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Mormane de gunoi, depozitate Mormane de gunoi, depozitate 
ilegal pe malul râului Șușiței ilegal pe malul râului Șușiței 

și în zăvoiul din Bârseștiși în zăvoiul din Bârsești

CEO își asigură CEO își asigură 
fl ota auto pentru fl ota auto pentru 
100.000 de euro100.000 de euro

Ziua max. 18Ziua max. 1800CC CC
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Tudor Păișanu a ajuns Tudor Păișanu a ajuns 

la atelierul lui Brâncuși!la atelierul lui Brâncuși!
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Se cer demisiile Se cer demisiile 
celor care conduc celor care conduc 
CEO! ,,Nu putem CEO! ,,Nu putem 
porni cu trei porni cu trei 
grupuri la grupuri la 
Rovinari, din lipsă Rovinari, din lipsă 
de personal!”de personal!”

Bucătăria 
lui Fabi: 
Salată de 
toamnă
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Rămâne la șefi a Parchetului Rămâne la șefi a Parchetului 
Local Târgu-JiuLocal Târgu-Jiu

Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Târgu-Jiu va fi condus în continuare 
de procurorul Cosmin Petrescu-Eriță, 
a decis, în unanimitate, Secţia pentru 

procurori a Consiliului Su-
perior al Magistraturii. 

Potrivit hotărârii, dele-
garea în funcţia de 
prim procuror a fost 

prelungită începând 
cu data de 1 no-

iembrie, până la 
ocuparea func-
ţiei prin con-
curs, dar nu 
mai mult de 
6 luni.

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

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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Romano catolic

† Ss. Carol † Ss. Carol 
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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           4,9113  +0,0021
Dolarul SUA        4,9624  +0,0154 
Gramul de aur                        264,0270  +1,3483 
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
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Riscul distrugerii Justiției!
Motto: „Clemența justiției în-

seamnă injustiție.”
Valeriu Butulescu

Pe lângă marile 
nemulțumiri ale celor 
nevoiași și nemulțumiți 

de (In)Justiția din România, dar 
după cum am văzut pe niște pan-
carte la un mare miting de la Ma-
drid, în Spania, situația nu-i cu 
mult mai brează nici pe alte me-
leaguri.

PNRR BULVERSEAZĂ ȘI 
JUSTIȚIA. Capitolul din Pla-
nul Național de Redresare și 
Reziliență(PNRR) care aruncă în 
aer Justiția românească există și, 
în aceste simple note, vom face 
referire la acesta.Valul de cereri 
de ieșire din sistem vine în con-
textul în care, în spațiul public, a 
apărut un proiect de Ordonanță 
de Urgență a Guvernului privind 
„reducerea cheltuielilor cu pen-
siile de serviciu, cu respectarea 
Jalonului 215 din PNRR.” Regă-
sim acest lucru la Capitolul 8 din 
PNRR – Reforma fiscală și refor-
ma sistemului de pensii, unde 
„Reforma R6” vizează o „dispoziție 
legală care să indice intrarea în 
vigoare a cadrului ledislativ pen-
tru reducerea cheltuielilor cu 
pensiile speciale”, cu reducerea 
cheltuielilor cu pensiile speciale”, 
cu un calendar orientativ pentru 
atingerea jalonului anului 2022.

Documentul citat descrie ja-
lonul prion aceea că „noul cadru 
legislativ va revizui pensiile spe-
ciale și le va alinia la principiul 

contributivității”, că „nu se vor 
crea noi categorii de pensii spe-
ciale, iar categoriile actuale vor 
fi raționalizate”, că „pensiile spe-
ciale se calculează în prezent pe 
baza principiului contributivității, 
a vechimii în profesie și a reajus-
tării procentului legal de veni-
turi obținute. Perioada maximă 
de cotizare este similară cu cea 
aplicată în fondul public de pen-
sii”, că „protecția deciziilor Curții 
Constituționale se va referi numai 
la pensiile magistraților, nu și la 
alte categorii, și se va referi numai 
la limitele explicite din argumen-
tele Curții” și că „nicio pensie spe-
cială nu poate depăși venitul obținut 
în cursul perioadei de cotizare”.

CALCULUL VIITOARELOR PEN-
SII SPECIALE. Conform draftului 
proiectului de OUG, pensia de servi-
cu a magistraților va fi calculată la un 
procent de 65% din media ultimelor 
12 luni a indemnizațiilor brute luna-
re, față de un procent de 80% din ul-
tima indemnizație lunară brută, așa 
cum este prevăzut în legislația în vi-
goare. Mai mult, vârsta de pensiona-
re pentru judecători și procurori va fi 
aceeași ca în sistemul public de pen-
sii, respectiv 65 de ani pentru bărbați 
și 63 de ani pentru femei.

Parlamentul României, totuși, a 
menținut, chiar anul acesta, forma 
legii în vigoare.

VERDICT DUR. Adrian Toni 
Neacșu, fost judecător și ex-membru 
al Consiliului Superior al Magistra-
turii, în prezent avocat, analizează, 
la rândul său, această situația ce a 
condus la depunerea a 1000 de ce-

reri de ieșire la pensie din partea 
magistraților. 

Într-o postare amplă pe contul 
său de socializare vorbește de mă-
suri necesare pentru „a opri distru-
gerea justiției prin depopulare ma-
sivă”, afirmând între altele că: „Pur 
și simplu, ministrul Justiției, Cătă-
lin Predoiu, este depășit de situație, 
iar Guvernul Ciucă în ansamblu e 
complet iresponsabil”. (...) „Deja to-
tul ia forma unei atingeri directe a 
securității naționale și a stabilității 
cosntituționale, astfel încât doar în 
CSAT se pot lua decizii”, după cum 
concluzionează avocatul Adrian Toni 
Neacșu.

ION PREDOȘANU

P.S. VESTE BUNĂ. Prim-minis-
trul Nicolae Ciucă a anunțat, joi, 
ajutoare de 700 lei pentru pensio-
narii cu venituri sub 2.500 lei: „Să-i 
sprijinim să treacă prin iarnă”. (ION 
PREDOȘANU)

Rămâne la șefi a Parchetului 
Local Târgu-Jiu

Parchetul de pe 
lângă Judecătoria 
Târgu-Jiu va fi con-
dus în continuare de 
procurorul Cosmin 
Petrescu-Eriță, a de-
cis, în unanimitate, 
Secţia pentru pro-
curori a Consiliului 
Superior al Magis-
traturii. 

Potrivit hotărârii, 
delegarea în funcţia 
de prim procuror a 
fost prelungită în-
cepând cu data de 

1 noiembrie, până la 
ocuparea funcţiei prin 
concurs, dar nu mai 
mult de 6 luni.

Funcția de prim-
procuror al Parchetului 
Local Târgu-Jiu este 
vacantă, fiind ocupată 
prin delegare de către 
procurorul Petrescu-
Eriță începând cu data 
de 1 mai 2022. Cosmin 
Petrescu-Eriță lucrea-
ză la Parchetul Local 
de la sfârșitul lunii ia-
nuarie 2015.

I.I.

Tăcerea e leagănul 
conștiinței
al răbdării sau răzbunării
al căderii în nimic
sau al absurdului ros de carii

tăcerea e arma neputinței
a fobiilor de întreg
e alergare în zadar
prin desișul sufletului

tăcerea e moarte nu e Dumnezeu
e lașitate și pierdere
căci nici o sabie nu se ridică miraculos
doar soldatul hotărăște
cât sânge varsă
pentru pământul făgăduinței

ANY DRĂGOIANU, 
Țânțăreni, județul Gorj
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Tudor Păișanu a fost 
fascinat de lucrările 
pe care le-a desco-

perit acolo, atelierul mare-
lui sculptor impresionând în 
primul rând prin modestie, 
lucru care îl caracterizează și 
pe micul geniu din Gorj. Pa-
sionat de matematică, Tudor 
a devenit student la una din-
tre facultățile în care admite-
rea este extrem de selectivă. 
La sfârșitul verii, după ce a 
fost admis, a fost demarată o 
campanie de strângere de fon-
duri pentru ajutarea acestuia 
în vederea achitării taxelor 
pe care trebuie să le supor-
te la Paris, părinții săi fiind 
dispuși la momentul respec-
tiv să vândă apartamentul pe 
care îl aveau la Filiași pentru 
a face rost de banii necesari. 
O parte din sumă s-a strâns 

Tudor Păișanu a ajuns la atelierul lui Brâncuși!Tudor Păișanu a ajuns la atelierul lui Brâncuși!
Tânărul eminent din Brănești, care în vară avea nevoie 
de ajutor financiar pentru a putea începe studiile la Pa-
ris, a ajuns cu bine în capitala Franței și a reușit să ajun-
gă pentru câteva clipe și la atelierul în care Constantin 
Brâncuși a creat unele dintre capodoperele sale. 

din donații, iar Tudor a putut 
să înceapă studiile fără stre-
sul generat de lipsa banilor, 
dar problema financiară nu 
este rezolvată definitiv pen-
tru că urmează alte costuri 
în continuare. O fundație din 
capitală, care s-a implicat de 
la început în ajutarea acestu-
ia, are în continuare campa-
nia de strângere de fonduri 
deschisă pentru cei care pot 
să îl ajute pe Tudor Păișanu, 
un tânăr care peste ani va fi 
un motiv de bucurie pentru 
gorjeni pentru că își trage ori-
ginile de pe aceste meleaguri. 
„Din munca lui, pe meritul lui, 
acest tânăr a fost admis la 
una din Universitățile unde se 
bat mii de alți elevi eminenți 
să intre (École Polytechnique, 
Paris), numai că el a și reușit. 
Și absolut fiecare zi, fiecare 

minut petrecut acolo apasă 
pe umerii lui cu povara plății 
studiilor, în loc să fie o fericire 
imensă că datorită minții lui 
geniale a ajuns să fie student 
în această instituție de presti-
giu ce a șlefuit mințile unora 
dintre cei mai mari matematici-
eni ai tuturor timpurilor și care 
produce până azi laureați de 
Nobel (chiar luna aceasta un 
profesor de la această școală 
a primit Nobelul pentru fizică). 
Așa că puterea e în continuare 
tot la noi, cei care considerăm 
că motorul oricărei nații civi-
lizate sunt geniile ei, indife-
rent că vorbim de științe, artă, 
sport sau medicină. De 3 ori 
olimpic național la matemati-
că, având zeci de concursuri 
de profil câștigate, Tudor me-
rită să poată studia fără grija 
banilor. Și-a câștigat cu enorm 
de multă muncă locul la École 
Polytechnique și are nevoie să 
studieze într-un mediu adec-
vat nivelului său de pregătire. 

Cine vrea să doneze direct 
în contul lui, poate face și asta. 
Nu am avut niciodată ego-ul 

de a fi noi cei care gestionăm 
donațiile Personal, nici nu gă-
sesc rostul învârtirii banilor 
prin bănci. Conturile asociației 
au rost pentru companiile care 
vor să își deducă sponsorizări-

le”, au transmis reprezentanții 
asociației „Totul e posibil”, 
care l-au susținut pe Tudor 
Păișanu pentru a putea stu-
dia la Paris.

 GELU IONESCU

Parlamentarul USR crede că lucrările se vor 
putea finaliza în momentul în care actuala pu-
tere va ști să facă legi care să permită acest lu-
cru și care să respecte și Constituția. „Curtea 
Constituțională a decis, ieri, că modul în care 
PSD voia să reglementeze hidrocentralele de pe 
Defileul Jiului NU era unul legal. PSD se supără 
pe CCR, unde tot ei și-au numit oamenii, pentru 
că le spune că NU ȘTIU să facă legi. Și ca văca-
rul supărat pe sat, ce face PSD? Zice că e vina 
USR pentru că USR dorește finalizarea hidrocen-
tralelor cu respectarea legii. Nu înțelegeți de ce 
se supără pe toată lumea, mai putin pe ei cei de 
la PSD? Nici eu. Controlul de constituționalitate 

Miruță – „Nu sunt interesați de hidrocentrale”!
Vestea că hidrocentralele de pe Jiu 
nu pot fi finalizate după ce Curtea 
Constituțională a decis că legea care 
permitea reluarea lucrărilor nu respec-
tă legea fundamentală a statului român 
a stârnit un val de reacții, deputatul 
Radu Miruță fiind convins că actuali-
lor guvernanți nu le pasă de proiectele 
abandonate de câțiva ani. 

este o procedură normală, sănătoasă, menită să 
ne asigure că legile adoptate… respectă legea. 
Pentru cele două amenajări hidroenergetice de 
pe Defileul Jiului au fost cheltuiti aprox. 80 mili-
oane de euro într-o perioadă în care existase no-
tificarea că legea nu este respectată, cum a fost 
reconfirmat și de instanță, de CCR. Adică, PSD 
a zis că legea este doar pentru fraieri, nu pen-
tru ei care sunt speciali. Tot ce vrea USR este ca 
diferența de bani necesară pentru a fi finalizate 
lucrările pe Defileul Jiului să fie cheltuită într-un 
cadru legal, corect, pentru a nu ne mai afla, din 
nou, în situația anilor trecuti, pentru a nu pierde 
alți bani, pentru a nu ni se tăia dreptul de a mai 
primi fonduri europene. A ajuns omul în spațiu, 
poate și PSD să construiască respectând legea. 
Sper.  Dar, problema reală este că PSD mimează 
interesul. Dacă li se rupea sufletul de producția 
de energie, și nu doar mimau ca să atace politic 
USR, ar fi făcut ceva cu cele două hidrocentra-
le aflate ÎN AFARA ariilor protejate. Tot pe Jiu, 
7km mai în aval, există alte două hidrocentrale, 
cu putere mai mare, aflate în stadiu foarte avan-
sat de execuție, pentru care costurile de finaliza-
re sunt mai mici decât cele de abandon, care nu 
sunt în arie naturala protejată, dar despre care 
PSD și PNL nu spun nimic. De ce nu ne spun nicio 
vorbă despre faptul că au abandonat două hidro-
centrale care pot produce mai multă energie, care 
sunt construite și legal, dar unde nu sunt în stare 
să termine lucrările? 1. Pentru că e doar gura de 
ei, una zic și alta fac. 2. Ei nu sunt interesați nici 
de hidrocentrale, nici de Sistemul Energetic Nati-
onal”, susține deputatul opoziției.

 GELU IONESCU



pulsul zileipulsul zileiVineri, 4 Noiembrie 2022Vineri, 4 Noiembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»44

Mai multe deșeuri din construcții dar și 
gunoi menajer a fost depistat de cetățeni 
din zona Bârsești pe malul râului Șusita, 

pe malul stâng al apei. 
Localnicii au rămas uimiți de cantitățile impre-

sionante depozitate aici dar și de lipsa de reacție a 
autorităților locale și de SGA Gorj care par că știau 

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

Mormane de gunoi, depozitate ilegal pe malul Mormane de gunoi, depozitate ilegal pe malul 
râului Șușiței și în zăvoiul din Bârseștirâului Șușiței și în zăvoiul din Bârsești

de aceste depozite improvizate de gunoi. 
De altfel, în zonă, gunoiul este depozitat în pa-

tru locații diferite de-a lungul albiei râului Șusita 
cât și în zăvorul din Bârsești. Ar fi necesară 

intervenția Gărzii de Mediu Gorj și sancționarea ce-
lor vinovați. 

Cetățenii care practică depozitarea gunoiu-
lui în aceste locuri ar trebui să înceteze cu aceste 
activități care sunt sancționate de lege. În schimb, 

autoritatea municipală ar trebui să ia măsuri pen-
tru a împiedica depozitarea acestor resturi din de-
molări pe spațiul verde, de-a lungul albiei Șușiței și 
în zăvoiul din Bârsești. De asemenea, Poliția Locală 
ar trebui să se deplaseze în teren și să ancheteze 
acest caz.

A.STOICA
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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.

CEO își asigură fl ota auto pentru 100.000 de euroCEO își asigură fl ota auto pentru 100.000 de euro

Concret, compania 
intenționează să încheie 
polițe obligatorii RCA pen-

tru un număr de 226 de autovehicule 
reprezentând flota auto a societății. 
Pentru mai bine de jumătate dintre 
mașini, respectiv 134, compania va 
încheia și servicii de asigurare full 
CASCO.

„Serviciile de asigurare CASCO vor 
acoperi următoarele: furt total, furt 
parțial, avarii totale, avarii accidenta-
le și avarii parțiale a autovehiculelor, 
atât în staționare, cât și în circulație”, 
potrivit caietului de sarcini.

Pe lista polițelor full CASCO se 

Complexul Energetic Oltenia vrea să cumpere polițe RCA și CASCO 
pentru asigurarea parcului auto, în valoare de circa o sută de mii de 
euro.

găsesc și cele cinci mașini Nissan X-
Trail folosite de șefii companiei. 

Asigurătorii care participă la 
licitație trebuie să fi prestat și dus 
la bun sfârșit, în ultimii 3 ani, ser-
vicii similare celor care fac obiectul 
achiziției în valoare cumulată de cel 
puțin 420.000 lei la nivelul unuia sau 
mai multor contracte.

Termenul limită pentru primirea 
ofertelor sau a cererilor de participare 
este data de 14 noiembrie 2022.

Contractul se încheie pe o perioa-
dă de un an și are o valoare totală de 
426.807 lei, fără TVA.

I.I.

Afaceri din zona montană a Gorjului, Afaceri din zona montană a Gorjului, 
fi nanțate cu bani de la statfi nanțate cu bani de la stat

Agenția Națională a Zonei Montane a lansat, 
pentru zona montană, trei programe de sprijin, prin 
care se finanțează mai multe tipuri de investiții.

Este vorba despre înființarea de stâne montane, 
de centre de colectare și/sau prelucrare a laptelui, 
precum și înființarea de centre de colectare sau de 
colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciu-
percilor sau a plantelor medicinale și aromatice.

Instituția Prefectului Gorj a transmis către toate 
primăriile din zona montană a județului o informa-

re privind cele trei programe de sprijin.
În Gorj, 12 localități sunt încadrate 

în zona montană. Este vorba de orașele 
Bumbești-Jiu, Novaci, Tismana și co-
munele Stănești, Baia de Fier, Crasna, 
Mușetești, Padeș, Peștișani, Polovragi, 
Runcu și Schela.

„Depunerea proiectelor se face onli-
ne, pe platforma disponibilă pe site-ul 
www.azm.gov.ro, secțiunea Programe 
de investiții, până la data de 22 noiem-
brie 2022, ora 22:00”, anunță Prefectu-
ra Gorj.

I.I.
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Se cer demisiile celor care conduc Se cer demisiile celor care conduc 
CEO! ,,Nu putem porni cu trei grupuri CEO! ,,Nu putem porni cu trei grupuri 
la Rovinari, din lipsă de personal!”la Rovinari, din lipsă de personal!”

Administrația CEO s-a 
lăudat cu angajarea 
a 1.500 de oameni în 

producție, însă nimeni nu i-a 
văzut pe aceștia. Angajații din 
cariere și termocentrale recla-
mă că noii colegi sunt de ne-
găsit și, în continuare, sunt 
probleme de funcționare din 
cauza lipsei de personal.

,,Până acum, au venit 
aproape 30 de tineri și am fă-
cut tabele, cu nume, prenume, 
vârsta meseria și semnătura, 
care și-au depus cererile de 
angajare dar nu au primit un 
loc de muncă. Vreau să vă 
spun că venit un tânăr, de 39  
de ani, specialist în termome-
canică, care și-a depus dosa-

* Cele 1500 de noi angajări nu se văd în carierele și 
termocentralele CEO

 *Primele semnături ale tinerilor care și-au depus 
cererile de angajare dar  nu au primit un loc de mun-
că

Numai ieri, la solicitarea liderilro Pieței, a celor care 
protestează în fața Prefecturii Gorj pentru aplicarea Le-
gii 197, au fost strânse zeci de semnături ale tinerilor 
care și-au depus cererile de angajare la companie, dar 
nu au primit un loc de muncă. 

rul din decembrie, iar un coleg 
de al nostru, cu aceeași cali-
ficare, în vârstă de de 55 de 
ani, a venit cu pastilele la el. 
I s-au respins cererile de pen-
sionare pe legea 197 și 74. Ce 
face administrația CEO? Pe 

de o parte spune că face an-
gajări, dar ele nu se văd, pe 
tinerii specializați care vin să 
se angajeze, îi țin șomeri și pe 
angajații de peste 50 de ani 
care ar putea ieși la pensie 
dacă s-ar aplica legile în țara 
asta, îi țin bolnavi, cu pastil-
le, la muncă. Toți trebuie să-și 
dea demisia! Eu cred că ei cu-
nosc ceva si nouă nu ne spun, 
pe de o parte angajează pe pe-
rioadă sezonieri, un lucru care 
ne pune pe gânduri. Culmea, 
nici astea peste o mie de anga-
jări pe care spun că le-au făcut 
nu se văd în activitate.  Vin oa-
menii de pe liniile tehnologice, 
utilaje, secții, ateliere și toți se 
întreabă unde s-au făcut an-

gajările!”, a declarat ieri Manu 
Tomescu, vicepreședintele 
Sindicatulșui Energia Rovi-
nari, după protestul din fața 
Prefecturii Gorj.

De asemenea, acesta mai 
spune și că Termocentrala 

Rovinari nu poate funcționa 
cu cele trei grupuri energeti-
ce pentru că nu sunt oameni: 
,,Nu putem porni cu trei blo-
curi fiindcă nu avem personal. 
N-avem personal... ce strate-
gie au cei din CEO, cei de la 

Mi nisterul Energiei?  Nu are 
logică nimic din ceea ce fac, eu 
nu înțeleg cum gestionează ei 
forța asta de muncă!”

Manu Tomescu spune că 
în acest an ar fi trebuit să fie 
dați afară 2.600 de angjați, ale 

căror posturi ar fi dispărut din 
organigramă: ,,Prin pensiona-
re, nu se șterg locurile de mun-
că, ele rămân pentru a putea 
fi ocupate de tineri. Deci, mint 
când spun că țin la slujbele 
din carierele și termocentrale, 
fiindcă faptele demonstreazăî 
altceva. Cum altfel se expli-
că faptul că  sunt peste 4000 
de dosare iar dintre acestea, 
să spunem că  au angajat cei 
1.500 de sezonieri, dar tot au 

rămas peste 2.000 de tineri 
care vor un loc de muncă în 
carierele și termocentralele 
CEO. Ce face administrația? 
Ține amenii bolnavi,  cu pas-
tilele la ei. Dacă mai unii au 
un pic de noroc să prindă pen-
sia.... Speranța de viață e dra-
matic de mică, iar pe șefii CEO 
și pe boșii sindicali, nu-i inte-
resează!”, a mai spus Manu 
Tomescu.

M.C.H.
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O nouă creșă la Târgu-Jiu, în zona O nouă creșă la Târgu-Jiu, în zona 
NarciselorNarciselor
Ministerul Dezvoltării a aprobat finanţarea a încă 19 creşe moderne 
şi eficiente din punct de vedere energetic, a anunţat joi ministrul 
Cseke Attila. Una dintre creșe se va construi în municipiul Târgu-Jiu, 
în cartierul Narciselor, pe str. Marin Preda. Este vorba de o creșă de 
dimensiuni mari, pentru mai bine de o sută de copii.

„Avem asigurată finanțarea pen-
tru încă o creșă de mari dimensiuni, 
de data aceasta în zona de Est a mu-
nicipiului, în această perioadă ur-
mând pregătirea licitației. Este vorba 

de un proiect depus la CNI, pentru 
finanțarea căruia a fost deja emis or-
dinul de ministru. Obiectivul va avea 
11 grupe și se va construi în zona 
Narciselor, pe o suprafață ce a fost 

preluată de la fosta unitate militară. 
Punem la dispoziție un teren de 4.500 
mp, suprafața construită urmând să 
depășească 2.400 mp, iar valoarea 
estimată a proiectului depășește 22 
de milioane de lei”, a declarat prima-
rul Marcel Romanescu.

Cartierul Narciselor este în conti-
nuă transformare, aici dezvoltându-se 
o zonă rezidențială foarte frumoasă, cu 
un parc pe o suprafață de 12 hectare 
la care se lucrează deja, noua creșă, 
dar și blocurile de locuințe finanțate 
prin PNRR, a căror construcție va în-
cepe anul viitor.

Creşele vor fi construite după un 
proiect tip, elaborat de minister, care 
vine în ajutorul autorităţilor publice 
locale şi care va diminua timpul nece-
sar construcţiei.

„Prin construcţia acestor 19 cre-
şe, creăm 1.170 de noi locuri pentru 
copiii din aceste localităţi”, a precizat 
ministrul dezvoltării.

Noile creşe sunt prietenoase cu 
mediul înconjurător, energia necesa-
ră provenind parţial din surse regene-
rabile.

I.I.

Coloranții alimentari și riscurile pentru sănătateColoranții alimentari și riscurile pentru sănătate
Coloranții alimentari artificiali 

sunt responsabili de culorile strălu-
citoare ale bomboanelor și băuturilor 
sportive, dar pot fi utilizați și în sosuri, 
mezeluri, medicamente și multe alte-
le. Practic, coloranții sunt substanțe 
chimice care au fost dezvoltate pentru 
a spori aspectul alimentelor, oferin-
du-le o culoare artificială.

De-a lungul anilor, s-au dezvoltat 
sute de coloranți alimentari artifici-
ali, dar s-a constatat că majoritatea 
acestora sunt toxici, iar în prezent 
doar câțiva mai sunt utilizați regulat. 
Consumul de coloranți alimentari ar-
tificiali a crescut cu 500% în ultima 
jumătate de secol, iar copiii sunt cei 
mai mari consumatori.

Conform statisticilor Centru-
lui pentru Ştiinţă în Interes Public 
(CSPI), producătorii din întreaga lume 
folosesc anual circa 7 milioane de ki-
lograme de coloranţi alimentari sinte-
tici. 

Având în vedere faptul că unii 
coloranți alimentari sunt considerați 
siguri într-o țară, dar interziși consu-
mului uman într-o altă țară, acest lu-
cru poate fi extrem de confuz în eva-
luarea siguranței acestora.

În prezent, coloranții alimentari 
aprobați pentru utilizare de Autorita-
tea Europeană pentru Siguranța Ali-
mentară (EFSA) sunt:

• Albastru nr. 1 (Brilliant Blue): 
un colorant albastru-verzui utilizat în 
înghețată, conserve de mazăre, supe 
ambalate, gheață și glazuri;

• Albastru nr. 2 (Indigo Carmine): 
un colorant albastru regal găsit în 
bomboane, înghețată, cereale și gus-
tări;

• Galben nr. 5 (tartrazină): un co-
lorant galben-lămâie care se găsește 
în bomboane, băuturi răcoritoare, 
chipsuri, floricele și cereale;

• Galben nr. 6 (Sunset Yellow): un 

colorant galben-portocaliu care este 
utilizat în bomboane, sosuri, produse 
de patiserie și fructe conservate;

• Roșu nr. 3 (eritrozină): o culoare 
roșu-cireașă folosită în mod obișnuit 
în bomboane, gheață și jeleuri pentru 
decorarea torturilor;

• Roșu nr. 40 (roșu Allura): un co-
lorant roșu închis care este utilizat în 
băuturi sportive, bomboane, condi-
mente și cereale.

Majoritatea coloranților alimentari 
artificiali sunt preparați din petrol, un 
derivat de gudron de cărbune, și pro-
duse petrochimice. Aceste substanțe 
chimice s-au dovedit a provoca mai 
multe tipuri de cancer, sterilitate 
masculină, ADHD (tulburare de hi-
peractivitate) și multe alte probleme 
de sănătate. 

Coloraţii alimentari sintetici sunt 
prezenţi în aproape toate alimentele 
identificate în supermarketuri. 

Cea mai mare parte a junk-food-
ului, alimente și băuturi, precum su-
curile, conțin coloranți artificiali. Unii 
somoni conțin, de asemenea, un co-
lorant alimentar roșu, care este adă-
ugat de către unele crescătorii de so-
mon pentru a-i da acestuia un aspect 
mai apetisant.

Câteva dintre pericolele generate 
de folosirea coloranților alimentari ar-
tificiali sunt:

1. Hiperactivitatea
Coloranții alimentari pot provoca 

multe probleme, îndeosebi la copii: 
deficitul de atenție sau ADHD - tulbu-
rare gravă care afectează dezvoltarea 
copilului.

2. Slăbirea sistemului imunitar
Consumul de alimente cu coloranți 

artificiali poate reduce, de asemenea, 
imunitatea. Capacitatea organismului 
de a lupta împotriva bolii este scăzută 
ca rezultat al slăbirii sistemului imu-
nitar și persoana se poate îmbolnăvi 

foarte ușor.
3. Sterilitatea
Unii coloranți alimentari sunt res-

ponsabili pentru apariția sterilității, 
mai ales la bărbați.

4. Alte probleme de sănătate 
Conform studiilor efectuate de că-

tre Centrele pentru Controlul și Pre-
venirea Bolilor, coloranții alimentari 
artificiali pot provoca și următoa-
rele probleme de sănătate: astmul, 
reacțiile alergice și saturnismul. 

Încercați alternative naturale!
Evitați colorantul alimentar artifi-

cial și încercați un colorant alimentar 
natural ca o alternativă mai sănătoa-
să, deoarece acesta nu provoacă pro-
bleme de sănătate! 

Culorile naturale câștigă populari-
tate și astfel se fac coloranți alimen-
tari pe bază de fructe, legume și / sau 
condimente. 

USDA (United States Department 
of Agriculture) a certificat unele culori 
naturale alimentare ca fiind ecologice 
deoarece acestea nu provoacă proble-
me de sănătate.

Citiți etichetele 
nutriționale în mod 
corespunzător în 
timp ce faceți cum-
părături alimentare! 
Alimentele organice 
și naturale certifica-
te de USDA ca pro-
duse ecologice sunt 
mai sigure și mai 
sănătoase.

Puteți extrage 
cu ușurință culoa-
rea din alimente, 
prin utilizarea de 
cantități mici de apă 
alături de fructe sau 
legume. 

Astfel, puteți ex-
trage:

Culoarea galben: din șofran înmu-
iat în apă și stors sau din zahăr cara-
melizat.

Culoarea verde: de la alge marine 
sau spanac.

Culoarea roșu: de la suc de sfeclă 
sau de boia, ori de la flori uscate de 
hibiscus.

Culoarea roz: de la sfecla roșie.
Culoarea violet: din afine proas-

pete sau congelate, ori din sucul de 
struguri sau de varză roșie.

Faţă de coloranţii alimentari sinte-
tici, coloranţii naturali nu oferă culori 
la fel de concentrate, pot modifica gus-
tul alimentelor şi sunt mai sensibili la 
căldură, astfel că nuanţele pot oscila 
în funcţie de condiţiile de păstrare.

Material informativ realizat de 
dr. CORNOIU CRISTINA, medic 
specialist medicină de familie 
- Cabinet Planificare familială 

din cadrul Ambulatoriului Inte-
grat al Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu



publicitate, rețepublicitate, rețVineri, 4 Noiembrie 2022Vineri, 4 Noiembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»88

MiercuriMarțiDuminică LuniLuniVineri Sâmbătă JoiJoi

130 ziua

10 NOV 08 NOV 09 NOV04 NOV 05 NOV 06 NOV 07 NOV

140 ziua150 ziua

40 noaptea 40 noaptea 30 noaptea90 noaptea 100 noaptea 80 noaptea 50 noaptea

vremea în Gorj

180 ziua180ziua 170 ziua 150 ziua

005

1

00

1

DDăă

a

00

1

a
SS

pteaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1
ăă

ea
MM

a

Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

Lista de cumpărături pentru 4 persoane:
* 1 salată roșie Radiccio;
* 2 pere;

Pasul 1Pasul 1

Salată de t

Pasul 2Pasul 2

* 2 cepe de apă ,,șalotă“;
* 3 andive;

Pasul 3Pasul 3

* 150 de grame salată rucola;
* 100 de grame brânză gorgonzola; 
* 70 de grame șuncă afumată;

Pasul 4Pasul 4

* 70 de grame alune de pădure;
* 10 ml oțet balsamic. 

Pasul 5Pasul 5

Pentru dressing:
* 4 linguri de oțet;
* 4 linguri de ulei de măsline presat la rece;
* 2 linguri de apă;
* 1 linguriță de muștar Dijon;
* 1 linguriță de miere;
* Sare, piper după gust.

Mod de preparare:
Curățăm ceapa de apă apoi o tăiem felii subțiri. 

Pasul 6Pasul 6

Într-o tigaie, adăugăm alunele de pădure pe care le 
prăjim puțin. 

Pasul 7Pasul 7

Aceeași tehnică o folosim cu șunca afumată, eu am 
cumpărat șuncă  gata tocată după tehnica brunnoise, 
adică cubulețe foarte mici. 

Pasul 8Pasul 8
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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

toamnă

Spălăm perele după care le tăiem în 8 bucăți. 
Prăjim perele în tigaia în care am prăjit șunca și, în 

Pasul 9Pasul 9

Pasul 10Pasul 10

acest fel, obținem gustul de afumătură care, în combinație 
cu perele, este senzațional. 

Tot acest procedeu de prăjire se folosește fără ulei. 

Pasul 11Pasul 11

Pasul 12Pasul 12

Într-o altă tigaie adăugăm puțin ulei, între timp, până 
când uleiul s-a încins, tăiem andivele pe jumătate. 

Pasul 13Pasul 13

Prăjim andivele de culoarea aurie apoi le stin-
gem cu oțet balsamic, le mai lăsăm 2 minute să se 
prăjească. Pentru dressing, amestecăm bine cu un 
tel toate ingredientele. Salata rucola o spălăm, apoi 
o punem pe un prosop de bucătărie să absoarbă 
apa. La salata radiccio îndepărtăm primele frunze 
după care pe celelalte le desfacem pe rând și le ru-
pem cu mâna în bucăți mari. 

Sub jet de apă le spălam bine și pe un prosop de 
bucătarie le lăsam să absoarbă apa. 

Amestecăm bine salata, ceapa cu dressing-ul și 
apoi o aranjăm pe farfurie. 

În ordine, de jur împrejur, adăugăm perele, 
bucăți rupte cu lingurița din brânza gorgonzola, 
șunca afumată, alunele, andivele. 

Vă invit să vă bucurați de o salată de toamnă 
pe care  merită s-o pregătiți, este o combinație de 
gusturi și arome. 

Poftă bună !

Pasul 14Pasul 14 Pasul 15Pasul 15
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Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

Dumnezeu ne arată puterea credinței răsplătită în taină, după pilda Dumnezeu ne arată puterea credinței răsplătită în taină, după pilda 
femeii care s-a vindecat şi după ce Iair a văzut puterea asupra vieţii femeii care s-a vindecat şi după ce Iair a văzut puterea asupra vieţii 
şi a morţii, prin învierea fi icei sale!   şi a morţii, prin învierea fi icei sale!   
În Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 

2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 (Învierea fiicei lui 
Iair); glas 4, voscr. 10, în cadrul Sfintei Litur-

ghii oficiate în Biserica Ortodoxă Română, la Sfân-
ta Evanghelie se va citi un text în care Sfântul Ev. 
Luca vine să ne arate cât de căutat era Învățătorul, 
pentru că nu doar mulțimi de oameni din păturile 
de jos ale societății veneau să-I ceară ajutorul, ci și 
reprezentanții elitei sociale a vremii și a celei religioa-
se, mai ales că unii Îl provocau la confruntare, alții 
încercau să-L prindă în cuvânt, iar, alții erau pur și 
simplu curioși. Existau însă și cei care veneau să-i 
solicite un ajutor, aşa cum este şi acest Iair, aflat în 
fața unei cumpene a vieții, deoarece îi murise singura 
lui fiică şi atitudinea lui e una ce poate fi plasată între 
smerenie și disperare, aşa că Domnul merge la casa 
mai-marelui sinagogii, făcându-Şi loc printre oamenii 
agitaţi ce și-ar fi dori să-L atingă. În acea situaţie, 
o femeie care avea scurgere de sânge şi boala o fră-
mânta de doisprezece ani fără a-şi afla leacul, deși 
făcuse tot ceea ce era omenește posibil şi cheltuise cu 
doctorii toată averea ei, şi de nici unul nu putuse să 
fie vindecată, se apropie de Doctorul cel fără de plată, 
se atinge de poala hainei Lui și tămăduirea survine 
pe loc, după care se trage repede înapoi, spre a nu fi 
observată de către mulțimea care ignoră deopotrivă 
gestul și prezența ei, nu, însă şi Domnul, deoarece 
Se oprește, și întreabă: „Cine este cel ce s-a atins de 
Mine?” Apostolii sunt de-a dreptul surprinşi, pentru 
că toată lumea Îl îmbulzea și El se dovedea consec-
vent în căutarea femeii uşor stânjenită şi temătoare, 
care vine și mărturisește ceea ce a făcut, destul de 
speriată pentru că ştie că ar putea fi supusă opro-
briului public pentru îndrăzneală. Societatea în care 
trăia nu era una ce se remarca prin recunoașterea la 
cote maxime a condiției femeii, ci, dimpotrivă, Iisus 
Hristos vrea doar să o dea drept exemplu şi spune: 
„Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în 
pace”, deoarece, prin cuvintele ce vin să-i pecetluias-
că vindecarea, Domnul ține să arate că acela care se 
apropie de Dânsul cu credință, nu va fi izgonit şi în 
acest fel restituie deopotrivă demnitatea și sănătatea 
femeii. Acest episod atrage după sine o întârziere a 
călătoriei, pentru că între timp, fiica bolnavă a lui Iair 
se stinge din viață, iar, slugile sunt trimise spre a-i 
transmite lui Iair să nu-L mai ostenească pe Hristos, 
Cel care tocmai lăudase credința femeii cu scurgere 
de sânge, de aceea, îi spune tatălui îndurerat: „Nu 
te teme; crede numai şi se va izbăvi”! Aşadar, Dom-
nul Hristos ajunge acolo, unde e probabil așteptat 
să mângâie îndureratul cortegiu, intră în casă, 
restricționează accesul și le spune că aceasta nu a 
murit, ci doarme. Apoi, rămas alături de căpătâiul ei, 
îi adresează o invitație-poruncă: „Copilă, scoală-te!” 
şi răspunsul e imediat, deoarece tânăra se întoarce 
din nou la viață și îndurerații oameni sunt chemați să 
se convingă de realitatea acestui fapt, oferindu-i celei 
pe care boala o slăbise ceva de mâncare. În acest fel, 
putem vedea că această Pericopă ne vorbește despre 
Domnul Iisus Hristos ca Stăpân al morții și Cel care 
restaurează deopotrivă viața și sănătatea, ca fiind 
sensibil la durerile și neputințele oamenilor. Prin ur-
mare, evenimentul se încheie cu un tablou sugestiv, 
când părinții fetei sunt muți de uimire, lipsiți de refle-
xe și incapabili de a reacționa într-un fel sau altul, iar, 
Domnul Hristos «le-a poruncit să nu spună nimănui 
ce s-a întâmplat», aşa cum subliniază Evanghelistul, 
deşi era atât de multă lume în preajmă. Dar, vestea 
se va răspândi, poate tocmai pentru faptul că mesajul 
pe care vrea să îl transmită e acela că nu vindecarea 
e importantă, ci, modul în care Stăpânul vieţii şi al 
morţii ne percepe și ne valorifică! Vedem că în ochii 
slugilor lui Iair, copila devenise un cadavru, dar, pen-
tru Domnul era încă o făptură umană! Poate că așa 
suntem și noi în ochii lui Dumnezeu, făpturi unice și 

irepetabile, ființe ce se cer iubite şi pe care Dumnezeu 
le iubește cu toată ființa Lui, atâta vreme cât știm 
să-I îngăduim credinţa, fiindcă ne învie din moartea 
păcatelor și ne hrănește, aidoma fiicei întoarse de pe 
alte tărâmuri, cu merinde sufletească bogată! Uneori, 
înviați din ghearele morții sufletului, suntem și noi 
poftiți a adăsta cu inimă iubitoare asupra aproapelui, 
pentru a-l învia și a-l scoate din ghearele durerii și 
ale neputinței, oferindu-i umărul pe care să plângă 
și îmbrățișarea caldă care topește gheața de pe că-
măruţele inimii apăsate de păcatul răutăţii! În ultima 
instanţă, putem spune că Pilda aceasta ne îndeamnă 
și pe noi, cei care peste milenii ne aplecăm cu atenție 
asupra conţinutului ei, să ne păstrăm cu sfințenie 
credința, fiindcă, acolo unde ea există, totul e posibil 
și în favoarea noastră, cu atât mai mult cu cât Bu-
nul Dumnezeu ne arată puterea credinței răsplătită 
în taină, după pilda femeii care s-a vindecat şi după 
ce Iair a văzut puterea asupra vieţii şi a morţii, prin 
învierea fiicei sale!

,,Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme”! 

Aşadar, în Duminica a 24-a după Rusalii, avem 
posibilitatea să înţelegem că moartea constituie un 
accident în istoria umanităţii, inclusiv moartea pre-
supusă a fi pandemică, fiindcă Dumnezeu nu a fă-
cut moartea, ci, omul însuşi, prin păcatul săvârşit a 
creat-o în Grădina Raiului, aceasta putând fi numi-
tă fructul neascultării faţă de Creator. Poate tocmai 
de aceea o considerăm atât de nefirească, evitând cu 
grijă subiectul şi catalogându-l ca…un accident care 
produce frecvent incidente legate de anumite dificul-
tăţi de înţelegere, de acceptare, ba chiar de raportare 
a oamenilor la ea. Prin învierea fiicei lui Iair, Mântui-
torul nostru a voit să ne arate că, odată ce moartea a 
pus stăpânire pe viaţă, El nu putea rămâne indiferent 
şi pasiv, de aceea a creat un remediu împotriva morţii, 
anume, Învierea. De aceea, să ne gândim în orice mo-
ment la o «înviere» continuă din păcat, silindu-ne să 
restaurăm firea umană căzută în tenebroase patimi 
de tot felul, cu gândul la Învierea lui Hristos Domnul, 
care devine învierea noastră prin unirea cu El. Nu ne 
vine uşor să înviem zilnic, căci drumul se dovedeşte 
anevoios, presărat cu multe ispite, încercări ori afun-
dări în cumplita vinovăţie a păcatului. Dar, dacă nu 
vom uita că Învierea lui Hristos reprezintă începătura 
învierii şi a vieţii celei veşnice (I Corinteni 15, 20), pro-
totipul şi chezăşia învierii noastre, atunci rătăcirea în 
tenebrele păcatului, oricât de mare sau de împovără-
toare şi adâncă ar fi, o vom putea spulbera! Deci, se 
cuvine să conştientizăm necesitatea unei «învieri» de 
fiecare clipă din păcat, ca pe o faptă permanentă, me-
reu actuală, menită să se petreacă cu fiecare dintre 
noi, pentru că de vrem să intrăm în locaşurile drep-
ţilor, atunci când vom păşi pragul morţii fizice pă-
mânteşti, se cade să parcurgem calea de la moartea 
păcatului la viaţa cea nouă, fără de prihană, în toate 
zilele existenţei noastre pământeşti. Numai aşa vom 
înţelege că trebuie să ne întoarcem la Tine, Doamne, 
şi caută spre noi cu bunăvoinţă şi har! Aşadar, înain-
te de trecerea prin moarte şi Învierea de obşte, trebu-
ie să căutăm învierea inimilor noastre. Prin urmare, 
atunci când vorbim despre Înviere, să n-o privim ca 
pe o stare legată doar de eshatologie, de sfârşitul vea-
curilor, ci ca pe una zilnică, destoinică de a schimba 
viaţa noastră şi pe-a lumii înconjurătoare. Pocăinţa 
neîncetată, conţinând bucuria Învierii este reazemul 
scării virtuţilor, dar şi însoţitoarea noastră în drumul 
către înviere şi îndumnezeire. Atât pocăinţa pentru 
propriile păcate sau cea izvorâtă din iubire, pentru 
păcatele întregii lumi, cât şi pocăinţa ca stare asuma-
tă, ca un nou mod de viaţă, ne preschimbă existenţa 
într-o continuă şi de viaţă dătătoare Cruce înălţată 
spre Înviere, până când vom ajunge la sfârşitul oste-
nelilor pământeşti, la Învierea cea de obşte, împreună 
cu toţi sfinţii, deoarece, prin aceasta Dumnezeu ne 
arată puterea credinței răsplătită în taină, după pilda 
femeii care s-a vindecat şi după ce Iair a văzut pute-
rea asupra vieţii şi a morţii, prin învierea fiicei sale! 

«,,Copilă, scoală-te”! Şi duhul ei s-a întors şi a 
înviat îndată».

  
Dacă privim cu atenţie, două minuni mari ne aduc 

în faţă la Sfânta Evanghelie care se va citi în Duminica 
a 24-a după Rusalii: mai întâi, că Iisus Domnul este 
chemat în casa mai marelui sinagogii, Iair, a cărui fii-

că, de 12 ani, era pe moarte, iar, pe drum, mulţimea 
se îmbulzea în jurul lui Iisus, când o femeie, suferin-
dă de o boală grea, care cheltuise cu doctorii toată 
avuţia sa şi nici de la unul n-a putut să se vindece, 
s-a apropiat de Iisus pe la spate, chiar dacă a dorit, 
desigur, ca atât boala, cât şi vindecarea ei să rămână 
necunoscute de oameni, dar Iisus a simţit că s-a să-
vârşit minunea şi a vrut să o vădească pentru a ne da 
tuturora o frumoasă pildă de credinţă! Această putere 
pe care o numim dar, fiindcă ni se dă în dar, fără nici 
un merit din partea noastră, a adus vindecarea femeii, 
dar, mergând mai departe, iată că mai marele Sinago-
gii, Iair, se aruncă la picioarele Domnului, rugându-L 
să vie cu grabă, căci fiica sa e pe moarte, deoarece i se 
îmbolnăvise fiica, singura pe care o avea şi pierzând 
orice nădejde în îndreptare prin mijloace omeneşti, 
aleargă cu sufletul umilit la Iisus, rugându-Lsă vină 
să-şi pună asupra ei mânile Sale divine şi s-o vindece. 
Atunci, Lui Iisus i-a fost milă de această durere a lui 
Iair şi a pornit spre casa lui; pe drum însă, un servi-
tor al lui Iair veni în grabă spunând: «Nu mai osteni 
pe Domnul, copila ta a murit», însă, mila Domnului 
întrece durerea: „Nu te teme - zice Iisus - crede numai 
şi se va mântui”! În faţa acestei privelişti dureroase, 
Iisus a repetat într-o altă formă ceea ce spusese lui 
Iair pe drum: „Nu plângeţi, că n-a murit, ci doarme”, 
iar, cei de faţă primesc această confirmare cu neîncre-
dere, cu zâmbete pline de răutate şi râdeau de dânsul, 
ştiind că a murit. Dar, Domnul Iisus trece cu vederea 
această lipsă de cuviinţă rezultată din neîncrederea în 
puterea Lui dumnezeiască şi în chemarea Lui înaltă 
şi îi scoate afară pe toţi, cu excepţia părinţilor şi a 
trei dintre apostolii Lui: Petru, Ioan şi Iacob, apucând 
mâna celei adormite şi strigând: „Copilă deşteaptă-
te!”. Dând poruncă să-i dea hrană fetei şi nimănui 
să nu spună nimic din ceea ce s-a făcut, Mântuitorul 
Hristos a plecat mai departe, fiindcă Dumnezeu este 
Cel Care are stăpânire asupra vieţii şi a morţii, Hristos 
Mântuitorul nostru. Numai în credinţă este un urcuş, 
pentru că nu toate le poţi primi de la început şi nu 
toţi primim la fel! Pentru orice creştin, pentru cel ce 
cunoaşte învăţătura adusă în lume de către Fiul lui 
Dumnezeu, nici moartea nu mai este sfârşitul vieţii, 
ci, continuarea ei dincolo de mormânt în veşnicie. În 
concluzie, învierea fiicei lui Iair de către Domnul Iisus 
Hristos ne lămureşte nouă neliniştitoarea problemă a 
vieţii şi a morţii, arătând că viaţa depăşeşte puterea 
morţii şi că omul este creat şi se naşte pentru ca tră-
ind viaţa pământească, după aceea să dobândească 
bucuria veşnică, bucuria pe care «ochiul nu a văzut-o 
şi la inima omului nu s-a suit» (I Corinteni 3, 9), pen-
tru că Lumina lui Hristos este mai puternică decât lu-
minile minţii noastre şi lămureşte problema vieţii şi a 
morţii! Totuşi, revenind la Iair, tatăl îngrijorat, Sf. Ev. 
Luca nu spune dacă acesta s-a supărat de întârzierea 
Domnului pe drum și nici măcar dacă s-a tulburat 
atunci când unul de-al casei i-a ieșit înainte spunân-
du-i să «nu mai supere pe Învățătorul», fiindcă fata 
deja a murit. Desigur, omul sinagogii avea credința la 
care l-a îndemnat Iisus, fiindcă altminteri, fata nu ar 
mai fi fost înviată, dar, ştim din alte minuni săvârşite 
de către Domnul, că El vindecă pe baza credinței celor 
aflați în durere. Şi de aici, mai vedem că Dumnezeu 
alungă pe cei necredincioși, pentru că minunea învierii 
fiicei lui Iair are loc numai în prezența celor doi părinți 
și a trei ucenici. Deci, Iisus Hristos nu face minuni ca 
un protagonist într-un spectacol cu public, pentru că 
nu afișează anunțuri despre un lucru senzațional, ci, 
dimpotrivă, minunile Sale se fac pentru cei ce cred, nu 
pentru cei necredincioși spre a-i îndrepta la credința 
cea adevărată şi răsplătită în mare taină, pentru că 
Dumnezeu ne arată puterea credinței răsplătită în tai-
nă, după pilda femeii care s-a vindecat şi după ce Iair 
a văzut puterea asupra vieţii şi a morţii, prin învierea 
fiicei sale!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă! - Spre neuitarea învăţătorului Ioan 
I. Popescu (1855-1929) din Bărbăteştii Gorjului (III)

,,Voi, muncitori cu palma bătută de cornul plugului şi sapă, cu spinarea dogorită de ,,Voi, muncitori cu palma bătută de cornul plugului şi sapă, cu spinarea dogorită de 
arşiţă, îmi daţi vocea voastră nevinovată şi înăbuşită de nevoi către Cel Preaînalt, ca arşiţă, îmi daţi vocea voastră nevinovată şi înăbuşită de nevoi către Cel Preaînalt, ca 
să deschidă porţile cereşti şi să-l trimită pe Cuza Vodă în formă de duh sfânt”!să deschidă porţile cereşti şi să-l trimită pe Cuza Vodă în formă de duh sfânt”!
Am ajuns, aşadar, la ultima parte a prezen-

tării materialului legat de evenimentul din 
ziua de joi, 20 octombrie 2022, când Comu-

na Bărbăteşti, din judeţul Gorj, s-a aflat la ceas de 
sărbătoare, prin dezvelirea bustului ilustrului învă-
ţător Ioan I. Popescu (1855-1929), o legendă a învă-
ţământului gorjean şi chiar naţional, o personalitate 
emblematică a localităţii de pe malul drept al Gilor-
tului, în cadrul unui cuprinzător ciclu de manifestări 
consacrate celei mai mari personalităţi autohtone din 
prima jumătatea a secolului al XX-lea, care a desfă-
şurat o vie şi prodigioasă activitate la clasă, în viaţa 
comunităţii sale, prin înţelepciunea sfaturilor date 
copiilor şi părinţilor acestora, putem spune că aşa 
cum au apreciat aproape toţi vorbitorii, numele său a 
fost pus în evidenţă prin demersurile doctorului Cor-
nel Munteanu, un mare iubitor de cultură şi medic 
de înaltă valoare profesională, care a reuşit să am-
plaseze, cu sprijinul Primarului Adrian Mangu şi al 
Consiliului local al comunei Bărbăteşti, un bust din 
bronz în faţa şcolii care îi poartă numele strălucitului 
om de şcoală! După ce am redat cu un gen de pro-
pedeutică jurnalistică alocuţiunea doctorului Cornel 
Munteanu şi pledoaria patetică şi plină de emoţie a 
doamnei inspector şcolar general, Marcela Mrejeru, 
iar, în cea de-a doua parte a fost redat cuvântul in-
teresant şi plin de conţinut al profesorului Gheorghe 
Nichifor, în strânsă legătură cu un contrast de viziu-
ne faţă de opiniile doctorului Cornel Munteanu!

,,Străbunicul meu, dascăl cu mustaţă «în coadă 
de rândunea cu cărare pe mijloc şi cu costum 
schileresc, să-şi găsească liniştea în micul 
cimitir unde copilaşii, cum îi numea el, îi vor 
aprinde, sperăm, câte o lumânare”!

De această dată, vom începe cu Ion Longin Popes-
cu, bunul meu prieten şi fost coleg de liceu, acum 
redactor la «Formula A.S.», strănepot al Învăţătorului 
Ioan I. Popescu, care a pornit de la faptul că: ,,În 
«Grupul voluntarilor», primul care a militat pentru 
readucerea în memorie a Învăţătorului Ioan Popescu 
a fost medicul scriitor Cornel Munteanu, cunoscut 
ca unul căruia îi pasă de tot ceea ce se întâmplă în 
sat! A încercat cu vechiul primar, cu vechiul consiliu, 
cunoaşteţi «povestea» că nu s-a putut! Abia Prima-
rul Adrian Mangu, Consiliul local, fostul director al 
Şcolii, Gheorghe Ghimpău, urmat de actualul direc-
tor, Ionuţ Daniel Troacă, au demarat lucrurile! Lor 
li s-a adăugat regretatul meu văr, Adrian Popescu, 
iar, acestor aspecte li s-au adăugat nişte coincidenţe 
benefice! Primarul Mangu, un tânăr educat provenit 
dintr-o familie de profesori şi preoţi, împreună cu 
directorul şcolii, profesor de religie şi un om al per-
formanţei, cu ajutorul Consiliului  local actual care 
este dominat de intelectuali! Despre Testament s-a 
vorbit şi nu este timp ca să-l citim acum, dar, sunt 
unele lucruri care ar merita să fie cunoscute! După 
cum a amintit distinsul meu coleg Vasile Gogonea în 
«Gorjeanul», dascălul Ioan Popescu a făcut parte din 
delegaţia care a reprezentat Gorjul în 1912 la festivi-
tatea dezvelirii la Iaşi a statuii Domnitorului Alexan-
dru Ioan Cuza! Profesorul I. D. Lăudat, un intelectual 
al Bărbăteştiului a prezentat un episod petrecut în 
sângerosul an 1907, când s-a prezentat la cancela-
ria şcolii de la Bărbăteşti un căpitan cu doi soldaţi 
cu baionete la arme! Căpitanul l-a întrebat pe învă-
ţătorul Ioan Popescu: «Dumneata ştii cum stă ţara 
în momentul de faţă»? Învăţătorul a răspuns: «Da, 

domnule căpitan, sub dictatură militară» sic!!)! După 
aceea, căpitanul a perchiziţionat arhiva şi biblioteca 
şcolii, dar, nu a găsit nici un act compromiţător! I-a 
mai spus învăţătorului că boierul l-a reclamat că răs-
coală poporul, însă, acum s-a edificat că nimic din 
cele reclamate stăpânirii nu este adevărat şi l-a fe-
licitat că nu a găsit nimic compromiţător! Căpitanul 
i-a mai comunicat învăţătorului că acelaşi boier mai 
pârâse doi ţărani din satul Socu, că se opun stăpâni-
rii şi că merită să fie împuşcaţi! Şi acestor ţărani le-a 
luat învăţătorul apărarea, asigurându-l pe căpitan că 
nici în acest caz nu este ceva adevărat! Boierul nu 
făcea altceva decât să-i pârască pe ţăranii care nu-i 
munceau pământul! În aceeaşi situaţie au mai fost şi 
alţi doi ţărani, care au fost salvaţi de la moarte, chiar 
în momentul în care erau gata să fie împuşcaţi! Învă-
ţătorul Ioan Popescu le-a spus că le garantează viaţa 
ca martor, că nu era nimic adevărat din cele spuse 
de către cei care îi pârâseră pe amărâţii de ţărani 
nevinovaţi! Spusesem înainte despre cuvântarea pe 
care a rostit-o primul învăţătorul Ioan Popescu la fes-
tivitatea de la Iaşi: «Domnilor, Cuza Vodă, salvatorul 
poporului românesc este viu între noi, cât va fi nea-
mul românesc! După cum Iisus îl învie pe Lazăr din 
morţi, aşa Cuza Vodă deşteaptă din somn pe ţăranul 
român! Ceea ce a rămas neterminat de la Tudor Vla-
dimirescu s-a terminat sub Cuza Vodă! Voi, munci-
tori cu palma bătută de cornul plugului şi sapă, cu 
spinarea dogorită de arşiţă, îmi daţi vocea voastră 
nevinovată şi înăbuşită de nevoi către Cel Preaînalt, 
ca să deschidă porţile cereşti şi să-l trimită pe Cuza 
Vodă în formă de duh sfânt, ca să intre în acest corp 
de aramă şi să stea de vorbă cu cei dezrobiţi! Pen-
tru toate aceste şi alte multe fapte ale mele şi marile 
fapte ale lui Cuza Vodă, zic: În veci să fie pomenit de 
neamul românesc şi de istoria ţării»! Acesta este, aşa 
cum l-am prezentat desprins din frânturi, străbuni-
cul meu! Sper că acum, la 93 de ani de la moartea 
lui, primul dască cu mustaţă «în coadă de rândunea 
cu cărare pe mijloc şi cu costum schileresc, să-şi gă-
sească liniştea în micul cimitir în care vară de vară 
copilaşii, cum îi numea el, îi vor aprinde, sperăm, 
câte o lumânare! Ei ar trebui să-l privească drept un 
exemplu de o sută de ani al învăţământului gorjean! 
Ridicăm din acest sat o strălucire naţională! Învăţaţi 
la şcoala zidită de el, urmsaţi-i iubirea de şcoală şi de 
carte”, a încheiat patetic Ion Longin Popescu! 

,,Pentru toate aceste şi alte multe fapte ale mele 
şi marile fapte ale lui Cuza Vodă, zic: În veci să fi e 
pomenit de neamul românesc şi de istoria ţării”! 

La rândul său, actualul director, prof. de religie 
Ionuţ Daniel Troacă a spus: ,,Vreau să-i mulţumesc 
domnului Primar Adrian Mangu, pentru că de un an 
de când sunt aici, nici măcar o dată nu am primit un 
refuz! Sigur, sunt ca un «scai», mă duc peste dum-
nealui şi găsesc de fiecare dată înţelegere! Vreau să-i 
mulţumesc în numele cadrelor didactice pentru că ne 
bucurăm de toate bunurile materiale pe care le avem 
şi nu numai, pentru că ne bucurăm de ele, nu doar 
noi, profesorii, ci, elevii! Acesta este cel mai  impor-
tant aspect, pentru ca să punem în faţa elevilor acele 
condiţii pe care le au şi şcolile din Târgu-Jiu! Vreau 
să cred că se poate şi mai mult decât atât”, a încheiat 
vorbitorul, care a şi coordonat manifestarea în ca-
litate de gazdă! Printr-un răspuns adecvat la «pro-
vocare» (fără supărare!!), Primarul Adrian Mangu a 
spus: ,,Mă simt flatat de vorbele frumoase pe care mi 
le-aţi adresat, pentru că în general, primarii au altfel 
de vorbe către dumnealor, cereri, injurii, asta n-aţi 
făcut şi se putea şi mai bine, şi aşa mai departe! Am 
venit ca primar al comunei Bărbăteşti ca să încerc să 
fac lucruri frumoase, pentru că fac asemenea lucruri 
doar alături de dumneavoastră, alături de factorii de-
cizionali! Doresc să le mulţumesc: doamnei inspector 
şcolar general, domnului vicepreşedinte Nichifor, iar, 
nu în ultimul rând, să-i mulţumesc aparatului de 
specialitate din Primăria Bărbăteşti, care de fiecare 
dată au cuplat la cele hotărâte, mulţumesc Consliu-
lui local, şi mai ales, vă mulţumesc dumneavoastră, 
pentru că datorită dumneavoastră exist şi eu! Pentru 
că mă uitam la dumneavoastră şi mi-am adus amin-
te de o doamnă profesoară, doamna Dumitraşcu, şi 
mă gândeam că dacă sunt bun sau rău, un factor 
important a fost şi dumneaei, fiind profesoara mea 
de limba română! Mulţumesc, doamna profesoară, 
sărut-mâna! Încerc să trec peste emoţii, iar, dacă 

despre trecut s-a vorbit, aş vrea să vorbesc puţin 
despre prezent! Să nu uităm că Şcoala Bărbăteşti, 
la examenul de capacitate, la examenul care a trecut 
au absolvit 93% dintre copii şi cred că suntem clasaţi 
printre şcolile de frunte din Gorj, ceea ce înseamnă 
că se poate şi «la ţară» ceea ce se poate şi la oraş! Să 
nu uităm că nu cu mult timp în urmă, cred că prin 
anul 2012, am avut un campion naţional la sport, pe 
domnul Gheban, care ne-a reprezentat la nivel naţio-
nal la 1000 şi la 1.500 de metri, cred că a luat meda-
lie de aur! Să nu uităm un lucru important, că acum 
doi-trei ani, un copil de la noi, mai precis, Iordache 
Alexandra, dintr-un sat mic, aşa cum este Socu, dar, 
un copil cu inimă mare şi cu minte sclipitoare a re-
uşit şi a luat la capacitate media zece, iar, pentru 
acest lucru trebuie felicitaţi educatorii, învăţătorii, 
profesorii şi domnii directori care au făcut totul şi au 
pus umărul la formarea copiilor, la formarea noastră! 
Încă o dată, vă spun că sunt onorat pentru cuvintele 
frumoase pe care mi le-aţi adresat, pentru că nu am 
făcut decât ceea ce am simţit, vă mulţumesc pentru 
prezenţa dumneavoastră şi să ne vedem sănătoşi”, a 
încheiat edilul localităţii! Un alt strănepot al învăţă-
torului Ioan I. Popescu, domnul întreprinzător Titus 
Gabriel Popescu a spus cu o voce de stentor:,,Vreau 
să-i mulţumesc doctorului Cornel Munteanu, şi am 
să-i spun un lucru pe care nu i l-am spus niciodată! 
Domnle doctor Cornel Munteanu, tatăl dumneavoas-
tră a avut dreptate, pentru  că eu am auzit de doc-
torul Hasnaş, că sunt fiu de dascăl, iar, fratele lui 
a fost doctor! Dumneavoastră aţi fost la 35 de ani, 
cel mai bun doctor de inimă din ţară! Am cunoştinţe 
care veneau şi spuneau că între ei şi Dumnezeu eraţi 
dumneavoastră! Era o emisiune pe vremea comuniş-
tilor, că era imposibil să faci un cuplet ca să «dărâmi» 
un doctor, pentru că sunt greşeli pe care le fac mulţi 
oameni în zilele noastre! Străbunicul meu, învăţăto-
rul Ioan Popescu a făcut o şcoală! În Târgu-Jiu, fata 
mea, care învaţă la «Numărul 4», o am cu mine aici, 
şi, văd că au plecat doamna inspector şcolar general 
şi domnul Nichifor, dar, să vă spun că pe locul sau 
pe terenul Liceului-auto din Târgu-Jiu se va construi 
o procuratură, domnule doctor, ştiaţi? Una uriaşă! 
A intrat poliţia în renovare, că se face mai repede o 
judecătorie, iar, în loc să facem spitale, şcoli, lăcaşe 
de cult, construim la ora aceasta puşcării, procura-
turi şi aşa mai departe! La fel a fost şi în perioada de 
dinaintea celui de-al doilea război mondial, când bu-
nicul meu a fost acuzat de un coleg că l-a înjurat pe 
Antonescu în câmp la Bărbăteşti, nu vreau să-i spun 
numele! Vă mulţumesc pentru că aţi rămas acelaşi 
doctor care face minuni! Aţi fost un doctor foarte 
mare şi noi vă mulţumim pentru acest lucru! Sun-
teţi produsul şcolii de la Bărbăteşti, ca mulţi alţii”, a 
încheiat Gabriel Titus, iar, pentru că e bine să înche-
iem cu capitolul «strănepoţi», seria vorbitorilor s-a în-
cheiat cu stră-strănepotul Mădălin Motorgeanu, care 
a ţinut să precizeze că:,,Împreună cu tatăl meu, Nelu 
Motorgeanu, am fost cei care am adus tabloul pe care 
l-am donat şcolii, fiind cei care am păstrat arhiva de 
fotografii, deci, tabloul şi amintirile dascălului Ioan 
I. Popescu! Discursul, testamentul şi toate celelalte 
au fost păstrate de familia Motorgeanu, de la Ion Po-
pescu, acesta fiind fiul dascălului Ioan Popescu, iar, 
după cele spuse acum, vă mulţumesc”, a menţionat 
în final tânărul vorbitor! În încheirea festivităţii de la 
Bărbăteşti, a avut loc un program aristic prezentat 
de către elevii şcolii, program care a cuprins recitări 
de poezii, cântece şi dansuri populare!     

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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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. 0731019896.

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

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

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață de 
67 mp, în strada Mărgăritaru-
lui. Locuința se află la etajul 3 
și are două terase închise, cen-
trală termică, aer condiționat, 
parchet din lemn masiv de 
stejar. Se poate vinde mobi-
lat sau nemobilat, preț 69 de 
mii de euro. Telefon: 0762 
664435. Locuința are și loc de 
parcare înclus în preț!

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

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-
tier Iezureni, suprafață 3000 
mp, deschidere 30 m, parce-
labil. 0726.232.195
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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 înca-
drat consilier. Se oferă sala-
riu 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 ope-
rare. Mă deplasez la domici-
liul clientului. 

Telefon: 0731984506.

Vând 3 porci în greutate 
de 100-120 kg. 0761890450.
 Vând 2 vițele Angus, 

vârstă 5 – 9 luni, preț 6500 lei 
ambele. 0722814556.
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:  nova-
ramarketing@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!

Vând teren în sat, îm-
prejmuit pentru creșterea a 
1000 rațe sau 600 – 700 gâște, 
sau 500 – 700 curci/curcani, 
posiblitate de a fi crescute în 
spații protejate, dețin apă și 
material pentru construirea 
halelor. Tel.: 0765363066, 
0720450404. 

 Montăm țiglă meta-
lică, toată gama de culori, 
jgheaburi, burlane, aticuri, 
dulgherie, mansardări, pla-
cări cu polistiren și rigips și 
orice reparații de construcții. 
Lucrăm cu materiale proprii 
și ale beneficiarului, echipă 
foarte rapidă. 

Tel.: 0726308098

PierderiPierderi
 S.C. SIESTA S.R.L., 

CUI 2173024, J18/447/1991 
declară pierdut certificat înre-
gistrare Seria B, nr. 1842471 
și documente.
 Declar pierdut car-

net de elev emis de Colegiul 
Național ,,Spiru Haret” Târ-
gu-Jiu pe numele CORNEA 
CONSTANTIN - PETRIȘOR.

OBȘTEA DE MOȘNENI MÂNDRA ȘI ȚĂPUȘORU anunță 

elaborarea primei versiuni a planului ,,AMENAJAMENT 
SILVIC, PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND OBȘTII DE 
MOȘNENI MÂNDRA ȘI ȚĂPUȘORU CU AMPLASAMENT ÎN 
COMUNA SĂCELU, EXTRAVILAN” și declanșarea etapei de 

încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza 

la APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg-Jiu, zilnic între orele 

09:00 – 15:00 în termen de 15 zile calendaristice de la data 

prezentului anunț.

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

sunt rugați să apeleze nr. de telefon:  
0253-218 552  Ofi ciul Județean de Poștă Gorj 
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Realizarea unor producții agricole vegetale mulțumitoare nu se poate 
face fără aport extern de substanțe nutritive, fie ele sub formă de 
gunoi de grajd bine compostat, fie sub formă de fertilizanți chimici. 

Acestea se aplică etapizat, începând cu aplicarea de bază, la pregătirea patului 
germinativ și continuând cu cele faziale, după răsărirea plantelor de cultură. 
Pentru producerea unei tone de producție principală, împreună cu producția 
secundară aferentă acesteia, culturile agricole extrag din sol cantități însem-
nate de substanțe chimice denumite generic elemente nutritive. Redăm în 
tabelul de mai jos consumurile specifice de elemente nutritive pentru princi-
palele culturi agricole specifice Gorjului. 

Fertilizarea fazială Fertilizarea fazială 
a cerealelor păioasea cerealelor păioase

Culturile din familia botanică leguminoase ca mazăre, fasole, bob, lucer-
nă, trifoi, ghizdei, sparcetă etc. sunt cele mai mari consumatoare de azot, dar 
pe majoritatea îl iau din simbioza cu bacteriile Rhizobium sp. ce se instalează 
pe rădăcinile plantelor și trăiesc simbiotic cu acestea. De aceea fertilizarea cu 
azot a acestor culturi este mult redusă, de exemplu  15 kg N s a/to față de 65 
kg N s a/to cât este consumul real la fasole. 

Să nu uităm că azotul din sol se regenerează mult mai ușor decât celelalte 
elemente nutritive (din apa de precipitații, prin putrezirea materiei organice 
încorporată în sol, din activitatea unor microorganisme etc) și de aceea ferti-
lizarea unilaterală cu azot a culturilor provoacă sărăcirea solului în celelalte 
elemente nutritive, deci reducerea potențialului productiv natural al acestuia. 

Drept care recomandăm utilizarea pentru toate culturile a îngrășămintelor 
chimice complexe, cu mai multe elemente nutritive. Administrate fazial, în 
mai multe reprize, foliar sau la sol, efectul nutritiv al îngrășămintelor 
chimice sporește cu peste la 30 % la azot, cu 20 – 25 % la potasiu și cu 
15 - 20 % la fosfor. 

Aceasta înseamnă că și sporul de recoltă poate crește cu aceste procente 
dacă recurgem la administrarea localizată și fazială a îngrășămintelor chimice, 
tehnologie diferită de la o cultură la alta. Totodată astfel se reduc și cheltuielile 
pentru fertilizare prin reducerea cantităților de îngrășăminte chimice.

A fi cuminte echivalează de multe ori cu a fi pe placul altora.        
        Ion VELICAN

Fertilizarea fazială a cerealelor păioase se poate efectua în 5 reprize, 
dintre care ultima chiar în faza de burduf a acestora, dar desigur, cu utilaje 
speciale sau cu aviația utilitară în această fază. 

La noi este recomandabil ca această operațiune să se efectueze în 3 faze, 
două iarna (din noiembrie până în februarie) și ultima primăvara, foliar, prin 
introducerea în soluția pentru ierbicidat, a 10 kg uree/ha în minim 200 l 
soluție de ierbicidat sau a fertilizanților extraradiculari speciali. 

Este interzisă folosirea altor îngrășăminte chimice solide în soluții 
pentru stropit culturile, deoarece au efect fitotoxic asupra plantelor. 

În loc de uree se pot folosi doar îngrășămintele foliare în condițiile reco-
mandate de fabricant. Iarna este bine ca în perioada noiembrie - ianuarie să 
se administreze îngrășămintele complexe deoarece fosforul din acestea este 
destul de greu solubil și necesită cam 3 luni de zile până la accesibilizarea lui 
de către plante. 

Îngrășămintele complexe cu mai mult azot în compoziție precum și cele 
simple cu azot e bine să fie administrate în etapa a doua, adică în februa-
rie, deoarece azotul este ușor solubil și poate fi levigat (antrenat) de apa din 
precipitații care pătrunde în sol, spre profunzime, sub nivelul dezvoltării ma-
xime a rădăcinilor și deci nu întreaga cantitate administrată este utilizată de 
plantele de cultură.

 Administrarea fazială, în culturile semănate în rânduri dese, a 
îngrășămintelor complexe precum și a ureii sau azotatului de amoniu  gra-
nulate, se face prin împrăștiere uniformă la suprafața culturilor, manual sau 
mecanic, pe timp senin, cu terenul destul de tare spre a nu provoca strică-
ciuni plantelor, și când frunzele acestora sunt zvântate, spre a evita lipirea 
granulelor de îngrășământ de frunzele plantelor și a provoca astfel arderea lor, 
ducând chiar la compromiterea culturii. Se pot administra astfel 200 – 400 kg 
îngrășăminte complexe și nu mai mult de 100 – 150 kg azotat de amoniu sau 
uree pe hectar. 

De regulă această operațiune începe după ora 10 a m, când soarele a zvân-

tat roua de pe frunze. Odată cu erbicidarea se poate administra și 10 kg uree/
ha în minimum 200 l apă/ha. Ureea nu intră in reacție cu erbicidele sau pes-
ticidele și la această concentrație nu este fitotoxică pentru plante. Ureea se 
dizolvă separat și în rezervorul instalației de erbicidat se toarnă după erbicid, 
când rezervorul este plin pe jumătate cu soluție. 

Este bine ca circuitul hidraulic de agitare și omogenizare a soluției  
din instalația de erbicidat să funcționeze permanent spre a menține 
soluția omogenă și să se utilizeze vase și unelte din plastic sau lemn 

deoarece ureea este corozivă și provoacă distrugerea prematură a 
acestora.

 La lucrările acestea nu se admit minori, bolnavi, persoane în stare de 
ebrietate ori femei gravide și se impune respectarea măsurilor minimale de 
protecția muncii precum interzicerea fumatului, băutul alcoolului ori mânca-
tul în incintă sau nespălat pe mâini. 

La alimentarea mașinilor agricole operatorul trebuie să lucreze permanent 
cu vântul în spate spre a evita astfel contactul cu acestea. Alimentarea 
mașinilor agricole se va face numai pe drum, în capul parcelei și se va 
evita risipirea acestora pe sol. Dacă au căzut pe jos astfel de produse acestea 
se adună cu o mătură și lopată și se împrăștie cât mai rar pe teren spre a evita 
consumarea lor de către păsări sau animale, precum și dizolvarea lor în apa 
de ploaie și consumarea acestei soluții de către animale căci este toxică pentru 
ele. 

Alimentarea utilajelor nu se face în apropierea surselor de apă 
(de suprafață sau de adâncime) ori pe malul râurilor spre a evita 

contaminarea și deci otrăvirea lor.

Îngrășămintele chimice granulate trebuie să aibă granulația normală, să 
nu fie bulgăroase, căci vom realiza o fertilizare incorectă iar acolo unde au 
căzut bulgării plantele de cultură se dezvoltă excesiv, cad sau se îmbolnăvesc 
ușor și constituie sursă de infestare cu agenți patogeni și a celorlalte plante 
din cultură.

Pentru explicații mult mai amănunțite și o mai bună înțelegere a aces-
tor tehnologii consultați cartea mea  

  
 Ghidul fermierilor mici și mijlocii: 

- vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumicole - 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 res-

pectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi 
de peste 400 de milioane de ani pe pământ - deci cu mult mai vechi 
decât noi, oamenii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pă-
mânt, 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 poseso-
rii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice 
„după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul în-
floritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea 383 / 2013, 
cu modificările ulterioare a apiculturii prevede pedepse aspre pentru 
astfel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua un tratament chimic la 
pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comu-
nicând ziua tratamentului și produsele ce le veți folosi. 

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona re-
spectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate 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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CSM Târgu Jiu U14 
vrea la turneul 
semifi nal

Baschetbalistele de la CSM Târgu Jiu U14 se vor depla-
sa, în acest weekend, în județul Bihor, la Sântandrei, acolo 
unde au loc meciurile din cadrul Turneului 1 din Grupa B. 
Adversarele formației noastre vor fi ACS Rookies Oradea, CN 
Mihai Eminescu Oradea și AS BC Valbon Arad. Gorjence-
le au patru victorii consecutive în actuala stagiune, succese 
care le-au dus în faza a doua a Campionatului Național U14. 
Antrenorul Laurențiu Răuț a declarat că își dorește calificare 
la turneul semifinal.

,,Va fi un turneu foarte important pentru echipa noastră. Pe 
de o parte, pentru că vom întâlni echipa din Oradea, ACS Roo-
kies, medaliată cu bronz la ultimul turneu final, și cu această 
ocazie vom putea vedea la ce nivel suntem în acest moment, 
iar  pe de altă parte, turneul este important și prin prisma 
obiectivului nostru. Pentru noi, obiectivul următor este califi-
carea la Turneul Semifinal. Eu am încredere în echipă și sunt 
sigur că vom reuși să ne calificăm”, a spus antrenorul pentru 
csmtargujiu.ro.

În faza a doua se vor disputa patru turnee, două în no-
iembrie şi două în decembrie, iar primele trei clasate în gru-
pă vor merge la Turneul Semifinal. 

Grupa U14 Feminin CSM Târgu Jiu: Diana Nica, Iulia 
Rădulea, Maria Zamfirescu Rădulea, Alexia Dană, Iulia 
Batoancă, Teodora Sarcină, Antonia Tetileanu, Sara Canavea, 
Ilinca Oproiu, Gabriela Uzuru, Giulia Ularu, Carla Deaconu. 
Antrenor: Laurențiu Răuț.
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După o victorie en-
tuziasmantă în fața 
liderului Steaua 

București, Viitorul Târgu Jiu 
are un alt meci cu o formație 
care țintește primele poziții în 
clasament. 

Duminică, trupa lui Florin 
Stîngă se deplasează la Bu-
zău, pentru duelul cu Gloria. 
Antrenorul oaspeților a de-
clarat că va avea în fața un 
club bine organizat, care nu 
poate avea alt obiectiv în afa-
ră de accederea în Superligă. 
Totuși tehnicianul speră ca 
determinarea din meciul cu 
bucureștenii să se regăsească 
în tabăra gorjenilor și în me-
ciul din runda a 13-a.

,,Ne așteaptă un meci foar-
te greu. Întâlnim o echipă foar-
te bine organizată, care are 
obiectiv promovarea, o echipă 
cu condiții foarte bune pentru 
liga a doua. Este o formație 
care joacă foarte agresiv și 
de când are un nou antrenor 
nu a pierdut niciun meci. Am 
făcut meciuri bune în depla-
sare, poate chiar mai bune 
decât acasă, dar din păcate 
nu am avut rezultate. Un meci 
slab făcut în deplasare a fost 
la Unirea Cosntanța. Sper din 

Florin Stîngă respectă Gloria Buzău: Au 
condiții foarte bune pentru liga a doua

tot sufletul ca să eliminăm 
greșelile personale și să avem 
o determinare chiar mai bună 
decât am avut la meciul cu 
Steaua. Încercăm să obținem 
punct sau puncte din acest 
meci”, a spus antrenorul.

Cu 7 etape înainte de fina-
lul sezonului regular, Viitorul 
este la șase puncte de play-
off, dar Florin Stîngă a decla-
rat că nu mai crede în acest 
obiectiv.

,,Jucătorii au un moral bun. 
Sper din tot sufletul să avem 
aceeași încredere și la meciul 
de duminică și să aratăm asta 

și pe teren. 
Este o distanță destul de 

mare față de primele șase 
locuri, au mai rămas puține 
etape. Abordăm orice meci cu 
gândul de a scoate ceva din 
fiecare confruntare. Dacă la 
sfârșit se va întâmpla să fim 
acolo, vom fi foarte bucuroși, 
dar este foarte, foarte greu”, a 
admis Stîngă.

Meciul Gloria Buzău – Vi-
itorul Târgu Jiu se joacă du-
minică, de la ora 11.00, și va 
fi transmis de televiziunile 
naționale.
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Gilortul Târgu Cărbunești 
se luptă să rămână pe loc de 
play-off în Liga 3. Trupa lui 
Mario Găman a obținut în 
runda trecută un succes ex-
trem de important, 0-2 pe te-
renul Voinței Lupac. 

Gorjenii au un punct avans 
față de echipa de pe locul 5, 
Jiul Petroșani. Astăzi, Gilor-
tul joacă pe terenul codașei 
Aurul Brad. 

Hunedorenii nu au niciun 
succes până acum în Seria 7, 
dar acest lucru îl pune în gar-
dă pe antrenorul vizitatorilor, 
mai ales că echipa din Târgu 
Cărbunești a fost învinsă, în 
urmă cu câteva runde, de 
Progresul Ezeriș, care până 
atunci nu înregistrase nicio 
victorie.

,,Am venit după o victorie 
superbă la Lupac, o victorie 
care poate să conteze foarte 
mult în economia clasamentu-
lui. Nu cred că acolo vor câștiga 
foarte multe echipe punct sau 
puncte, dar am făcut o partidă 
excelentă, din toate punctele 
de vedere. 

Rezultatul de la Lupac ne 
obligă la mai mult, să venim cu 
puncte de la Brad. Chiar dacă 
ei au două puncte, au pier-
dut în minutul 90 cu Filiași. 
Au o echipă agresivă, terenul 
de acolo le permite acest lu-
cru, așa că nu va fi o partidă 
ușoară, așa cum crede multă 

Găman își atenționează elevii înaintea partidei 
de la Brad: Un meci greu cu o echipă agresivă!

lume.  Am vorbit toată săp-
tămâna cu băieții și, ținând 
cont și de această victorie de 
la Lupac, nu cred că mai pu-
tem face pași greșiți dacă ne 
dorim play-off-ul. Dar, încă o 
dată, este vorba despre con-
centrare. 

Trebuie să avem simțul 
porții, pentru că și la Ezeriș 
am avut multe ocazii imense 
și un penalty ratat. Trebuie 
să avem inspirație pentru că, 
repet, va fi o partidă foarte di-
ficilă. 

Își doresc să acumuleze 
puncte pentru că vin după 
foarte multe partide fără vic-

torie și atunci cred că vor ve-
dea această partidă ca pe una 
decisivă,”a declarat Găman.

Gilortul are câțiva jucători 
incerți, dar care au șanse să 
evolueze la Brad.

,,Ne lipsesc câțiva jucători. 
La ora meciului, cred că nu ne 
vom putea baza pe juniorul 
Calotă, ceilalți vor intra la an-
trenamente. Trebuie să găsim 
soluții și, la finalul celor 90 de 
minute, să ne bucurăm de un 
nou rezultat pozitiv”, a mai 
spus antrenorul.

Partida de la Brad se joacă 
vineri, de la ora 14.00.
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Universitatea Craiova are șansa de a urca 
pe podium, sâmbătă, dacă obține un 
succes în meciul cu Universitatea Cluj. 

Trupa din Bănie a legat trei victorii consecutive, 
dar și ardelenii au moralul ridicat după succesul 
obținut în ultima rundă, 2-1 cu FCSB. 

Elevii lui Mirel Rădoi au învins, dar nu au con-
vins în jocul de la Sfântu Gheorghe, iar acum îl au 
în față pe Eugen Neagoe, un antrenor oltean care a 
urmărit permanent echipa din Craiova. 

Tehnicianul gazdelor, Mirel Rădoi, a apreciat că 
urmează o partidă intensă, cu un adversar inco-
mod.

,,Este un meci destul de important pentru ambele 
echipe, care vin cu moral bun. Jucăm acasă, așa că 
trebuie să ne impunem ritmul și intensitatea. Trebu-
ie să fim foarte atenți, pentru că întâlnim o formație 
periculoasă, agresivă, care acoperă imediat zonele 
rămase libere. 

Nu a dat adversarului, în etapa trecută, nicio 
șansă în primele 45 de minute, iar FCSB este o echi-
pă care se bate la câștigarea campionatului. Va fi un 
meci intens. 

Suntem conștienți că dacă reușim să acumulăm 
cât mai multe victorii, adversarul va fi din ce în ce 
mai înverșunat să ia puncte împotriva noastră. Va 
trebuie să continuăm să adunăm puncte, mai sunt 
42 de puncte puse în joc. Ne-am clătinat în ultima 
partidă, mai ales pe mingile lungi și, oarecum, pe 
momentele în care au adus mulți oameni în careu”, a 
spus principalul din Bănie.

Bogdan Vătăjelu se va întâlni și cu foști colegi cu 
ocazia acestei confruntări. 

Marius Briceag, Ovidiu Bic și Şteafan Vlădoiu 
sunt printre ei.

,,Ca orice meci, nu va fi ușor. Vin după un suc-
ces de moral cu FCSB. Își vor vine scump pielea, dar 
sper să aveam inițiativa, să avem curaj și să luam 
cele trei puncte. 

Este obligatoriu pentru că jucăm acasă. Nu ne în-

Craiova vrea a patra victorie la rând: Trebuie să 
fi m în play-off, cu şanse pentru cupele europene

dreptăm atenția spre anumiți jucători, pentru că la ei 
primează forța grupului. 

În general, în anumite meciuri, jucători care au 
fost aici și au plecat la alte echipe au reușit să joace 
foarte bine contra noastră, iar unii au și marcat. 

Totuși, nu trebuie să ne focusăm pe un jucător, ne 
gândim să ne facem jocul și nu cred că mai contează 
adversarul”, a declarat jucătorul de bandă.

,,Dacă luăm punctele cu Clujul cu Rapid şi în re-

stanţa cu Chindia am fi într-un grafic, pentru că ne 
aşteptam să avem mult mai multe puncte, dar mai 
sunt 15 jocuri de campionat pentru noi şi trebuie să 
fim în play-off şi cu şanse pentru cupele europene”, 
a spus și președintele Universității Craiova, Sorin 
Cârțu.

Universitatea Craiova – Universitatea Cluj se 
joacă sâmbătă, de la ora 21.00.
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