteorologice ce 
pe oricine îl pot lăsa „cu gura căscată” încă nu am avut 
ocazia.       

Dacă la plecarea din Târgu-Jiu până la Tismana vre-
mea a fost închisă chiar cu scurte episoade de ploaie la 
intrarea la Baia de Aramă şi o scurtă porţiune după ace-
ea cerul parcă s-a limpezit puţin. 

Ieşirea soarelui din pâlcurile de nori pentru o scurtă 
perioadă în condiţiile „ruginirii” pădurilor de foioase în 
contrast cu zonele de conifere ofereau celor ce au avut 
privilegiul de a se afla în zonă peisaje de vis. 

Şi ca un făcut în apropiere de Obârşia Cloşani când 
vremea parcă dădea semne de înseninare zăresc întoc-
mai ca într-o stampă japoneză cu Fuji Yama creasta 
Godeanului împresurată de o mantie de ceaţă şi nori ce 
îi dădea un aspect de-a dreptul mistic. 

Urcuşul şi trecerea în partea cealaltă pe Valea Cernei   
pe lângă troiţa din culme şi cu nişte peisaje formate din 
amestecul de ceaţă şi nori,  adevărate bijuterii ale natu-
rii imortalizate pe memoria camerei foto şi mirarea că în 
Valea Cernei vremea s-a înseninat fotografiile făcute cu 
lacul de acumulare Prisaca, pensiunile din zonă şi de ce 
nu cu cele 7 Izvoare Calde putând  fi lesne asemuite cu 
peisajele tiroleze pe care le vedem aproape zilnic pe cana-
lele de călătorii la televizor.  

Ei şi cum vă spuneam cu schimbările spectaculoase 
de vreme după ce trec de Herculane şi mă îndrept spre 

Topleţ pentru a ajunge la Orşova iar se în-
nourează iar apropierea de Orşova vremea 
mohorâtă mă face să cred că vom avea 

parte de câteva reprize de ploaie. 

Dar surpriză odată de apropierea Dunării o cea-

ţă discretă învăluie pe toţi cei ce în aceste zile au 

vrut să viziteze golful Cernei precum, zona naviga-

bilă şi a şantierului naval de aici. 

Şi iarăşi câteva fotografi făcute în aceste condiţii 

de schimbări spectaculoase ale vremii vor consti-

tui poate pe viitor tot atâtea repere ale frumuseţi-

lor naturii ce doar ocazional şi cu ceva noroc pot fi 

surprinse de obiectivul aparatului de fotografiat în 

aceste zile autumnale. 

Am mai spus-o cu altă ocazie şi mă văd nevoit 

să repet. 

Un traseu  peste culmea Godeanul cu  ieşirea 

spre Herculane şi Orşova ori spre Cerna Sat şi de 

ce nu până la Izvoarele Cernei ori Pasul Jiu - Cerna 

ar trebui parcurs de fiecare gorjean întocmai ca un 

pelerinaj.  

Peisaje mirifice, locuri noi, oameni ospitalieri şi 

binevoitori şi nu în ultimul rând forme şi fenome-

ne ale naturii ce te pot lăsa „perplex” iată numai 

câteva dintre atributele ce se pot constitui în tot 

atâtea motive de a parcurge acest veritabil sanctu-

ar al naturii şi a-i desluşi tainele şi frumuseţile pe 

care natura le-a pus cu generozitate în împărăţia 

de piatră a Godeanului.
                                      MUGUREL PETRESCU
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Manifestarea prilejuită de împlinirea celor 130 de ani de la înfiinţarea 
Spitalului de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, Gorj (II)

,,Doresc domnului director, ca şi dumneavoastră, cadrelor medicale şi pacienţilor, să aveţi 
sănătate, pentru că aici se tratează boala şi se luptă, în primul rând pentru sănătate”!
Aşa cum am subliniat anterior, sâmbătă, 

22 octombrie 2022, la Spitalul de Urgenţă 
din Târgu-Cărbuneşti s-a desfăşurat o am-

plă manifestare prilejuită de împlinirea celor 130 de 
ani de la înfiinţarea primei unităţi spitaliceşti din 
judeţul Gorj. După ce am prezentat în prima parte 
o serie de aspect legate de organizarea manifestării 
şi după ce am depănat un istoric al evoluţiei insti-
tuţiei spitaliceşti, prezentat în luările de cuvânt ale 
managerului general, dr. Constantin Târziu şi Mi-
tropolitului Olteniei ÎPS Părinte dr. Irineu, vom con-
tinua cu partea finală a cuvântului Înaltului Ierarh 
al Olteniei, care a evidenţiat mai întâi perenitatea şi 
caracterul prodigios al activităţii cadrelor medicale 
din acest spital, care s-au ostenit aici şi care au con-
tribuit la perpetuarea acestui spital, nu numai ca 
profesionişti în specialităţile lor, dar, şi ca oameni 
care au depus multă osteneală cu sufletul înnobilat 
de dragostea de viaţă, Vlădica al nostru din «Vala-
hia Mică» a ţinut să sublinieze următoarele: ,,Noi, îl 
cunoaştem pe domnul dr. Constantin Târziu şi ne 
dăm seama că dacă s-a format aici, a avut şi foarte 
buni îndrumători care nu puteau să fie altfel decât 
dânsul! Aşadar, pătruns de credinţa în Dumnezeu şi 
de iubire faţă de semenii săi, a putut să facă acest 
lucru şi să rămână! Cel puţin, de când ne cunoaş-
tem, ştiu frământările dânsului şi de câte ori ne-am 
consultat, nu neapărat pe plan medical, ci, mai ales, 
cum să facem ca să sporim şi mai bine activitatea 
din acest spital! De aceea, îi doresc domnului direc-
tor, ca şi dumneavoastră, cadrelor medicale şi paci-
enţilor, să aveţi sănătate, pentru că aici se tratează 
boala şi se luptă, în primul rând pentru sănătate! 
Evident, că nu vom putea să fim niciodată perfect 

sănătoşi, că ne întoarcem acasă amelioraţi, urmând 
ca noi să depunem un efort pentru vindecarea noas-
tră sufletească şi trupească! Aşadar, Îl rugăm pe Bu-
nul Dumnezeu să vă ajute, domnule director, pe toţi 
colaboratorii dumneavoastră să vă întărească şi să 
vă sprijinească întotdeauna cu al său dar şi cu a sa 
iubire de oameni! Amin”. 

,,Primul imbold al unui om care vine în acest loc 
unde este sfânta biserică, e să se gândească la 
cei 130 de ani care s-au scurs de la apariţia pri-
mului aşezământ spitalicesc din această zonă”! 

Pentru a completa cele menţionate de către Înaltul 
Ierarh, ca un bun cunoscător şi ca un distins nume 
cunoscut şi respectat al spitalului, să mai amintim 
faptul că în momentul de faţă, Spitalul de Urgenţă 
din Târgu-Cărbuneşti este structurat pe nouă secţii, 
opt compartimente şi două secţii externe, aşa cum 
am precizat anterior, la Târgu-Logreşti şi la Căpreni, 
însumând aproximativ 343 de paturi, asistenţa me-
dicală fiind asigurată de cei 73 de medici specialişti, 
24 de medici rezidenţi, personal mediu şi auxiliar 
calificat şi competent, ceea ce înseamnă că pentru 
a se completa spectrul de specialităţi medicale nece-
sare au fost încadraţi medici noi, asistente cu multă 
dăruire profesională. Pentru asigurarea continuităţii 
asistenţei medicale de înaltă calitate, a fost mărit nu-
mărul de linii de gardă, de la două linii, aşa cum erau 
în anul 2004, ajungându-se la şapte linii începând 
cu anul 2008, pentru ca în prezent să funcţioneze 
zece linii de gardă. Aşadar, asigurarea personalului 
medical necesar îngrijirii bolnavilor, modernizarea 
pavilioanelor existente şi dotarea tuturor secţiilor şi 
a compartimentelor cu aparatură modernă şi per-

formantă, se poate spune că reprezintă argumente 
importante în vederea realizării unei asistenţe me-
dicale complete şi de o înaltă calitate, în conformi-
tate cu normele europene şi cu normele impuse de 
către instituţiile superioare abilitate în evaluarea şi 
standardizarea spitalelor în funcţie de competenţă şi 
de rezltatele obţinute! Trebuie subliniat şi faptul că 
pentru completarea tratamentului medical şi pentru 
asigurarea unei stări de linişte şi odihnă oferite în 
spaţiul interior al spitalului, pentru vindecarea su-
fletului pacienţilor, în anul 2007 a fost sfinţită bise-
rica-paraclis care a fost construită în incinta unităţii 
spitaliceşti! Acest aspect de vindecare a sufletului a 
fost evidenţiat şi de către domnul prof. dr. Gheorghe 
Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Gorj, 
care a pornit de la faptul că: ,,Primul imbold care îi 
revine unui om simplu care vine în acest loc sfânt, 
unde este sfânta biserică, e să se gândească la ceea 
ce s-a subliniat aici, ca şi la mobilul întâlnirii noas-
tre, cei 130 de ani care s-au scurs de la apariţia pri-
mului aşezământ spitalicesc din această zonă! Este o 
zonă binecuvântată de Dumnezeu, pentru că aici se 
întâlnesc Gilortul cu Blahniţa, sunt mărturii vechi, 
iar, pe aici au trecut şi oameni importanţi! Mă uitam 
pe acest istoric, pentru că ştiam mai multe despre 
istoria acestui loc, dar, m-a surprins prezenţa unor 
personalităţi excepţionale care au avut legătură cu 
acest meleag! Numai dacă ne gândim la Toma Cămă-
răşescu, cel care a susţinut spitalul, fie dacă ne gân-
dim la sora fraţilor Vintilă şi Ion Brătianu, iată, ce 
nume, dar, să ne gândim şi la cei care trăiesc şi as-
tăzi, academicianul, profesorul meu, Gheorghe Vlă-
duţescu, care a plecat de pe aceste meleaguri. Iată, 
aşadar, un loc important, care, cel puţin din punct 
de vedere spiritual, înseamnă foarte mult, dar, să nu 
uităm că aici se întretaie şi drumurile economice din 
mai multe zone, iar, Târgu-Cărbuneşti are o sem-
nificaţie cu totul şi cu totul aparte! Apariţia acestei 
instituţii, după ce doctorii Culcer făcuseră ceva la 
Târgu-Jiu, iar, această stabilitate despre care vorbea 
Înaltpreasfinţitul Irineu, această scurgere în timp şi 
această dezvoltare a unităţii spitaliceşti despre care 
vorbea domnul director Constantin Târziu, reprezin-
tă un fapt pe care trebuie să-l luăm în considerare 
ca să ne mândrim cu ceea ce este aici! Pentru că 
avem lângă noi această sfântă bisericuţă, sfinţită în 
2007, un loc în care, pe lângă vindecarea trupeas-
că, ajută şi la ameliorarea sufletelor noastre! Fieca-
re spital şi fiecare loc unde sunt mulţi oameni, ar 
trebui să aibă o asemenea îngemănare, şi cred că 
încet-încet, lucrurile vor evolua în felul acesta. Până 
la urmă, lăcaşurile religioase sunt nu numai locuri 
de binecuvântare a sufletelor, dar, şi locuri în care 
românismul şi creştinismul ortodox se manifestă 
pe deplin, şi cu siguranţă că avem nevoie de acest 
lucru, dacă ne uităm la evoluţiile politico-strategi-
ce din jurul nostru! Consolidarea sufletului trece şi 
prin spirit naţional, pentru că lăcaşurile religioase 
au făcut întotdeauna educaţie naţională! Vreau să îl 
felicit pe domnul doctor pentru osârdia domniei sale 
şi ştiu că la acest sfânt lăcaş a contribuit cu ceea ce 
a putut! De aceea, sunt încredinţat că va face şi în 
continuare la fel! Mulţumesc cadrelor medicale de 
aici, pentru că şi familia mea a beneficiat de servici-
ile acestei instituţii, mulţumesc Înaltpreasfinţitului 
şi Preacucerncilor părinţi care ne-au mângâiat su-
fletele cu această slujbă religioasă, ca în final să pot 
spune şi eu: Doamne-ajută”! 

,,La un moment aniversar pentru Spitalul 
Orăşenesc de Urgenţă de la Târgu-Cărbuneşti, 
o unitate spitalicească de prim rang în judeţul 
Gorj şi în Oltenia!

Aşadar, pentru că Dumnezeu îi ajută cel mai mult 
pe oamenii de înaltă ţinută şi de mare caracter, ca 
un cunoscător temeinic al specificului unităţii spita-
liceşti din urbea pe care o păstoreşte, domnul prof. 
Dănuţ Birău, primarul oraşului Târgu-Cărbuneşti a 
pornit de la faptul că: ,,Ne aflăm în această zi fru-
moasă de toamnă, la un moment aniversar pentru 
Spitalul Orăşenesc de Urgenţă de la Târgu-Cărbu-
neşti, o unitate spitalicească de prim rang în judeţul 
Gorj şi în Oltenia! Ne bucurăm că suntem atât de 
mulţi, astăzi, aici, pentru a aduce un omagiu celor 
care au lucrat şi lucrează în această unitate spitali-
cească, ce a trecut în cei 130 de ani de existenţă prin 
anumite etape de evoluţie ca să ajungă la o sută de 

medici şi în jur de şase sute de salariaţi, fiind cel mai 
mare angajator din oraşul nostru! Aşa cum am spus 
cu ceva timp în urmă, cu altă ocazie, spuneam că 
spitalul a luat-o înaintea oraşului, iar, pentru aceas-
ta, am încercat şi noi ca prin proiectele pe care le-am 
depus, să obţinem finanţări, pentru că din bugetul 
unui oraş mic, e greu să poţi susţine dezvoltarea 
unei unităţi medicale atât de mari! Astfel, am reuşit 
ca prin fonduri europene să atragem în jur de şapte 
milioane de euro pentru acest ambulatoriu şi pen-
tru dotarea spitalului cu echipamente moderne pen-
tru desfăşurarea activităţii medicale, profitând şi de 
faptul că după această pandemie, pentru că spitalul 
avea şi atâtea specializări medicale, a fost nominali-
zat ca spital cu suport covid! Iată, că după mai bine 
de doi ani, dumneavoastră aţi reuşit să trataţi mulţi 
pacienţi şi aţi reuşit să vă faceţi datoria! Acum, au 
început lucrările la Corpul C14, cu specializările: 
medicină internă, cardiologie şi pneumologie, iar, 
de curând, am depus la Compania Naţională de In-
vestiţii un proiect referitor la extinderea secţiilor de 
chirurgie şi de psihiatrie în valoare de două milioane 
de euro, ca peste 2-3 ani să putem oferi condiţii co-
respunzătoare, atât pacienţilor, cât şi medicilor care 
îşi vor desfăşura activitatea în aceste secţii. Îi mul-
ţumesc domnului manager pentru ceea ce a făcut 
aici în cei 17 ani de activitate ca manager, zic bine, 
şaptesprezece sau…optsprezece, cum mi se spune, 
iar, dumneavoastră, tuturor, vă doresc multă sănă-
tate şi mult succes în continuare”! Am considerat că 
în final, spre o bună informare, merită să prezentăm 
şi secţiile, compartimentele, laboratoarele, farma-
cia şi ambulatoriul integrat unui spital aniversat la 
cei 130 de ani de existenţă şi care se structurează 
astfel: secţia medicină internă cu compartimentul 
pneumologie, secţia cardiologie, secţia neurologie 
cu compartimentul psihiatrie, secţia chirurgie cu 
compartimentele: urologie, ORL, ortopedie, chirur-
gie plastică, oftalmologie, secţia ATI, secţia RMFB, 
secţia obstetrică-ginecologie cu compartimentul 
neonatologie, secţia pediatrie, Centrele de sănătate 
Căpreni şi Logreşti, compartimentul primiri urgenţe, 
laboratoarele de analize medicale şi radio-diagnos-
tic, serviciul anatomie patologică, apoi, cabinetul de 
planificare familială, dispensarul TBC, farmacia cu 
circuit închis, compartimentul hematologie, CPIAAM 
şi în final preotul spitalului, Chiriac Dumitru Cris-
tian. Încheiem cu ambulatoriul intergrat spitalului, 
cu cele unsprezece cabinete ale sale: chirurgie pe-
diatrică, dermatologie, diabetologie, endocrinologie, 
gastroenterologie, medicină internă, obstetrică-gine-
cologie, OMF, pediatrie, psihiatrie şi RMFB.  

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Nr. 365657/25.10.2022

Anunț referitor la deschiderea procedurii de transparenta decizional a 
procesului de elaborare a unui proiect de hotarâre 

Astăzi, 25.10.2022 Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunță deschide-
rea procedurii de  transparență decizională a procesului de elaborare a Pro-
iectului de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consul-
tării publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
,,PARCELARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE” , Târgu Jiu, 
str. Bicaz, FN, județul Gorj – CF/NC 36447

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

marul Municipiului Târgu Jiu;
• Raportul de specialitate întocmit de Direcția urbanism și amenajarea 

teritoriului;
• Raportul de informare și consultare a publicului;
• Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism și 

Avizul Arhitectului sef al Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
• Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PVD Arhitect SRL, avizele 

și acordurile obținute;
Documentația poate fi consultată:
• Pe pagina de internet a instituției (www.targujiu.ro), la Secțiunea 

Consiliul Local – Legea Transprenței;
• La sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu Jiu, din Bd. Con-

stantin Brancuși, nr. 19, jud. Gorj.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 

hotărâre supus procedurii de transparență decizională se pot depune până 
la 31.10.2022;

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

[] prin poștă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu Jiu, din Bd. Con-
stantin Brancuși, nr. 19, jud. Gorj;

[] la sediul instituției, la Registratură Centrul pentru informarea 
cetățenaului), la adresa Bd. Constantin Brancuși, nr. 19, jud. Gorj;

Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Propuneri privind Proiectul 
de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publi-
cului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,PARCE-
LARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE” , Târgu Jiu, str. Bicaz, 
FN, județul Gorj – CF/NC 36447.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publi-
cate pe pagina de internet a instituției, la Secțiunea Consiliul Local – Legea 
Transparenței.

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

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituție publică, până la data de 08.12.2022.

Data finalizării termen anunț: 08.12.2022.

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

Obştea Plaiurile Dobriţei convocă Adunarea Generală Ordinară pentru 
alegerea Consiliului de Administraţie şi a Comisiei de Cenzori în data de 
19.11.2022, ora 10.00.

În lipsă de cvorum Adunarea generală se reconvocă pentru data de 
27.11.2022 ora 10.00 în sala Căminului Cultural din satul Dobriţa comuna 
Runcu.

Alegerea conducerii Obştei se va desfăşura respectând prevederile art. 
12, 13 şi 20 din Statutul Obştei. Depunerea candidaturii se face până la ora 
10,30 şi votarea se face până la ora 15.00.

- Membrii Obştei vor vota nominal si secret fiind interzisă votarea 
prin procură.

- Se admit următoarele excepţii:
1) Soţul poate reprezenta soţia fără mandat.
2) Cei bolnavi grav şi care se află sub arme se pot reprezenta prin procu-

ratori cu procure speciale şi autentice(notariale), valabile pentru o singură 
adunare. Procuratorii care reprezintă pe cei bolnavi vor prezenta Consiliu-
lui de Administraţie pe lângă procura respectivă şi certificatul eliberat de 
un medic. Nici un membru nu poate reprezenta prin procură decât două 
persoane(de la art.2).

Membrii aleşi în Consiliul de Administraţie în Adunarea Generală trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii (art.20 din Statut):

a) Să fie majori
b) Să facă parte din Obştea Plaiurile DFobriţei.
c) Să prezinte toate garanţiile morale
d) Să nu fi suferit vreo pedeapsă infamată în ultimii 10 ani
e) Să nu fie rude între ei până la al patrulea grad
f) Să nu aibă relaţii comerciale sau litigii cu Obştea
g) Să nu fi făcut parte dintr-un Consiliu de Administraţie înlăturat de 

conducere pentru fapte prevăzute de Codul Silvic.
Pot vota membrii Obştei cu un număr de peste 10 drepturi inclusiv. Pen-

tru fiecare multiplu de 10 drepturi se acordă un vot, dar nu mai mult de 30 
voturi.

O nouă mănăstire și un Centru 
modern pentru tineret, în localitatea 
TURBUREA din județul Gorj
Localitatea TURBUREA din 

județul Gorj se va înscrie pe 
harta turistică și culturală a 

țării noastre, în această zonă fiind pre-
conizate a se realiza mai multe investiții 
spre binele și folosul obștesc. Un punct 
forte în acest sens este dat de faptul 
că prin perimetrul localității gorjene 
va trece la un moment dat și drumul 
expres Tărgu Jiu-Craiova, iar calea de 
acces către aeroportul din Bănie va fi 
una mult mai ușor de parcurs.

Centru pentru copii și tineri 
ortodocși

    
Potrivit unei surse din cadrul Ar-

heipiscopiei Craiovei, ,,totul a pornit 
de la găndul Înalt Preasfințitului Pă-
rinte Mitropolit IRINEU de a crea un 
Centru pentru copii și tineret; în aces 
sens, a fost ales ca loc potrivit Castelul 

familiei Roșianu de la Turburea, Cas-
tel aflat în propietatea Mitropoliei Ol-
teniei. Aici ÎPS Sa dorește să realizeze 
Centrul pentru tinerii ortodocși, reali-
zăndu-se deja pănă în prezent o ma-
chetă a investiției respective și a ceea 
ce urmează să se construiască în jurul 
Castelului Roșianu”. 

Primarul comunei TURBUREA, 
Ion BĂRCĂ, spune că ,,pămăntul a 
aparținut familiei Vărvoreanu și a fost 
donat Mitropoliei Olteniei, iar lăngă 
Castel va fi amenajată o mănăstire, 
lucrările fiind demarate în acest sens. 
Mai multe persoane cu posibilități ma-
teriale vor sprijini costurile realizării 
investiției”. Edilul localitătii gorjene a 
adăugat faptul că în viitorul apropiat 

Castelul Roșianu va fi reabilitat și mo-
dernizat prin PNRR(Planul Național de 
Reziliență și Redresare). După Biseri-
ca ridicață în satul Turburea de Sus 
și alta în satul Poiana de Sus, locali-
tatea gorjeană TURBUREA se va putea 
măndri și cu o frumoasă mănăștire în 
stil tradițional.

    

Mănăstire nouă în localitatea 
TURBUREA

     
Mănăstirea din apropierea Castelu-

lui Roșianu va avea hramurile ,,Sfăn-
tul apostol Ioan Teologul” (31 mai) și 
,,Nașterea Maicii Domnului” (8 sep-
tembrie), în ziua de 11 iunie 2022 fi-
ind pusă deja piatra de temelie a noii 
biserici a mănăstirii de la Turburea. 
De altfel, a devenit deja o tradiție ca în 
fiecare an, primăvara, tinerii ortodocși 
din întreaga Olteniei să se întălnească 

și să participe la activități specifice, în 
cadrul Congresului tinerilor creștini 
ortodocși. Preacucernicul părinte pro-
topop Ionuț CĂMPEANU a precizat, 
pentru cititorii ziarului GORJEANUL, 
faptul că s-a stabilit, ca dată de întăl-
nire anuală a tinerilor ortodocși din 
Oltenia, Sămbăta Rusaliilor, zi lega-
tă și de manifestarea ,,Zilele comunei 
TURBUREA”. ,,Centrul pentru tinerii 
ortodocși va reprezenta Gorjul în țară 
și în lume, iar mii de copii și tineri 
ortodocși vor avea posibilitatea de a se 
întălni la Congresul tinerilor creștini 
ortodocși de la TURBUREA și a face 
un schimb de idei, experiențe și trăiri 
comune”, 

MARIUS STOCHIȚOIU
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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 fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 39 m. Relații la tel.: 0722 
517000 și 0744 517000.

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

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

Telefon: 0772902003.

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

Telefon: 0766.535351.

Închiriez apartament 3 
camere (transformat din 4 ca-
mere), mobilat și utilat, cen-
tral, str. Traian, 330 euro/
lună. 

Telefon 0770318800.

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

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

Telefon 0731019896.
 Închiriez apartament 

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

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

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada Mărgă-

ritarului. Locuința se află la 

etajul 3 și are două terase 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. Tele-

fon: 0762 664435. Locuința 

are și loc de parcare înclus în 

preț!

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

Telefon: 0739352688.

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

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

Telefon: 0769213005

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

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

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. 

Oferim salariu atractiv 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-urile 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 încadrat 
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)

DiverseDiverse
Execut și repar urmă-

toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. 

Telefon: 0761890450.
 Repar și/sau schimb 

componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

Vând 3 porci în greuta-
te de 100-120 kg. 

Telefon: 0761890450.

 Închiriez spațiu co-
mercial, în suprafață de 26 
m², în Mun. Tg-Jiu, str. 1 De-
cembrie 1918, zonă Colegiul 
Național ,,Spiru Haret”. Tel.: 
0726337950.

 Vând 2 vițele Angus, 
vârstă 5 – 9 luni, preț 6500 lei 
ambele. 0722814556.

 SOCIETATEA 
CARPAȚI-COM angajează 
muncitori necalificați, sudori, 
lăcătuși mecanici, izolatori, ti-
nichigii și schelari pentru lu-
crări la Complexul Energetic 
- Rovinari. Tel.: 0761831682, 
0733446221.

Vând teren săliște, des-
chidere 30m în satul Crețești, 
oraș Târgu-Cărbunești 
și cazan de țuică. Tel.: 
0766192811.
 Vând apartament 2 

camere + bucătărie 24m2, 
cămară + beci + gradină + 
bucătărie de vară afară fără 
subsol, fără asociație, vizavi 
de somaj, CAM. 

Telefon 0765980764.
 Vând casă și toa-

tă averea pe care o posed 
în comuna Dănești, satul 
Trocani, județul Gorj. Sunt 
pensionar, fără familie. Tel.: 
0766870282.

 S.C. NOVARA T IM-

PEX  S.R.L. angajează:  

- fierari- betoniști;                                          

- dulgheri; 

- zugravi;                                                    

- zidari ;                                                                    

-  lăcătuși;                                           

- faianțari;  

- rigipsari;   

- tâmplari lemn și PVC; 

- instalatori sanitari;

- electricieni;

- muncitori necalificați.

- șoferi profesioniști ca-

tegoria B, C, D.

Telefon contact: 

0737735151; 0720541700; 

0720547887

E-mail:  novaramarket-

ing@yahoo.com

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

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 

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, rate, di-
plome recunoscute, sprijin angajare. 

Căutăm colaboratori, 2000 lei /clasa. 
Telefon: 0751855929; secretariatsnm@ya-

hoo.com

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.
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Ambrozia – Ambrosia artemisifolia, este o bu-
ruiană de carantină căci prin polenul său, produs 
în cantitate mare, provoacă omului puternică aler-
gie respiratorie, care, în condiții extreme, se poate 
solda chiar cu moartea pacientului. 

Aparține familiei botanice Asteraceae și a pă-
truns în Europa, venind din cele două Americi, prin 
anul 1860, la aproape două decenii în urma altei 
„binefaceri” de aici - filoxera. Genul Ambrosia 
numără peste 40 de specii și subspecii, dintre care 
cea mai păcătoasă este Ambrosia artemisifolia, 
o plantă ierboasă anuală, cu tulpină pubescentă 
(acoperită cu perișori fini), puternic ramificată, în-
altă de 50 – 100 cm, dar cu o rădăcină pivotantă 
puternică, până la 150 cm lungime. Crește bine pe 
terenurile părăsite, nelucrate, sărace în materii or-
ganice, cu reacție slab alcalină, de la nivelul mării 
până în zona dealurilor înalte și submontane. Este 
rezistentă la ger și secetă și poate produce pagube 
însemnate și culturilor de cereale păioase, porumb, 
sfeclă de zahăr, rapiță. 

Frunzele sunt penat-septate, alungite, ascuțite 
la vârf, dispuse opus la baza tulpinii și altern pe 
toată planta. Pețiolul frunzelor are aripioare gri-
verde-argintiu. Florile sunt mici, unisexuatmonoi-
ce, dispuse în inflorescențe spic, alb-cenușiu cele 
mascule și galben-verzui cele femele. Fructul este o 
achenă acoperită cu spini care în interior ascunde 
o sămânță mică, maro, lunguiață, cu vârful ascuțit 
în formă de săgeată. Planta produce cca 30.000 
de semințe și câteva miliarde de grăunciori de 
polen, începând din luna iulie până în octom-
brie, când cade prima brumă. Unele persoane 
pot căpăta alergie și la numai 3 grăunciori de 
polen/m c de aer, în mod obișnuit cam 30, și pot 
fi afectate toate personele, chiar de la vârsta de un 
an în sus. 

Planta se înmulțește numai prin semințe, pur-
tate lesne de vânt căci sunt ușoare, care necesită 
postmaturare de minim un an, dar își păstrează 
germinația timp de peste 40 de ani. Se dezvoltă 
bine pe terenurile virane, părăsite, nelucrate, adia-
cente drumurilor, căilor ferate, pădurilor, haldelor 
de steril, zonelor cu construcții noi, râurilor, lacu-
rilor, amenajărilor piscicole, motiv pentru care mai 
este numită și iarbă de paragină, iarbă de pârloa-
gă, floarea pustei. 

La niciun concurs al suferinței câștigătorul 
n-a fost un actor.      Ion VELICAN

 Alergia provocată de ambrozia se manifestă 
prin strănut repetat, congestie nazală (nas în-
fundat), rinoree (scurgere nazală apoasă), ce-
falee (durere de cap), ochi iritați, senzație de 
mâncărime în gât. Polenul de ambrozia din aerul 
inhalat agravează astmul pulmonar, provoacă 
tuse intensă, respirație șuierătoare și brusc, 
neșteptat, șoc anafilactic și chiar deces prin 
obturarea căilor respiratorii și colaps vascular 
ireversibil. 

În caz de evoluție a acestor simptome trebuie 
anunțat imediat medicul de specialitate

Tratamentul - constă în administrarea de 
medicamente antihistaminice, AIT – Tratament 
Imunoterapeutic Alergenic special, subcutnat 
sau sublingual, pe durata a minimum trei ani. 
Tratamentul AIT începe cu 2 - 3 săptămâni îna-
inte de declanșarea infloritului ambrozie și se 
întrerupe odată cu primele brume din toamnă. 

Prevenirea - mai presupune și evitarea ieșirii 
în teren dimineața devreme, când aerul rece 
are cea mai mare încărcătură cu polen, utili-
zrea de aparate de aer condiționat prevăzute 
cu filtre, purtatul măștii pe față, schimbarea 
imediată a hainelor cu care s-a ieșit în teren la 
intrarea în casă, spălatul pe mâini și față cu 
apă curată, sau făcut imediat duș, perierea pu-
ternică și îmbăierea animalelor de companie, 
mai ales a câinilor, purtătoare în blana lor de 
grăunciori de polen de ambrozia.

Combaterea - acestei buruieni se poate face 
prin metode mecanice, cositul cât mai aproape de 
pământ înainte de începerea infloritului, prășitul 
manual și/sau mecanic, discuiri repetate sau pre-
lucrarea solului cu sapa rotativă, motocultorul, fre-
za (adecvate situației specifice), sau prin ierbicida-
re, astfel:

AMBROZIA, buruiana care a speriat Europa

Notă – în cazul ierbicidării totale cu Roun-
dup sau alte produse pe bază de glifosat se 
poate face și ierbicidarea punctuală, aplicând 
produsele numai pe plantele de ambrozia, de 
preferință înainte de începutul înfloritului.

Combaterea acestei buruieni este obligatorie în 
toate statele europene. La noi este impusă prin Le-
gea nr. 62/2018 - Privind combaterea buruienii 
ambrozia, modificată prin Legea nr. 129/2020 și 
aplicată prin Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 62/2018 privind combterea buruie-
nii ambrozia din 05.12.2018, aplicabile cu începe-
re de la 01.01.2019 și care prevăd că:

- verificarea și identificarea terenurilor infesta-
te cu ambrozia începe primăvara, după răsărirea 
acestei buruieni și se încheie cel mai târziu până la 
data de 20 mai a fiecărui an;

- verificarea și identificarea terenurilor in-
festate cu ambrozia se face de către organele 
administrativ-teritoriale, prin consilierii agri-
coli sau alte persoane desemnate special;

- în urma acestor verificări se transmit somații 
proprietarilor sau deținătorilor de terenuri infestate 
cu ambrozia, cel târziu până la data de 05 iunie a 
fiecărui an;

- verificare și constatarea nerespectării pre-
vederilor acestei legi se face de către o Comisie 
constituită prin ordinul prefectului;

- Comisia efectuează primul control în perioa-
da 1 – 15 iulie a fiecărui an și în cazul constată-
rii nerespectării prevederilor din somație aplică 
sancțiunea „avertisment” sau amenzi;

- Comisia efectuează al doilea control în pe-
rioada 16 – 31 iulie a fiecărui an, realizează 
imagini foto datate și relaționate cu indicatori 
stabili din locație și cu supreafețele infestate;

- După primirea documentului emis de Comisie, 
contravenientul trebuie să achite amenda aplicată 
care este de 1.000 – 5.000 de lei pentru persoanele 
fizice și de 10.000 – 20.000 de lei pentru persoanele 
juridice;

- Ministerul Mediului, Ministerul Agricultu-
rii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Sănătății 
pot solicita Comisiei județene efectuarea unor 
controale tematice suplimentare pe raza 
localităților unde au fost semnalate focare de 
infestare a terenurilor cu ambrozia și aplica-
rea de sancțiuni suplimentare;

- acțiunile de informare, verificare, constatare 
și sancționare a abaterilor de la prevederile aces-
tei legi se aplică anual, până la eradicarea acestei 
buruieni.

Dar nu numai ambrozia produce polen respon-
sabil de alergii provocate omenilor sau animalelor 
ci și alte plante din flora cultivată sau spontană a 
României.

Notă – semnificația notațiilor este: s = efect 
alergen slab; p = efect alergen puternic; fp = efect 
alergen foarte puternic; s-p = efect alergen slab în 
prima parte a intervalului și puternic în partea a 
doua; p-fp = efect alergen puternic în prima parte a 
intervalului și foarte puternic în a doua parte; fp-p 
= efect alergen foarte puternic în prima parte a 
intervalului și puternic în a doua parte;  p-s = 
efect alergen puternic în prima parte și slab în par-
tea a doua a intervalului.

De remarcat – este și faptul că și porumbul 
este o plantă alergenă prin polenul său, mai 
ales în zona de câmpie și irigată. De-a lungul 
timpului s-au înregistrat chiar câteva decese 

cauzate de acesta unor persoane, probabil hi-
persensibile, pe când deserveau instalațiile de 
irigare prin aspersiune în lanul de porumb în 
Bărăgan. 

Cu alte cuvinte – nu este de glumit cu alergiile 
provocate de polenul acestor plante, între care 

vârful de lance este ambrozia.

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

consultați cartea mea  
  

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

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

2021,
 - vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

Telefon: 0765 622 623 – luni - vineri 
între orele 08.30 – 16.00, 

       sau - 0764 471 206 - permanent  
 
Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 

de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, 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 suficient de multe telefoane în care 
mi se aduce la cunoștință despre masacrarea 
familiilor de albine de către posesorii de unul 
sau mai mulți pomi fructiferi care fac trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383 / 2013, cu modificările ulterioare a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, co-
municând ziua tratamentului și produsele ce 
le veți folosi. 

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

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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Naționala feminină de 
handbal a României se 
pregătește pentru Campiona-
tul European. Competiția se 
desfășoară în perioada 4-20 
noiembrie 2022, în Slovenia, 
Macedonia de Nord și Munte-
negru. Lotul tricolor va intra 
în pregătirea centralizată de 
la Cheile Grădiștei până pe 
28 octombrie. Selecțonerul 
naționalei, Florentin Pera, a 
vorbit despre problemele de 
lot pe care le are înainte de 
acest turneu final. Câteva fete 
sunt accidentate, iar altele au 
refuzat vaccinul anti-Covid, 
condiție obligatorie pentru a 
lua parte la întrecerea con-
tinentală. ,,Sunt foarte multe 
absențe. Nu știu când Româ-
nia s-a mai confruntat cu ase-
menea probleme. Îmi pare rău 
de situație, sunt independente 
de mine, de echipă. Asta este, 
nu trebuie să ne plângem, tre-
buie să facem tot ce ține de noi 
să avem o gândire pozitivă, să 
avem atitudine, să ne mobili-
zăm și să depășim aceste pro-
bleme. Nu trebuie să ne uităm 
în spate, trebuie să privim nu-
mai înainte, să facem o pregă-
tire bună, să facem o atmosfe-
ră bună, să arătăm ca o echipa 
unită și să dăm totul pe teren 
la fiecare meci. Și eu ca antre-
nor mi-aș fi dorit să am cele 
mai bune jucătoare în acest 
moment, însă sunt lucruri care 
chiar nu țin de noi. Fetele nu 
au vrut să se vaccineze, mul-
te dintre ele, este opțiunea lor, 
nu trebuie condamnate. Până 
la urmă e un lucru care nu ține 
de partea sportivă. Încerc să le 
încurajez pe fete, să uităm toa-
te problemele acesta, să ne fo-
cusăm doar pe pregătire și pe 
formarea unei echipe care să 

Probleme pentru Florentin Pera înainte de Campionatul European
lupte la acest European pentru 
toți suporterii noștri”, a decla-
rat Pera.

România va juca în Grupa 
C, alături de echipele Franței, 
Olandei și Macedoniei de 
Nord. ,,Într-adevăr, este o gru-
pă foarte dificilă, primul nostru 
joc este foarte important, cu 
Olanda, o echipă care, an de 
an, a fost între cele mai bune 
la turneele finale, o echipă 
care se luptă la medalii și are 
ca obiectiv să ajungă în top 3. 
Însă asta nu face decât să ne 
motiveze. Franța este campi-
oană olimpică, o echipă extrem 
de valoroasă, iar Macedonia, 
echipa gazdă care beneficiază 
de terenul propriu. Eu am încre-
dere în echipă, avem jucătoare 
valoroase, chiar dacă proble-
mele în formarea lotului s-au 
intensificat parcă de la zi la zi. 
Pe lângă cele patru accidenta-
te inițial au mai apărut și alte 
probleme. Crina Pintea este o 

jucătoare care, la momentul 
acesta, este sub semnul între-
bării. Nu știm în ce măsură va 
putea veni la Campionatul Eu-
ropean. Ar reprezenta o pierde-
re mare, ținând cont de faptul 
că are experiență și are un rol 
important și în faza de apăra-
re, nu numai în atac. Dacă va 
ieși și Crina vor fi probleme 
destul de mari”, a mai spus 
antrenorul. În schimb, Cris-
tina Neagu a revenit la prima 
reprezentativă, iar evoluțiile 
liderului naționalei au fost în 
creștere în acest sezon.

 ,,Cristina Neagu reprezin-
tă un plus foarte mare pentru 
echipă, este căpitanul echipei, 
o jucătoare cu foarte multă 
experiență. E important că a 
avut jocuri constant bune la 
echipa sa de club în Liga Cam-
pionilor. Și la Trofeul Carpați 
am reușit să o folosesc atât 
cât am avut nevoie, pentru că 
venea după trei meciuri în opt 

zile. Cel mai important este că 
e sănătoasă, se alătură echipei 
naționale. Ne bucură acest lu-
cru și sunt sigur că experiența 
sa va ajuta echipa la acest eu-
ropean", a adăugat Pera.

După cantonamentul in-
tern, tricolorele vor pleca în 
Ungaria, unde vor disputa 
două jocuri amicale, cu țara 
gazdă pe 29 octombrie și cu 
Germania în data de 2 noiem-
brie, la Tatabanya.

LOTUL ROMÂNIEI PENTRU 
CAMPIONATUL EUROPEAN 

2022
portari: Diana Ciucă 

(CS Rapid București), Yuliya 
Dumanska (CS Gloria 2018 
Bistrița-Năsăud), Daciana 
Hosu (SCM Râmnicu Vâlcea);

interi stânga: Cristina 
Neagu (CSM București), 
Bianca Bazaliu (CS Gloria 
2018 Bistrița-Năsăud), Diana 

Lixăndroiu (CSM Slatina), 
Sorina Grozav (CS Rapid);

centri: Laura Pristăvița 
((CS Gloria 2018 Bistrița-
Năsăud)), Eliza Buceschi (CS 
Rapid);

extreme dreapta: 
Alexandra Badea (CS Rapid), 
Sonia Seraficeanu (CS Gloria 
2018 Bistrița-Năsăud), Mihaela 
Mihai (CSM București);

extreme stânga: Nicoleta 
Dincă (CS Gloria 2018 
Bistrița-Năsăud), Alexandra 
Dindiligan (CSM București), 
Corina Lupei (SCM Râmnicu 
Vâlcea);

pivoți: Crina Pintea (CSM 
București), Lorena Ostase (CS 
Rapid), Andreea Țîrle (Minaur 
Baia Mare);

antrenori: Florentin Pera 
(principal), Bogdan Burcea 
(secund), Ildiko Barbu Kerekes 
(portari).

CĂTĂLIN PASĂRE

Fără îndoială surpri-
za sezonului în liga 
secundă este Uni-

rea Dej, echipa condusă de 
antrenorul gorjean Dragoș 
Militaru. Weekendul trecut a 
adus un nou succes pentru 
ardeleni, care s-au impus cu 
2-1 în fața echipei FC Brașov. 
Gabriel Fulga (`11) și Angelo 
Cocian (`48) au marcat pen-
tru gazde. Tânărul tehnician 
și-a felicitat jucătorii pentru 
combativitate, dar și pentru 
parcursul din campionat.

,,Cred că este cel mai bun 
moment din istoria clubului! A 
fost un meci foarte greu, sin-
cer. Mă așteptam să fie, dar 
parcă a fost mai greu decât 
m-am așteptat, contra unui ad-
versar care a jucat bine. Deza-
vantajul adversarilor a fost că 
jucătorii au venit pe parcurs 
și poate nu au fost suficient 
de pregătiți într-un moment, 
dar formează o echipă foarte 
bună. Cu atât mai mult vreau 
să îi felicit pe jucători pentru 

Opt etape fără înfrângere pentru Dragoș Militaru: Cred Opt etape fără înfrângere pentru Dragoș Militaru: Cred 
că este cel mai bun moment din istoria clubului!că este cel mai bun moment din istoria clubului!

faptul că s-au luptat așa cum 
aș vrea să fie mereu. Au avut 
spiritul pe care îl avem în ves-
tiar și l-am avut întotdeauna. 
Merită toate aprecierile noas-
tre, ale staffului și cred că și 
ale oamenilor care au venit la 
stadion. La pauză, le-am spus 
jucătorilor că noi suntem în 
față, suntem pe primele locuri 
și trebuie să arătăm ca o echi-
pă de primele locuri. Am înce-
put foarte bine repriza a doua 
și am știut să și suferim, și am 
obținut trei puncte”, a declarat 
Militaru. Pentru Unirea Dej 
urmează acum confruntarea 
cu Concordia Chiajna. Dragoș 
Militaru a făcut un apel la su-
porteri ca să vină în număr 
mai mare la stadion. În runda 
precedentă, formația lui Eu-
gen Trică a învinsă chiar pe 
Viitorul Târgu-Jiu, cu 2-0.

,,Îi așteptăm pe fani, să în-
cercăm să muncim, să obținem 
rezultate pozitive pentru tot 
orașul. O să fie un meci greu 
cu Chiajna, cred că o să fie o 

partidă echilibrată. Chiajna e 
într-o revenire de formă, are 
trei victorii în ultimele meciuri 
și o să fie un meci la fel de 
disputat, dar, după două zile 
de odihnă, ne vom pregăti așa 
cum trebuie. Presiunea nu e 
pe jucători, ei au fost pregătiți 
pentru astfel de momente, 

pentru când vor veni rezulta-
tele pentru munca lor, să se 
aștepte să fie în față. Asta de 
anul trecut, când le-am zis să 
nu se mire că vom fi în primele 
șase și trebuie să fim pregătiți. 
Noi numai cu gândul ăsta ne-
am pregătit, să fie pregătiți ju-
cătorii la un astfel de moment. 

Eu îi supun la un astfel de 
stres la fiecare antrenament, 
să știe să sufere și să nu aibă 
stres la meciuri. Până la urmă, 
să facă ceva pentru viitorul 
lor”, a mai spus Militaru.

Unirea Dej are 24 puncte 
după 11 etape de Liga 2.

CĂTĂLIN PASĂRE
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CLASAMENT SUPERLIGA
Loc Echipa       M  V E I   Gol   +/-  Pct
1. Farul Constanţa      15 10 4 1 28-11   17   34
2. Fotbal Club Rapid 1923 SA    15   9 2 4 17-10     7    29
3. FC CFR 1907 Cluj SA     13   9 1 3 22-12   10   28
4. Universitatea Craiova     14   7 3 4 18-16     2   24
5. AFC Hermannstadt     14   6 5 3 17-13     4   23
6. SC Fotbal Club FCSB SA     13   5 5 3 19-18     1   20
7. ACS Petrolul 52      15   6 2 7 14-17    -3   20
8. ACS Sepsi OSK      15   5 4 6 21-13     8   19
9. AFC Botoşani      14   4 6 4 12-18    -6   18
10. SC FC Voluntari SA     15   4 5 6 12-16    -4   17
11. Fotbal Club Argeş     15   5 2 8 12-20    -8   17
12. U Craiova 1948 SA     15   4 4 7 15-16    -1   16
13. AFC UTA Arad      15   4 4 7 14-20    -6   16
14. AFC Chindia Târgovişte     14   4 3 7 17-19    -2   15
15. AS FC Universitatea Cluj     15   3 5 7 10-16    -6   14
16. CS Mioveni      15   1 5 9 9-22  -13     8

Doi jucători de la Universita-
tea Craiova sunt în cel mai 
bun 11 al Ligii Profesionis-

te de Fotbal. Pentru evoluția lor din 
runda cu numărul 15, Dan Nistor și 
Ștefan Baiaram au prins echipa eta-
pei. Primul a dat pasele decisive, iar cel 
de-al doilea a marcat golurile Științei 
în meciul câștigat de alb-albaștri pe 
terenul formației UTA Arad (1-2).

Iată cum arată echipa ideală a 
etapei a 15-a:

PORTAR
Ștefan Târnovanu (FCSB / 22 de 

ani) - A apărat un penalty şi a avut 
alte câteva intervenţii formidabile 
prin care a ţinut neatinsă plasa porţii 
roş-albaştrilor.

FUNDAŞI
Mihai Butean (FC Hermannstadt / 

26 de ani) - A făcut cu brio ambele 
faze de joc. Şi-a trecut în cont a treia 
pasă decisivă din sezonul în curs.

Cristian Săpunaru (Rapid / 38 de 
ani) - Un nou meci în care a arătat de 
ce este atât de iubit de către pătimaşii 
fani din Giuleşti. A marcat pentru a 
doua oară în ediţia curentă.

Yuri Matias (CFR Cluj / 27 de ani) 
- Pe lângă jocul bun din defensivă, a 

Nistor și Baiaram au prins echipa etapeiNistor și Baiaram au prins echipa etapei
scos şi un penalty. Prinde a treia oară 
,,Echipa etapei”.

Alexandru Pantea (FCSB / 19 ani) 
- A depus un efort fantastic pe toată 
durata partidei. Arată maturitate în 
joc, o calitate deosebită la vârsta lui.

MIJLOCAŞI
Dan Nistor (Universitatea Craio-

va / 34 de ani) - A dirijat excelent 
jocul oltenilor. A contribuit la suc-
cesul Universităţii Craiova cu două 
pase decisive.

Alexandru Albu (Rapid / 29 de ani) 
- 50 de pase reuşite (91 %), 12 dueluri 
câştigate, patru deposedări, șapte re-
cuperări, dintre care cinci în jumăta-
tea adversă. A fost mijlocaşul defensiv 
cu cel mai bun index Instat - 267.

Doru Popadiuc (Chindia / 27 de 
ani - FOTO) - A făcut unul dintre cele 
mai bune meciuri din carieră. A în-
scris de trei ori în poarta celor de la 
FC Voluntari, aceasta fiind prima tri-
plă izbutită de un fotbalist în ediţia 
curentă.

ATACANŢI
Ștefan Baiaram (Universitatea 

Craiova / 19 ani) - Tânărul decar al 
alb-albaştrilor a reuşit primele lui 
goluri în ediţia curentă. Este unul 

dintre cei mai talentaţi tineri jucă-
tori din Superliga României.

Denis Alibec (Farul / 31 de ani) - A 
înscris pentru întâia oară în carieră 
în poarta giuleştenilor, Rapid fiind a 
25-a echipă care a primit cel puţin un 
gol în Superliga României de la actua-
lul vârf al Farului.

Gheorghe Grozav (Petrolul / 32 de 
ani) - A marcat pentru a patra oară 
în acest sezon, golul său deschizând 
drumul ploieştenilor spre prima vic-
torie din ultimele șase runde.

ANTRENORUL ETAPEI
Anton Petrea (Chindia / 47 de ani) 

- Patru victorii din patru în campio-
nat! A schimbat faţa Chindiei, echipă 
care, cu el pe bancă, joacă un fotbal 
ofensiv apreciat de microbişti.

CĂTĂLIN PASĂRE


