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Noaptea min. 60C

Biserica din Turceni cu hramul Sfi ntei Biserica din Turceni cu hramul Sfi ntei 
Parascheva, sfi nțită de mitropolitul Irineu! Parascheva, sfi nțită de mitropolitul Irineu! 

Prefectul Cilibiu și senatorul Iordache, prezenți la slujbă

Secretar de stat în Ministerul Energiei: Secretar de stat în Ministerul Energiei: 
Închiderea grupurilor de la Turceni și Rovinari Închiderea grupurilor de la Turceni și Rovinari 
va duce la un import de energie de 10 TWh!va duce la un import de energie de 10 TWh!
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Oprea, liderul UNPR, la Oprea, liderul UNPR, la 

prima vizită în Gorj, după pandemieprima vizită în Gorj, după pandemie
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Sfaturile medicale „după ureche” ar putea Sfaturile medicale „după ureche” ar putea 
dispărea de pe internet!dispărea de pe internet!

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

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

Locul 1 - 4 masaje,

Locul 2 - 2 masaje,

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

plină de premii!plină de premii!

Regulamentul de Regulamentul de 
participare participare 
în pag. în pag. »5»5
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Primării fără secretar. Primării fără secretar. 
Noi concursuriNoi concursuri

Două primării din Gorj organizează în 
această lună concursuri pentru ocu-
parea postului de secretar, cel care 
asigură legalitatea actelor adminis-
trative întocmite de către consiliul lo-
cal și de primar. 

EVENIMENT/ PAG. 6EVENIMENT/ PAG. 6

Cătălin, un student din Bustuchin Cătălin, un student din Bustuchin 
are mare nevoie de ajutor!are mare nevoie de ajutor!

Singura șansă a unui tânăr, student 
la Timișoara, diagnosticat cu o boală 
cruntă, este să strângă suficiente fon-
duri pentru a fi tratat în Turcia. 
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„„Dacă nu rișt i nu vei fi  niciodată învins. Dar nici nu vei câștiga vreodată!.” - Richard Nixon„„Dacă nu rișt i nu vei fi  niciodată învins. Dar nici nu vei câștiga vreodată!.” - Richard Nixon
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Sf. Adeodat, pp, † Sf. Adeodat, pp, 
Fer. Ioan Duns Fer. Ioan Duns 
Scotus, pr, LRScotus, pr, LR

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

†) Soborul †) Soborul 
Sfinților Mihail Sfinților Mihail 
și Gavrilși Gavril
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

PSD cere reglementare în energie, 
PNL mimează gândirea!

CFR anunță lucrări de zeci de milioane CFR anunță lucrări de zeci de milioane 
de lei pentru eliminarea restricțiilor de de lei pentru eliminarea restricțiilor de 
viteză între Simeria și Petroșani viteză între Simeria și Petroșani 

Să nu-mi spui vorbe frumoase
Când sunt stele prinse-n ramuri
Nici când raze de mătase
Cern iluzii printre geamuri!

Să nu-mi spui cuvinte dulci
Când se-agită luna-n crâng!
Se topesc ca niște fulgi,
Sărutați de-un soare blând.

Să nu-mi spui șoapte duioase
Când prin pomi ninge cu floare!
Nu vrea vântul să le lase
Să m-atragă...fiind ușoare.

Să nu-mi spui că mă iubești
Când e liliacu-în floare!
Toate-s numai dulci povești
Pentru inimi visătoare.

Lasă ochii să vorbească
Printre frunze arămite,
Stelele din ei grăiască...
N-am încredere-n cuvinte!

FLORENTINA CUTEANU

Să nu-mi spui 
vorbe frumoase!

Motto: „Am mult mai mult 
respect pentru oamenii care au o 
singură idee și o pun în practică, 
decât pentru cei care au o mie de 
idei și nu fac nimic.”

Thomas Edison

Sunt luni de zile în care 
social-democrații și 
pretinșii liberali tot în-

cearcă să rezolve spinoasa pro-
blemă a crizei energiei electrice, 
comițând, numai până acum, trei 
Ordonanțe de Urgență ale Gu-
vernului Ciucă, una mai proastă 
decât cealaltă.

Nu mai intrăm în detalii spre 
a explica ordonanța de urgență 
ce este în vigoare și este una care 
nu mulțumește pe nimeni. 

PSD PROPUNE, VIRGIL PO-
PESCU DOARME! Și au trecut 
tot luni de zile în care Partidul 
Social Democrat a venit cu pro-
punerea de a reglementa prețul 
la energie electrică, una care ar 
pune capăt speculei cu energie 
electrică.   Propunerea social-
democraților ar veni în comple-
tarea actualei OUG în vigoare, 
precizând că tariful la energia 
electrică aplicat la un consum de 
peste 300 KWh să fie un preț fix 
de 1,2-1,3 lei pentru consumato-

rii casnici ce vor depăși un consum 
lunar de 300KWh. Urmând ca pentru 
IMM-uri și alte societăți comercia-
le să fie elaborată altă ordonanță de 
urgență.

Numai că, ce să vezi, cei din pre-
tinsul Partid Național Liberal se opun 
cu vehemență, iar ministrul Energiei, 
liberalul Virgil Popescu, nu este în 
stare sau mai exact nu vrea să vină 
cu nicio idee. Măcar cu o propunere 
acolo, care-ar putea încape pe o coală 
de hârtie format A4!

GAURA NEAGRĂ A LUI CÎȚU. 
În vremea aceasta, uneori, mai apar 
înțepături între politicienii celor două 
partide importante ale Coaliției de gu-
vernare pe la unele televiziuni, care-
și cresc ratingul din micile/marile 
scandaluri dintre lideri. Mai ales cei 
liberali acuză, pe motive neîntemeia-
te, social-democrații că, vezi Doam-
ne, s-ar face mari găuri în Bugetul 
României. Uitând cu bună-știință că 
acela care-a crescut aberant deficitul 
datoriei publice, preluat la 35% din 
Produsul Intern brut(PIB) și la tot ur-
cat până la aproape 50% din PIB este 
nimeni altul decât fostul ministru 
al Finanțelor Publice din Guvernul 
monocolor Orban, iar mai apoi chiar 
prim-ministru al României, individul 
Florin Vasile Cîțu!

Luni după-amiază, „crema” pretin-

sului Partid Național Liberal trebuia 
să se întrunească pentru a-și preci-
za poziția în legătură cu propunerea 
social-democraților de a trece din 
nou la o piață a energiei electrice 
măcar semi-reglementată. Până la 
ora încheierii acestor simple note 
nu avem știință despre ceea ce au 
decis cei din conducerea pretinsului 
Partid Național(în cazul de față, cam 
antinațional, n.m. I.P.).

LA LIBERALI, GRIJA 
URMAȘILOR E NULĂ! În loc de în-
cheiere, îndrăznesc să citez un afo-
rism al unui mare învățat clujean, Iu-
liu Hațieganu: „Conștiința națională 
înseamnă mai întâi recunoștință și 
respect înaintașilor, apoi răspunde-
rea și grija urmașilor”. Cât despre 
„grija urmașilor”, în cazul pretinșilor 
liberali, aceasta este, după cum se 
vede, una nulă!

ION PREDOȘANU

CFR Infrastructură a anunțat 
semnarea unor contracte pen-
tru lucrări de tip Quick Wins 
pe aproape 13 km între Simeria 
și Petroșani, pentru eliminarea 
restricțiilor de viteză. Finanțarea 
este prin fonduri nerambursabi-
le, prin PNRR, și durata de im-
plementare este 24 de luni. Su-
cursala Regională CF Timișoara 
și o asociere de firme au semnat, 
astăzi, 7 noiembrie, cele cinci 
contracte de lucrări de acest 
gen pentru linia CF Simeria – 
Petroșani, valoarea totală ridi-
cându-se la 56,13 milioane de 
lei. „Scopul proiectelor este ridi-
carea restricțiilor de viteză de pe 
linia CF SIMERIA - PETROȘANI 
pentru restabilirea parametrilor 
tehnici ai suprastructurii căii. În 
cadrul celor cinci contracte, an-

treprenorul va executa lucrări de tip 
Quick Wins, prin înlocuirea punc-
tuală a elementelor componente ale 
suprastructurii căii (șină, traverse, 
aparate de cale, piatră spartă), în 
cadrul cărora se utilizează materiale 
de cale noi, cu afectarea substratu-
lui căii în zone punctuale, în zona 
schimbătoarelor de cale, dar și în 
zona trecerilor la nivel, pe o lungime 
de 12,648 de km CF. Beneficii: elimi-
narea restricțiilor de viteză și a cos-
turilor cauzate de restricții, creșterea 
eficienței activității de operare, di-
minuarea efectelor adverse asupra 
mediului și maximizarea gradului de 
siguranță”, ”, anunță compania. În-
tre Simeria și Petroșani sunt 80 de 
kilometri, iar cel mai rapid tren IR 
face o oră și 44 de minute, porțiunile 
cu limitare la 40 km/h fiind lungi.

I.I.
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Biserica  din Ursați ,,Sf. 
Dimitrie"a fost marcată, la fi-
nalul săptămânii trecute, de 

un eveniment deosebit, sfinţirea capelei 

Capela mortuară a bisericii din Ursați, sfi nțită în Capela mortuară a bisericii din Ursați, sfi nțită în 
prezența mitropolitului și a primarului Romanescuprezența mitropolitului și a primarului Romanescu

mortuare din localitate, un eveniment la 
care au fost prezenţi Înaltpreasfințitul 
Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, 
preoți, credincioși și oficialitățile loca-

le! La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul 
Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a 
rostit un cuvânt de învățătură și i-a fe-
licitat pe toți cei implicați în edificarea 

capelei, în frunte cu parohul Munteanu 
Horațiu și primarul orașului Târgu-Jiu, 
Marcel Romanescu.

A.S

Municipiul Târgu-Jiu 
va avea o nouă grădiniță. 
Aceasta va funcționa în par-
tea de nord a orașului, fiind 
o investiție în valoare de 3,5 
milioane de lei.

„Construim încă o grădiniță, 
în partea de Nord a municipiu-
lui Târgu-Jiu, în spatele Școlii 
Gimnaziale nr.7 din Bulevar-
dul Ecaterina Teodoroiu.

Este un proiect în valoare 
de 3,5 milioane de lei, în parte-
neriat cu Ministerul Educației, 

O nouă grădiniță în Târgu-Jiu
fiind vorba de o unitate cu pro-
gram normal, cu 4 grupe.

S-a dat deja ordinul de înce-
pere a lucrărilor, iar obiectivul 
este asemănător grădiniței din 
strada Hidrocentralei, lucra-
re finalizată recent. Grădinița 
va primi 80 de copii și acope-
rim astfel necesarul de locuri 
pentru zona de Nord, care era 
deficitară din acest punct de 
vedere. Așa cum am promis, 
continuăm investițiile din do-
meniul educației, pe care noi îl 

considerăm prioritar. De ase-
menea, căutăm mereu resurse 
extrabugetare pentru a imple-
menta proiectele mari, elabo-
rate de echipa din cadrul Pri-
măriei Municipiului Târgu- Jiu. 
Se aduc, în acest fel, sume con-
sistente din fonduri europene 
sau de la bugetul de stat, bani 
ce finanțează proiectele elabo-
rate de noi pentru dezvoltarea 
orașului”, a precizat primarul 
Marcel Romanescu.

I.I.
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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

TÂRGU JIU: Str.23 August nr.1B 
MOTRU: Str.Minerului nr.7, Cabinet 31 
ROVINARI: Str.Jiului nr.6, Cabinet 14Puncte de lucru:Puncte de lucru:
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Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!

Cea mai mare plat-
formă on-line cu 
conținut video nu 

le va mai permite tuturor 
neaveniților să dea sfaturi 
medicale pe internet dacă nu 
vor putea prezenta și o diplo-
mă de specializare în dome-
niu. 

Youtube vrea astfel să facă 
un pic de curățenie într-o 
zonă în care oricine poate să 
spună oricui cum să se tra-
teze, în pandemia de Covid 
10 ieșind la iveală tot felul de 
,,specialiști”. 

Măsura este văzută cu ochi 
buni de către medicii Spitalu-
lui Județean de Urgență Târ-
gu-Jiu, care aproape zilnic 
întâlnesc pacienți care mai 
întâi s-au tratat cu „doctorul 
Google”, „doctorul Youtube” 
dau „doctorul Facebook”. 

Medicul neurolog Cristina 
Căliman spune că a întâlni 
cazuri în care pacienții și-au 
făcut mai mult rău aplicând 
sfaturile de pe internet, iar 
apoi la spital medicii au tre-
buit să facă minuni pentru 

Sfaturile medicale „după ureche” 
ar putea dispărea de pe internet!

a-i ține în viață. 
„Din păcate au fost destu-

le cazuri pe care le-am întâlnit 
în cei peste 10 ani de când 
profesez ca medic neurolog. 
Au fost cazuri de epilepsie în 
care familia îi mușca degetul 
cel mic pacientului sau cine-
va care făcuse accident vas-
culare cerebral în loc să vină 
la spital pentru a se încadra 
în fereastra de tromboliză fa-
milia îl înțepa cu ace în lobul 
urechii, fiind un remediu găsit 
pe internet. 

Asemenea situații fac mun-
ca medicului mult mai difici-
lă pentru că pacientul pierde 
timp prețios. 

Cu sfaturile de pe internet 
pacientul pierde timp sau se 
poate diagnostica greșit sau 
se poate supradiagnostica și 
speria inutil. 

Poate nici nu are o patolo-
gie gravă, dar citind informații 
care nu sunt conforme cu rea-
litatea începe să creadă că e 
foarte bolnav, se sperie, devi-
ne foarte anxios, iar în cele din 
urmă se dovedește că s-a stre-

sat inutil”, declară dr Cristina 
Căliman. 

Reprezentanții SJU Târgu-
Jiu menționează că de cele 
mai multe ori, automedicația 

implică și autodiagnostica-
rea.

 Acesta este cel mai pe-
riculos aspect al tratamen-
tului fără consult medical. 
„Multe afecțiuni se manifestă 
asemănător și, de multe ori, o 
banală răceală se poate ma-
nifesta ca o infecție puternică, 
sau invers. Riscurile cauzate 
de utilizarea iresponsabilă a 
medicamentelor sunt, de ase-
menea, îngrijorătoare datorită 
implicațiilor asupra sănătății 
noastre nu numai ca indivizi, 
ci și ca specie. 

Consumul abuziv de anti-
biotice a creat o varietate de 
tulpini de bacterii rezistente la 
medicamente. Acest lucru re-
prezintă un risc mai mare pen-
tru sănătate decât majoritatea 
dintre noi pot să înțeleagă, 
deoarece o pandemie globală 
rezultată dintr-o tulpină bac-
teriană rezistentă la medica-
mente ar putea deveni dezas-
truoasă”, transmite Spitalul 
Județean. 

Un alt reprezentant al spi-
talului, dr Cristina Cornoiu, 
medic specialist medicină de 
familie – Cabinet planificare 
familială din cadrul Ambula-
toriului Integrat al Spitalului 
Județean de Urgență Târ-
gu-Jiu, a vorbit și ea despre 
automedicația care este tot 
mai des întâlnită și care are 
la bază de multe ori sfaturile 
„experților” de pe internet. 

„Se pot administra incorect 
medicamentele în doze ne-
potrivite la intervale de timp 
nepotrivite. Pot apărea reacții 
adverse rare dar severe, pot 
fi mascate alte boli care nu 
pot fi diagnosticate la timp. 
De asemenea poate să apa-
ră dependența sau abuzul de 
medicamente. 

Automedicația este un fe-
nomen global, care prezintă 
multe riscuri, printre care și 
rezistența mărită la antibioti-
ce. Pacienții își autoadminis-

trează antibiotice preventiv 
sau în cazul în care prezintă 
viroze respiratorii. 

Este contraindicat folosirea 
de antibiotice pentru că viroze-
le respiratorii sunt cauzate de 
virusuri, nu de bacterii, iar an-
tibioticele sunt complet inutile. 
Vom ajunge astfel în situația 
în care nu vom mai putea tra-
ta banala pneumonie și se va 
muri de pneumonie ca în peri-
oada Evului Mediu, când bol-
navii mureau foarte adesea 
din infecții respiratorii. 

Automedicația, conform 
sociologilor, se întâlnește la 
persoanele ipohondre, care își 
maschează boala de bază, în 
loc să o trateze. Bolile vor evo-
lua către complicații și se va 
ajunge la stadii severe în lipsa 
unui tratament recomandat de 
medicul specialist”, declară dr 
Cristina Cornoiu. 

Pacienții confirmă spusele 
medicilor și recunosc faptul 
că în cele din urmă tot în ca-
binetele acestora ajung să se 
trateze. 

„Am folosit internetul, nor-
mal că am căutat să văd simp-
tome și dacă a fost durerea 
ca la mine am căutat să văd 
și cum se tratează. Au fost 
situații în care n-a mai trebuit 
să ajung la medic, dar de cele 
mai multe ori tot la medic la 
spital te faci bine. 

Pe internet acolo găsești tot 
felul de informații, nu zic că 
nu sunt bune unele, dar con-
sultul medical și medicul sunt 
garanția că primești leacul cel 
mai bun. Am mai folosit inter-
netul pentru a căuta informații 
despre medici și dacă am vă-
zut că oamenii se plâng de 
unul am mers la altul, dar în 
cele din urmă am ajuns la ci-
neva care să fie de specialita-
te și să mă facă bine”, a spus 
o pacientă.

 GELU IONESCU
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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.

Primării fără secretar. Noi concursuriPrimării fără secretar. Noi concursuri
Două primării din Gorj organizează în 

această lună concursuri pentru ocuparea 
postului de secretar, cel care asigură le-

galitatea actelor administrative întocmite de către 
consiliul local și de primar. 

Primăria Urdari încearcă de mai mult timp să 
ocupe acest post. Proba scrisă are loc pe data de 
10 noiembrie, fiind așteptați la concurs absolvenți 
de științe juridice, administrative sau științe ju-
ridice care au diplomă de master în domeniul 
administrației publice, management ori în specia-
litatea studiilor necesare ocupării funcției publice. 
În plus, se cere vechime în specialitatea studiilor de 
minimum 5 ani. 

Spre sfârșitul lunii, mai exact pe 24 noiembrie, 
se organizează concursul și pentru postul de secre-
tar al Primăriei Ciuperceni. Condițiile de concurs 
sunt similare cu cele de la Urdari. 

I.I.

Școală dotată cu imprimantă 3D și kit-uri roboticeȘcoală dotată cu imprimantă 3D și kit-uri robotice

CEZ a dotat clubul de coding 
SMART Kids, de la Școala Gimnazi-
ală „Alexandru Ștefulescu” din Târ-
gu-Jiu cu o imprimantă 3D și kit-
uri robotice. Acțiunea face parte din 
proiectul „Generatorii de Bine”, prin 
care angajații companiei înscriu și 
propun soluții de viitor în beneficiul 
unor grupuri vulnerabile din zona de 
activitate. 

În cadrul programului CODE Kids, 
susținut de CEZ încă din 2019, copiii 
cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani 

fac coding în bibliotecile publice, cu 
scopul de a dezvolta competențele di-
gitale și de a crea o mișcare națională 
de coding și STIM (Știință, Tehnolo-
gie, Inginerie și Matematică). 

Așa a luat naștere clubul SMART 
Kids, înființat în primăvara anului 
2021 la Școala „Alexandru Ștefulescu” 
din Târgu Jiu. 

În club sunt înscriși 6 copii care, pe 
lângă teme și alte activități extracur-
riculare, decodează energia viitorului, 
susțin reprezentanții companiei.

Tehnologie inteligentă pentru 
SMART Kids

Prin utilizarea imprimantei 3D și 
a kit-urilor de roboți, atât copiii din 
cadrul clubului, cât și cei care nu fac 
parte din club vor fi atrași de coding 
și programare. Punând în practică 
ceea ce învață la cursurile dedicate, 
programarea va deveni mai distrac-
tiva. De asemenea, cele mai creative 
idei vor putea lua forma unor obiecte 
concrete, prin proiectarea cu ajutorul 
imprimantei 3D.

„Ne-am propus să ne întâlnim la 
ateliere săptămânale și ne vom axa 
pe montarea roboților școlari și pro-
gramarea acestora pentru îndeplinirea 
unor sarcini. Pentru început, sarcinile 
vor fi mici, ața cum suntem și noi, dar 
pe măsură ce creștem, vom dezvolta și 
algoritmi complicați. De asemenea, ne 
dorim să folosim imprimanta 3D color 
pentru a crea diverse machete folosi-
toare la orele de curs”, a precizat Oana 
Pătroi, voluntar și coordonator Club 
SMART Kids.

I.I.
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Singura șansă a unui tânăr, student la Timișoara, di-
agnosticat cu o boală cruntă, este să strângă sufici-
ente fonduri pentru a fi tratat în Turcia. Autoritățile 

din Bustuchin, prietenii și familia tânărului fac un apel 
emoționant și ne roagă pe toți să contribuim, după posibilități, 
pentru a-l salva.

,,Sanda Cătălin Dumitru este un tânăr din comuna Bustu-
chin, județul Gorj.  Este student în anul V la Facultatea de Medi-
cină Vaterinară din Timișoara iar viața l-a pus în fața celui mai 
greu examen. Acum câteva săptămâni a fost diagnosticat cu 
TUMORĂ DE GLANDĂ PINEALA, HIDROCEFALIE OBSTRUCTI-
VĂ REMISĂ, SINDROM DE HIPERTENSIUNE INTRACRANIANĂ 
REMISĂ, EDEM CEREBRAL REMIS, iar în acest moment singu-
ra șansă la viață pentru el vine de la medicii din Turcia. Cătălin 
este hotărât să lupte cu boala, dar pentru aceasta are nevoie de 
noi, a scris într-un mesaj pe pagina de socializare, viceprima-
rul” Gheorghe Stoenescu.

M.C.H.

Cătălin, un student din Bustuchin are mare 
nevoie de ajutor!

Cei care doresc să-l ajute o pot  face prin intermediul 
familiei, Sanda Irinel și în contul deschis pe numele 
mamei, Sanda Angelica Ramona, la Banca Cooperatistă 
Jiul Tg-Jiu: RO37CRCOX200100000587993. Raiffeisen 
BANK-cont lei RO50RZBR0000060005934244 Raiffeisen 
Bank-cont euro RO56RZBR0000060024038895 Telefon 
Sanda Irinel - 0749520851, (0733) 032 652

De la parlamentarii din Gorj, 
președintele Comisiei Economice din 
Senat, analiștii de profil și până la 
Dispeceratul Energetic Național, la 
care se adaugă cele mai importante 

Secretar de stat în Ministerul Energiei: Închiderea grupurilor de la Secretar de stat în Ministerul Energiei: Închiderea grupurilor de la 
Turceni și Rovinari va duce la un import de energie de 10 TWh!Turceni și Rovinari va duce la un import de energie de 10 TWh!

* ,,Acțiunea trebuie stopată”
* Populația, adusă în sărăcie energetică

instituții de presă din România care 
au demonstrat  cât de neavenită și 
periculoassă este măsura de trecere 
în rezervă a grupurilor energetice de 
la Turceni și Rovinari, au arătat că 

Virgil Popescu, înțepenit în funcția 
de ministru al Energiei, continuă să 
aducă mari prejudicii în energie. 

Practic, nimic nu-l împiedică pe 
acesta să-și ducă planul la sfârșit, cu 
toate consecințele de după închiderea 
celor două grupuri.

Mai mult, chiar din ministerul pe 
care îl conduce, sunt opozanți.  

Secretarul de stat în Ministerul 
Energiei, Constantin Ștefan, a decla-
rat public că trecerea grupurilor în 
rezervă tehnică, nu trebuie să se în-
tâmple: ,,Redobândirea independenței 
energetice a României’

- Trebuie acționat în consecință 
pentru ca toate grupurile energetice pe 
cărbune de la CEOltenia să rămână 
în Exploatare Comercială și nu trecu-
te în ‘rezervă tehnică’ pentru că nu ne 
aflăm în situația de a avea excedent 
de producție de energie și nici Europa.

- Grupurile energetice pe cărbune 
ale CE Oltenia trebuie menținute în 
exploatare comercială cel puțin până 
în momentul când grupurile energeti-
ce nucleare 3 și 4 de la Cernovodă vor 
fi puse în funcțiune, cel mai devreme 
anul 2035.

- Având în vedere realizarea grupu-
rilor nucleare noi dar și faptul că în pe-
rioada 2027-2028 grupul 1 Cernavodă 
va fi oprit (-700 MW), trebuie realizați 
următorii pași:

– inițierea procesului de negociere 
referitor la modificarea/înlocuirea/
eliminarea ‘țintelor’ din cadrul PNRR 
Componenta C6 Energie, prevedere sti-
pulată atât în legislația europeană cât 
și națională privind aprobarea PNRR.

– decalarea termenului privind de-
carbonizarea sectorului energetic spre 
anul 2040, pentru că anul 2030 este 
un obiectiv greu de realizat în actuala 
conjunctură.

Dacă se va proceda în continuare la 
închiderea grupurilor cum este prevă-
zut în actuala formă a PNRR, importul 
anual de energie electrică al României 
ar crește treptat și sigur de la 2,2 TWh 
la aprox. 10 TWh, acțiune ce trebuie 
ferm stopată, dat fiind faptul că pre-
zentăm și așa un risc mare de sărăcie 
energetică în rândul consumatorilor”, 
declară Constantin Ștefan.

M.C.H.



societatesocietate www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»77Marți, 8 Noiembrie 2022Marți, 8 Noiembrie 2022

Tradițiile și meșteșugurile din Gorj, Tradițiile și meșteșugurile din Gorj, 
promovate în Greciapromovate în Grecia

Pensionarii nu se înghesuie la tratament în noiembriePensionarii nu se înghesuie la tratament în noiembrie

Școala Populară de Arte „Constantin 
Brâncuși” Târgu Jiu anunță lansarea 
proiectului „Artă și Meșteșug de Ziua 

Națională a României”, finanțat de Departamentul 
pentru Românii de Pretutindeni.

Valoarea finanțării este de 80.000 de lei, fondu-
rile fiind destinate promovării imaginii României 
în afara granițelor, având în vedere necesitatea de 
perpetuare a ideii de românism, precum și conser-
varea tradițiilor și obiceiurilor autohtone, în zone-
le unde conviețuiesc comunități însemnate de ro-
mâni, susține instituția.

„Proiectul contribuie la îmbunătățirea nivelului 
de cunoaștere a elementelor identitare românești 
(tradiții, obiceiuri, personalități  culturale, eveni-
mente naționale importante) pentru comunitățile 
românești din Salonic și Atena, prin participa-
rea acestora la demonstrații, ateliere, spectacole 
susținute de experții și ansamblurile folclorice „Ma-
ria Lătărețu” al Școlii Populare de Arte  „Constantin 
Brâncuși” și „Cheile Oltețului” al UAT Polovragi și 
al Centrului Județean pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiționale Gorj”, anunță Școala 
Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.

Repertoriul spectacolelor va include, pe lângă 
piese vocale specific gorjenești, piese tradiționale 

din toate regiunile etnofolclorice românești, astfel 
ca toți participanții să se simtă parte din spectacol, 
în funcție de zona din România de unde provin.  

Soliștii care vor încânta publicul sunt Nicoleta 
Lătărețu, Elena Balan, Ștefan Popescu,  Ciprian 
Tapotă Lătărețu, Ion Drăgan, Alexandru Cioiu. 

Totodată, Ansamblul „Cheile Oltețului” din Po-
lovragi va pregăti suite de dansuri specifice tutu-
ror regiunilor istorice românești reprezentate prin 
cântec în spectacol. Cei prezenți vor putea vedea și 
demonstrații practice ale meșterilor populari Da-
ciana Ungureanu, Liliana Arapu, Ștefan Popescu, 
Nicolae Rotaru și Gheorghe Cârjă.

De asemenea, proiectul creează oportunitatea 
ca participanții să poată urma cursurile de arte 
tradiționale/meșteșuguri pe care Școala Populară 
de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu le poate 
oferi inclusiv de la distanță, în regim online. 

„Oferta de cursuri va fi distribuită prin broșurile 
pe care le vom aduce încă de la primul atelier pe 
care îl vom desfășura în Grecia. Parteneri în pro-
iect: UAT Polovragi, Asociația Interculturală Româ-
no-Elenă Dacia din Atena și Asociația Românilor 
Carpatia din Salonic”, anunță Școala Populară de 
Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.

I.I.

Casa de Pensii Gorj are disponi-
bile noi bilete de tratament balnear 
pentru pensionari. În această serie, 
cu intrare în perioada 16-19 noiem-
brie, Casei Județene de Pensii Gorj 
i-au fost repartizate 77 bilete pentru 
tratament balnear, din care 70 bile-
te pentru unitățile de tratament din 
proprietatea Casei Naționale de Pensii 
Publice București și 7 bilete contrac-
tate cu alți prestatori de servicii din 
domeniu.

Cele mai multe bilete, 30, au fost 
disponibile în stațiunea Bala, din 
județul Mehedinți. Pensionarii au pu-
tut opta și pentru Olănești, unde sunt 
libere 16 locuri și Buziaș – 12 bilete. 

Din cele 77 bilete pentru tratament 
balnear primite de către CJP Gorj, 34 
au fost alocate automat, prin aplicația 
informatică SPA, solicitanților în 
funcție de punctajul obținut.

Biletele de tratament balnear, atât 
cele repartizate, cât și cele nereparti-

Fast-food amendat de DSV GorjFast-food amendat de DSV Gorj
Inspectorii Direcției Sanitar Veteri-

nare Gorj au aplicat două amenzi de 
circa trei mii de lei în urma controale-
lor efectuate săptămâna trecută.

Astfel, un fast-food a fost amendat 

zate, se vor distribui până pe data de 
9 noiembrie, inclusiv.

În cazul în care titularul nu se pre-
zintă pentru ridicarea biletului până 
la data programată, repartiția este 
anulată, iar biletul se redistribuie 
altui solicitant. Mai sunt disponibile 
22 de bilete pentru Bala, 12 pentru 
Buziaș, patru pentru stațiunea Ama-
ra, câte două bilete la Pucioasa și 1 
Mai și un singur loc la Covasna.

„Aceste locuri se pot elibera persoa-
nelor interesate, indiferent dacă au de-

pus sau nu cerere. Toate biletele neva-
lorificate până în data de 09 octombrie 
2022, ora 16.30, vor fi redistribuite în 
ziua de 10 octombrie 2022, ora 8.00. 
Biletele de tratament balnear se elibe-
rează beneficiarilor numai după legiti-
marea acestora, acestea fiind eliberate 
doar personal, titularului sau unei alte 
persoane, desemnate de către titular 
prin procură autentificată, din care să 
rezulte că mandatarul este împuterni-
cit să ridice biletul de tratament balne-
ar”, anunță Casa de Pensii Gorj.

I.I.

cu 1.200 de lei, pentru deficiențe do-
cumentare (neprezentarea fișelor de 
aptitudini și a documentelor DDD) 
și de igienă (lipsă echipament de 
protecție, alimente depozitate nesec-

torizat, într-un frigider neigie-
nizat, fără monitorizarea tem-
peraturii de depozitare).

O exploatație non-profesio-
nală a fost amendată cu 1.600 
de lei, pentru nepredarea măr-
cilor de identificare auriculară 
(crotalii) către medicul veteri-
nar de liberă practică împu-
ternicit, ca urmare a sacrifică-
rii animalelor din gospodărie 
pentru consum propriu.

Sancțiunile au fost aplicate 
la Bărbăteşti şi Mătăsari.

I.I.
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Biserica din Turceni cu hramul Sfi ntei 
Parascheva, sfi nțită de mitropolitul 
Irineu! Prefectul Cilibiu și senatorul 
Iordache, prezenți la slujbă

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, 
a slujit, la finalul săptămânii trecute, în Parohia Turce-
nii de Sus I, Oraşul Turceni. La slujbă au fost prezenți 
numeroși enoriași dar și senatorul PNL, Ion Iordache, 
prefectul de Gorj, Cristina Cilibiu și primarul liberal în 
exercițiu. Un sobor de preoți au slujit alaturi de mitro-
polit iar înaltele fețe bisericești au mulțumit comunității 
și autorităților prezente pentru sprijinul dat bisericii din 
Turceni.

A.S.
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,,A fost o onoare pentru noi 
prezența președintelui  Gabriel 
Oprea în județul Gorj dar și a dom-
nului secretar general al UNPR. 

S-a discutat la Târgu-Jiu des-
pre situația economică a României, 
despre războiul de la granița cât și 
probleme organizatorice. Domnul 
președinte Oprea va mai veni în Gorj 
în perioada următoare", a declarat 
președintele Sorin Lăcătușu, de la 

Oprea, liderul UNPR, la prima Oprea, liderul UNPR, la prima 
vizită în Gorj, după pandemievizită în Gorj, după pandemie
Generalul Gabriel Oprea, lider al UNPR, a fost prezent vi-
neri și sâmbătă în județul Gorj la invitați președintelui UNPR 
Gorj, Sorin Lăcatusu, membru al BPN central. S-a vizitat Par-
cul Coloana Infinitului, unde generalul și secretarul general 
al UNPR, Nuțu Fonta, au fost întâmpinați cu pâine și sare, 
după care delegația de la București a fost cazată la Peștișani 
la Pensiunea ,,La Moară”. A doua zi, a avut loc ședința UNPR 
în incinta Muzeului Județean Al.Ștefulescu de la Târgu-Jiu, 
Oprea discutând cu membrii de partid despre revenirea UNPR 
pe scena politică. De altfel, partidul este în reorganizare iar 
Oprea Gabriel se va ocupa direct de revigorarea structurilor 
de partid pentru 2024. 

UNPR Gorj.
Liderul partidului şi-a ex-

primat aprecierea pentru spe-
cialiştii UNPR care au activat 
sau activează în administra-
ţia locală din judeţul Gorj, 
precum şi în domeniul mili-
tar, subliniind că România 
are nevoie de specialişti în in-
stituţiile statului, de oameni 
care îşi fac datoria cu onoare. 

Gabriel Oprea a precizat fap-
tul că, în toată activitatea sa, 
UNPR a pus pe primul plan 

românii, bunăstarea lor, asi-
gurarea unui echilibru poli-
tic, social şi economic.

„România este parte a Uni-
unii Europene, iar nivelul de 
trai al cetăţenilor săi trebuie 
să fie acelaşi cu cel al celor-
lalţi cetăţeni europeni. 

Este inacceptabilă ideea 
unei Europe cu două viteze. Şi 
România contribuie la bugetul 
Uniunii Europene. 

Cotizăm, nu stăm cu mâna 
întinsă. De aceea, este impor-
tant ca autorităţile, instituţiile 
statului să gestioneze corect 
aceste aspecte, în beneficiul 
românilor. 

Autorităţile trebuie să aibă 
o atitudine fermă şi, atunci 
când este necesar, să bată cu 
pumnul în masă pentru ca Ro-
mânia să fie tratată corect”, a 
declarat preşedintele UNPR.

A.S.
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Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din Parohia Turcenii de Sus, Gorj(I)  

,,De fi ecare dată când sfi nţim câte o biserică, tresăltăm de bucurie ,,De fi ecare dată când sfi nţim câte o biserică, tresăltăm de bucurie 
pentru că avem în faţa noastră lucrările care s-au efectuat şi slujba pentru că avem în faţa noastră lucrările care s-au efectuat şi slujba 
care s-a săvârşit cu această ocazie”!care s-a săvârşit cu această ocazie”!
În ziua de 6 noiembrie 2022, în 

Duminica a 24-a după Rusalii, 
Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. 

dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi 
Mitropolitul Olteniei a săvârşit slujba 
de resfinţire a Bisericii cu hramul «Sf. 
Cuv. Parascheva», din Parohia Tur-
cenii de Sus II, Protopopiatul Târgu-
Jiu Sud, Protoiereu PC Părinte Ionel 
Câmpeanu şi Preot Paroh PC Părinte 
Buşe Petre, după care a oficiat Sfânta 
Liturghie, împreună cu un sobor ales 
de preoţi şi diaconi din care au făcut 
parte: Preacucernicul Părinte Proto-
iereu Ionel Câmpeanu, Protopopiatul 
Târgu-Jiu Sud, Preotul Paroh PC Pă-
rinte Buşe Petre şi Preacucernicii Pă-
rinţi slujitori ai bisericilor de parohie: 
Pr. Făinişi Antonie (Parohia Strâmba-
Jiu), Pr. Amzucu Ilie (Parohia Urdarii 
de Jos), Pr. Popescu Laurenţiu (Paro-
hia Ioneşti), Pr. Chesnoiu Cătălin (Pa-
rohia Pojogeni), Pr. Bondoc Dumitru 
(Parohia Gârbov), Pr. Olaru Andrei 
(Turcenii de Jos), Pr. Brandibur Robert 
(Borăscu), Pr.Gheorghe Marius (Paro-
hia Cursaru), Pr. Samfira Virgil (Capu 
Dealului), Pr. Dovleac Dumitru (Bise-
rica de la Spitalul judeţean – Târgu-
Jiu) şi alţii. În cadrul slujbei, Preoţii 
de Parohie Buşe Petre şi Rusu Marin 
au fost ridicaţi la rangul bisericesc de 
iconom pentru aportul susţinut la în-
frumuseţarea Casei Lui Dumnezeu, 
pentru strădania în vederea restaură-
rii acestei biserici şi pentru ostenea-
la la împlinirea faptelor plăcute Lui 
Dumnezeu! Răspunsurile la strană 
au fost date de către Grupul psaltic 
al Catedralei Mitropolitane «Sfântul 
Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, diri-
jat de către prof. dr. Victor Şapcă, iar, 
la slujbă a participat şi Maica Stareţă 
Pahomia Pascu Stavrofora, împreună 
cu obştea de măicuţe ostenitoare de la 
Mănăstirea «Dealu Mare», pentru a mai 
sublinia că au fost prezenţi cu trup şi 
suflet cele câteva sute de credincioşi 
din rândul cărora putem aminti pe: 
domnul senator Ion Iordache, doam-
na Cristina Cilibiu, prefectul judeţu-
lui Gorj, domnul viceprimar şi primar 
interimar Lucian Nicuşor Mărgineanu, 
d-na prof. Şandru Oana, directorul Li-
ceului Tehnologic Turceni, d-na prof. 
Gâlceavă Natalia, d-l prof. Sevastian 
Iordache împreună cu soţia Ecaterina 
şi fiicele Alina şi Măriuca însoţite de 
nepoţi, familia Nicolae şi Ioana Buşe 
împreună cu d-na Octaviana Popescu 
de la Strâmba-Jiu, toţi membrii Con-
siliului local Turceni, mulţi oameni de 

cultură şi iubitori ai credinţei noastre 
strămoşeşti! 

,,Dumnezeu a rânduit ca să fi m, 
astăzi, la Turceni, un oraş frumos, 
afl at la confl uenţa a trei judeţe”! 

În apropierea bisericii, Mitropoli-
tului Olteniei şi oamenilor prezenţi 
la slujbă le-a fost prezentată de către 
d-na bibliotecar Vladu Margareta şi de 
către d-na prof. de religie Alina Iorda-
che, o interesantă expoziţie cu diferite 
creaţii minunate ale elevilor Liceului 
Tehnologic din Turceni, ca să nu omi-
tem şi faptul că o serie de lucrători ai 
poliţiei şi ai jandarmeriei locale împre-
ună cu comandanţii lor au asigurat or-
dinea şi buna desfăşurare a manifes-
tării. Dând citire actului de sfinţire a 
bisericii, Preacucernicul Părinte  Pro-
toiereu Ionel Câmpeanu a început prin 
a spune că s-a sfinţit această biserică, 
având hramurile «Sf. Cuv. Parascheva 
de la Iaşi», «Sf. Cuv. Irodion de la Lai-
nici» şi «Duminica Sfinţilor Români», 
zidită de către enoriaşii parohiei între 
anii 1907-1911, în zilele Episcopului 
Ghenadie, al Râmnicului şi al Noului 
Severin, pentru ca între anii 2015-
2020, la iniţiativa P. C. Preoţi Buşe 
Petre şi Rusu Marin, biserica să fie su-
pusă unui amplu proces de reabilita-
re, cu sprijinul Secretariatului pentru 
Culte Bucureşti, al Primăriei Turceni 
şi al credincioşilor din parohie. A fost 
împodobită cu pictură în tehnica fres-
co între anii 2019-2021de către picto-
rul Anton Lăcrămioara, iar, în finalul 
cuvântului Părintelui Protopop Ionel 
Câmpeanu, pentru osteneala şi pentru 
dăruirea manifestată în vederea înfru-
museţării sfântului lăcaş, au fost acor-
date gramate chiriarhale de mulţumire 
din partea Mitropolitului Olteniei ur-
mătoarelor persoane: domnul senator 
Iordache Ion, d-na Prefect Cilibiu Cris-
tina, d-l primar Mărgineanu Nicuşor 
Lucian, d-nul Gâlvceavă Dumitru, fost 
primar, d-na pictor Anton Lăcrămioa-
ra şi d-l Rădulicea Gheorghe, iar, ca o 
primă concluzie, PC Părinte Proroiereu 
Ionel Câmpeanu a subliniat faptul că: 
,,Dumnezeu a rânduit ca să fim, as-
tăzi, la Turceni, un oraş frumos, aflat 
la confluenţa a trei judeţe, iar, datorită 
unor oameni minunaţi care au condus 
şi conduc destinele acestei urbe, care 
au făcut posibilă această bucurie a 
noastră, iată, biserica este întrutotul 

înfrumuseţată! Astăzi, când 
în mijlocul nostru îl avem 
prezent pe Mitropolitul Ol-
teniei, biserica noastră îşi 
primeşte sfinţenia” a înche-
iat Preacucernicul Părinte 
Protopop! La rândul său, 
în cuvântul adresat celor 
prezenţi, PC Părinte Paroh 
Buşe Petre a dat citire unor 
cuvinte frumoase şi a spus 
printre altele: ,,Iubiţi credin-
cioşi, la Sărbătoarea de În-
viere auzim stihul: «Aceasta 
este ziua pe care a făcut-o 
Domnul! Să ne veselim şi să 
ne bucurăm întrânsa!», deci, 
fiind într-o zi de Duminică, 
zi pascală, ziua în care Dom-
nul Iisus Hristos a Înviat din 
morţi, alungând întunericul 
iadului prin Lumina Slavei 
Sale, dăruindu-ne viaţă veş-
nică, trăim cu intensitate 
momentul duhovnicesc al 

sfinţirii bisericii parohiale, deci, toate 
momentele de sfinţire au fost legate de 
Patimile, Răstignirea, îngroparea şi În-
vierea Domnului! După o perioadă în-
delungată de 111 ani, Dumnezeu ne-a 
ales pe noi, nevrednicii, să fim «puntea 
de legătură» între strămoşii ctitori şi 
urmaşii noştri, cărora le vom încredin-
ţa acest «odor» sfinţit! Numărul 111, o 
treime de unitate, prefigurează «Sfân-
ta Treime», iar, noi completăm istoria 
acestui locaş, adăugându-ne în rân-
dul ctitorilor, slujitorilor, ostenitorilor 
şi binefăcătorilor ce vor fi pomeniţi la 
fiecare slujbă. Biserica aşezată într-un 
loc cu altitudine joasă, datorită fap-
tului că în jurul ei s-au înălţat două 
drumuri, toată apa se strângea în cur-
tea bisericii, iar, pentru că temelia era 
puţin rezistentă la umezeală, igrasia a 
pătruns în zidurile ei şi pictura a fost 
afectată” a precizat Părintele paroh! 

,,Să dea Dumnezeu să fi m sănătoşi, 
cu credinţă în sufl et şi ori de câte 
ori aveţi drum sau treceţi prin 
Turceni, să vă gândiţi şi să vă 
rugaţi pentru noi”! 

În cele din urmă, Preacucernicia sa 
a menţionat că: ,,După anii 2015-2016 
biserica a intrat în proces de renova-
re şi reabilitare, s-a ridicat terenul din 
jurul bisericii, zidurile au fost întărite 
cu fier şi astfel au fost pregătite pentru 
efectuarea lucrărilor de pictură!...În-
tr-o colaborare rodnică şi desăvârşită, 
cu evlavie la Sfinţii Români, am împo-
dobit lăcaşul cu multe chipuri de sfinţi 
români, iar, în pridvor am aşezat So-
borul Sfinţilor Români, adăugându-ne 
cetei lor în Împărăţia Lui Dumnezeu!...
Având o evlavie deosebită pentru Sf. 
Irodion de la Lainici, am primit în dar, 
prin bunăvoinţa Părintelui Stareţ şi 
Exarh Ioachim Pârvulescu o părticică 
din moaştele sfântului, precum şi alte 
daruri, binecuvântări şi rugăciuni con-
cretizate în împlinirile din sfânta bise-
rică! Toate lucrările de renovare şi de 
consolidare, precum şi cele de pictură 
au fost realizate cu fonduri de la Se-
cretariatului pentru Culte Bucureşti, 
de la Primăria Turceni şi cu ajutorul 
credincioşilor! Cu sprijinul enoriaşilor, 
biserica a fost înzestrată cu mobilier 
nou, policandre, obiecte de cult, veş-
minte, toate spre podoaba «Casei Lui 
Dumnezeu». Mărturisesc faptul că de 
multe ori, afundându-mă în deznădej-
de, m-am lăsat pradă ispitelor că nu se 
vor împlini toate la rând, dar, Domnul 
şi cu ajutorul oamenilor de bună cre-
dinţă care veneau în numele Lui, ne-
au venit în ajutor discret şi au purces 
ca să ajute biserica! Biserica aceasta 
este şi casa mea duhovnicească, de-

oarece aici am primit toate cele şapte 
Taine, iar, Dumnezeu m-a rânduit ca 
să fiu «vas ales» pentru a sluji Lui…! 
Astăzi, vii şi adormiţi, ne rugăm euha-
ristic să adăugăm ceva la Trupul Tai-
nic al Lui Hristos care este Biserica!... 
Mulţumesc şi Părinţilor slujitori care 
astăzi au împodobit prin prezenţa şi 
rugăciunile lor biserica noastră, mul-
ţumesc Consiliului Parohial, le mulţu-
mesc tuturor credincioşilor care prin 
generozitatea dumnealor şi prin pre-
zenţă împodobesc «Casa lui Dumne-
zeu» şi ne rugăm Bunului Dumnezeu 
ca să primească darul nostru de jertfă 
şi vă spunem, Înaltpreasfinţite Părinte, 
că rămânem sub ascultarea Arhieriei 
voastre de supuşi duhovniceşti. Amin”! 
În continuare, invitată ca să ia cuvân-
tul, ştiindu-se faptul că vorbeşte cu 
multă elocinţă, d-na Prefect Cristina 
Cilibiu, licenţiată în psiho-pedagogie, 
a spus foarte frumos în câteva cuvine: 
,,Nu ştiu dacă sunt eu cea mai îndrăz-
neaţă, dar, vă mulţumesc din suflet că 
ne-aţi fost alături în această zi mare, 
pentru că de ani de zile, am aşteptat 
ca această biserică să fie gata, pentru 
că este biserica din centru, iar, cu aju-
torul Lui Dumnezeu, vă avem, astăzi, 
aici, lângă noi! Să dea Dumnezeu să 
fim sănătoşi, cu credinţă în suflet şi ori 
de câte ori aveţi drum sau treceţi prin 
Turceni, să vă gândiţi şi să vă rugaţi 
pentru noi! Vă mulţumesc tuturor”, a 
încheiat cu vădită emoţie şi cu aleasă 
delicateţe noul prefect, cea care repre-
zintă prima femeie din vârful Prefectu-
rii Gorjului! În cele din urmă, cu multă 
atenţie şi chiar cu deplină cuminţenie, 
participanţii la resfinţirea Bisericii din 
Parohia Turcenii de Sus II, Protopo-
piatul Târgu-Jiu Sud, de acum având 
hramurile «Sf. Cuv. Parascheva de la 
Iaşi», «Sf. Cuv. Irodion de la Lainici» şi 
«Duminica Sfinţilor Români», au as-
cultat cuvântul de învăţătură al Înalt-
preasfinţitului Părinte, dr. IRINEU, din 
care a reieşit încă de la primele cuvinte 
faptul că am înţeles cu toţi că vechi-
le prejudecăți, superstiții și nedreptăți 
sunt anulate prin credinţă, aceas-
ta strălucind în fiecare ființă umană, 
originea divină, chipul Preaînaltului 
Dumnezeu, aşa că prin venirea Sa în 
lume, Hristos Domnul a împăcat pe 
omul veacurilor cu Dumnezeu, dar și 
pe oameni laolaltă, pentru că El ne dă 
o poruncă nouă, porunca iubirii, care îi 
cuprinde pe toți oamenii indiferent de 
apartenența rasială, națională, socială 
sau religioasă. De aceea, răsună pes-
te veacuri cuvintele Domnului: „Să vă 
iubiți unii pe alții”, iar, învățătura Mân-
tuitorului, ne prezintă faptele miloste-
niei trupești și sufletești ca o condiție, 
ca o cerinţă fundamentală a ostenelilor 
şi a jertfei omului pentru moștenirea 
vieții veșnice!   (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Învăţătura Preotului de altarÎnvăţătura Preotului de altar
Astăzi este Hramul Bisericii noastre!Astăzi este Hramul Bisericii noastre!
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Ziua Sfinţilor Arhangheli Mi-
hail şi Gavriil, ca o sărbătoa-
re a îngerilor, deci, ziua de 8 

noiembrie a început să fie serbată în 
Biserică din veacul al cincilea şi ea s-a 
răspândit în tot Răsăritul creştin, iar, 
despre îngeri, Biserica ne învaţă că ei 
sunt «duhuri slujitoare» (Evrei,1,14), 
adică, fiinţe fără de trupuri, slujitoa-
re Lui Dumnezeu şi totodată prieteni 
şi ocrotitori ai noştri, puşi de către 
Bunul Dumnezeu, pe drumul anevo-
ios de la leagăn, la patria noastră ce-
rească, fiindcă la «Cerul nou şi la pă-
mântul nou» ce vor să fie! Astăzi este 
hramul Bisericii noastre din Parohia 
Târgu-Cărbuneşti , iar, Sfinţii Arhan-
gheli Mihail şi Gavriil, sărbătoriţi la 
8 noiembrie de către credincioşii or-
todocşi, fac trecerea de la venerarea 
sfinţilor şi a moaştelor la cultul înge-
rilor. Sărbătoarea a fost la început o 
simplă aniversare a sfinţirii unei bi-
serici a Sfântului Mihail, aceasta fi-
ind ridicată la ordinul lui Arcadius 
din Constantinopol, dar, cu timpul, 
praznicul a ajuns să se adreseze şi 
Sfântului Gavriil, ca apoi să devină 
sărbătoarea închinată tuturor Sfinţi-
lor Îngeri. Deci, Biserica Ortodoxă îi 
cinsteşte pe sfinţii ei încă de la înfi-
inţare şi îi va preţui până la sfârşitul 
veacurilor, iar, viaţa, activitatea şi mi-
nunile fiecărui sfânt au fost consem-
nate din primele veacuri creştine şi se 
păstrează până în zilele noastre, sub 
forma sinaxarelor, proloagelor, mine-
ielor, acatistelor, din care se citesc zil-
nic imnele sacrului, deoarece graniţa 
între sacru şi profane le dă posibili-
tatea tuturor să devină sfinţi. Cultul 
îngerilor are un fundament biblic, fie 
că e vorba de Vechiul Testament, fie 
că ne referim la Noul Testament, însă, 

în creştinismul primar constatăm o 
oarecare rezervă faţă de cinstirea în-
gerilor, datorită denaturării sau prac-
ticării abuzive şi eronate a acestui 
cult. De fapt, este vorba despre două 
influenţe: una venită din partea păgâ-
nilor care îi asimilau pe îngeri cu nu-
meroasele zeităţi adorate de aceştia, 
cealaltă din partea gnosticilor, care 
confundau îngerii cu eonii, cu toate 
că nu trebuie confundată venerarea 
pe care creştinii o acordă îngerilor 
cu cinstirea pe care o dau divinităţii. 
Cultul Sfinţilor Îngeri a luat amploare 
încă din creştinismul timpuriu, iar, în 
cele cinci zile liturgice închinate po-
menirii şi cinstirii Sfinţilor Îngeri: So-
borul Sfinţilor Mihail şi Gavriil, la 8 
noiembrie, Minunea Sfântului Arhan-
ghel Mihail de la Choes, la 6 septem-
brie, Soborul marelui voievod Gavriil, 
la 26 martie, cel de-al doilea Sobor al 
Arhanghelului Gavriil, la 13 iulie şi 
Arătarea Arhanghelui Gavriil la coliba 
unui călugăr din Sfântul Munte, la 11 
iunie, demonstrează că pe bună drep-
tate, în ajunul sărbătorii se oficiază 
slujba de priveghere, seara, la care 
sunt prezenţi o mulţime de credin-
cioşi, pentru că în unele locuri, pri-
vegherea durează toată noaptea, fiind 
însoţită de litie, acatistul Sfinţilor Ar-
hangheli Mihail şi Gavriil, citirea mo-
liftelor, miezonoptica, psaltirea şi alte 
citiri şi cântări. Să reţinem faptul că 
în această zi, după slujba religioasă, 
se citesc rugăciuni de dezlegare pen-
tru cei prezenţi, după care preotul se 
dezbracă de veşmintele preoţeşti şi le 
pune peste credincioşi, gestul având 
leac pentru multe boli, în special cele 
mintale. În timpul Sfintei Liturghii, 
la ieşirea preotului cu sfintele daruri, 
mulţi credincioşi pun în calea preo-

tului haine pentru 
a trece peste ele şi 
a obţine vindecare 
şi sfinţenie pentru 
cel care le va purta. 
Totodată, bisericile 
care au hramul Ar-
hanghelilor dăruiesc 
credincioşilor cozo-
nac şi un pahar cu 
vin sau organizează 
o agapă frăţească în 
curtea bisericii sau 
în interiorul aceste-
ia. Se spune că Ar-
hanghelii sunt con-
ducătorii cetelor de 
îngeri, având aripi 
şi purtând săbii, ca 
simbol al biruinţei 
şi sunt călăuze ale 
sufletelor în drumul 
acestora spre rai. 
Arhanghelul Mihail 
a însoţit poporul 

ales în pământul făgăduinţei, dar şi 
cele zece pedepse, a fost păzitorul oş-
tilor lui Iisus Navi, a stins cuptorul 
celor trei tineri din Babilon, a păzit 
pe Daniil în groapa cu lei şi tot el a 
dat biruinţă lui Ghedeon în luptă, iar, 
Arhanghelul Gavriil a vestit naşterea 
Maicii Domnului, a fost primul care a 
rostit numele lui Iisus, i-a dat nume 
lui Ioan Botezătorul şi a descoperit 
magilor taina întrupării Mântuitoru-
lui! Se pare că dintre cei doi arhan-
gheli, mai venerat este Mihail şi se 
spune că el poartă cheile raiului, este 
un înfocat luptător împotriva diavo-
lului şi veghează la capul bolnavilor, 

dacă acestora le este hărăzit să mai 
trăiască, fiind şi un stăpânitor al văz-
duhului, alături de prorocul Ilie. Se 
consider că Arhanghelii asistă şi la 
judecata de apoi, ard păcatele acu-
mulate de patimile omeneşti fireşti 
şi purifică, prin post, conştiinţele, de 
aceea, multe familii creştine îi aleg ca 
patroni şi ocrotitori spirituali ai casei 
şi ai gospodăriei. Cu acest prilej, adre-
săm celor care poartă aceste nume 
cele mai sincere urări de sănătate şi 
de viaţă îndelungată!

Preot Paroh, DAN DULĂMIŢĂ, 
Parohia Târgu-Cărbuneşti
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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 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

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

Telefon 0722814556.



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, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 0731984506.

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

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 metalică, 
toată gama de culori, jghea-
buri, burlane, aticuri, dul-
gherie, mansardări, placări 
cu polistiren și rigips și orice 
reparații de construcții. Lu-
crăm cu materiale proprii și 
ale beneficiarului, echipă foar-
te rapidă. Tel.: 0726308098

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

DeceseDecese

r Cu durere în suflet, 

anunțăm că în data de 

6.11.2022 a trecut la cele 

veșnice, cel care ne-a fost 

soț, tată și bunic ARISTICĂ 
TÂLVESCU.

Înhumarea va avea loc 

joi, 10.11.2022, la ora 12, 

în cimitirul Romanești.

Vei trăi veșnic în inimile 

noastre!

Odihnă veșnică în 

lumină!

 Societate comercială 
angajează: EXCAVATORIST, 
CU EXPERIENȚĂ ÎN DEMO-
LĂRI. Informații la telefon 
0730017008, 0730017005.

PierderiPierderi

Declar  pierdut carnet de 
student emis de Universitatea 
,,Constantin Brâncuși” Târ-
gu-Jiu, pe numele UDRESCU 
DELIA-GEORGETA.
 Declar pierdută 

legitimația de serviciu, nr. 
44, emisă de Direcția Sa-
nitar Veterinară Gorj, pe 
numele CĂRĂVAN (BICA) 
LUMINIȚA.

ANUNŢ PUBLIC

Titularul Primăria Comunei Stejari anunţă publicul in-

teresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 

de mediu pentru proiectul: ,,Reţea de canalizare menajeră 

şi staţie de epurare satele Baloşani, Băceşti şi Stejari în 

comuna Stejari”, propus a fi amplasat în comuna Stejari, 

satele Baloşani, Băceşti şi Stejari, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 

sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, 

judeţul Gorj şi la adresa titularului Primăria Comunei Ste-

jari din comuna Stejari, sat Stejari, Str. Principală, nr.62, 

în zilele de luni-vineri între orele 9.00-14.00. Observaţiile 

publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

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

ce privește  distribuirea cotidianului 
Gorjeanul sunt rugați să apeleze nr. 

de telefon:  0253-218 552  
Ofi ciul Județean de Poștă Gorj 

Școală Meserii auto-
rizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, mi-
nim 450 lei, rate, diplome 
recunoscute, sprijin anga-
jare. Căutăm colaboratori, 
2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariat-
snm@yahoo.com

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.
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S-au scuturat frunzele pomilor și arbuștilor 
fructiferi și este, deci, momentul să pur-
cedem la înființarea noilor plantații căci, 

intrând în repausul vegetative, hibernal, plantele 
pomicole vor suporta foarte bine transplantarea și, 
efectuată acum, toamna, procentul de prindere va fi 
mare. Pomii fructiferi sunt învestiţii de lungă, chiar 
foarte lungă durată, şi de aceea plantarea lor trebuie 
făcută cu mare grijă. Unele specii şi soiuri pot pro-
duce convenabil chiar şi peste 50 de ani dacă sunt 
corect întreţinuţi şi exploataţi.                                                               

Mai întâi trebuie să stabilim structura speciilor 
şi a soiurilor pe care vrem să le cultivăm, având în 
vedere că în judeţul nostru găsesc condiţii bune de 
cultură speciile seminţoase (măr, păr sau gutui), 
sâmburoasele (prun, cireş sau vişin) şi nuciferele 
nuc sau migdal precum și arbuștii fructiferi. Ca-
isul şi piersicul sunt specii pretenţioase atât la con-
diţiile climatice, solicită căldură mai multă, precum 
şi la cele de sol, preferându-le pe cele uşoare, drena-
te, ceea ce oferă doar sudul ţării, şi de aceea nu vom 
trata tehnologia acestora. Stabilim apoi amplasa-
mentul acestora ţinând cont de preferinţa lor pentru 
lumină, sol destul de fertil, drenat, suficient de pro-
fund şi fără exces de apă, temporar sau permanent, 
precum şi la adăpost de vânturile dominante. Aceste 
condiţii, de regulă sunt întrunite pe pantele uşoare, 
cu expoziţie, înclinare, sudică, sud-vestică sau sud-
estică, fără risc de alunecare a terenului. Trebuie 
evitate terenurile cu expoziţie nordică sau vârfu-
rile, culmile, dealurilor, din cauza riscului mare de 
expunere la vânturi, ceea ce poate provoca aplecarea 
plantelor, ruperea coroanelor, amplificarea efectului 
distructiv al temperaturilor scăzute din iarnă, pre-
cum şi diminuarea aportului luminii solare ca factor 
foarte important de vegetaţie. De asemenea nu sunt 
de preferat nici luncile înguste, văgăunile, unde 
iluminarea este mai scurtă ca durată iar curenţii de 
aer fie prea puternici, fie prea slabi, ceea ce poate 
afecta negativ polenizarea şi facilita proliferarea boli-
lor şi a dăunătorilor. Panta terenului ar fi bine să nu 
depăşească 10 %, 10 m înălţime la 100 m distanţă, 
spre a exclude scurgerile rapide de apă de suprafaţă 
corelate cu eroziunea solului fertil din porţiunile su-
perioare, care astfel sărăcesc, şi depunerea lui în zo-
nele joase, unde poate produce creşterea ulterioară a 
adîncimii de plantare a pomilor şi îngroparea punc-
tului de altoire în sol, cu efect extrem de nociv, care 
poate cauza chiar şi pieirea pomilor prin putrezirea 
acestui colet, sau diminuarea efectului pozitiv al por-
taltoiului, al cărui rol este şi de adaptare a plantei la 
condiţiile respective de sol. Dintre speciile seminţoa-
se, la baza pantei amplasăm gutuiul sau părul altoit 
pe gutui, iar mărul îl vom planta în treimea mijlocie 
sau cea superioară a pantei, căci suportă mai greu 
excesul de apă, mai ales pe cel stagnant. La fel vom 
proceda şi cu sâmburoasele, dintre care la bază vom 
planta vişinul sau prunul altoit pe corcoduş. Nu 
amestecăm speciile pomicole şi nici chiar soiuri-
le, ci le vom planta în parcele, porţiuni sau grupuri 
separate, pentru a efectua tratamentele fitosanitare 
fără riscul contaminării  nedorite de la un soi la altul. 
După aceasta procedăm chiar din primăvara anului 
de plantare, dacă nu din anul anterior, la eliberarea 
terenului de speciile arboricole, de regulă mără-
cini, rugi sau alte specii forestiere, prin defrişare şi/
sau distrugerea lor cu Roundup prin ierbicidare în 
plină vegetaţie, urmată de extragerea cioatelor. Ideal 
ar fi ca apoi să se procedeze la nivelarea terenului, 
dar cum fermele noastre un prea vor înfiinţa plan-
taţii pomicole pe suprafeţe mari, comerciale, ci doar 
în mici plantaţii familiale, mai adesea doar pentru 
nevoile proprii, această lucrare poate fi exclusă. In-
diferent de întinderea noii plantaţii trebuie procedat 
la fertilizarea de bază cu până la 100 to gunoi de 
grajd bine compostat/ha sau cu 100 kg substanţă 
activă fosfor şi potasiu/ ha, urmată de desfundarea 
terenului prin arătură adâncă, peste 30 cm adânci-
me, sau cu cazmaua la această adâncime, operaţiuni 
ce se vor efectua în toamna plantării pomilor. Desi-
gur noţiunea de desfundare a terenului presupune 
o adâncime de peste 40 cm, dar această operaţiune 

Înfi ințați corect plantația de pomi Înfi ințați corect plantația de pomi 
și arbuști fructiferiși arbuști fructiferi

este extrem de greu de efectuat în actualele condiţii 
de fărâmiţare a terenului în parcele de câţiva ari. Ea 
poate fi înlocuită cu scarificarea, dar şi aceasta este 
la fel de dificil de efectuat din aceleaşi motive, pre-
cum şi din lipsa utillajelor specifice. Trebuie spus că 
cele mai bune plantări sunt cele de toamnă, când 
procentul de prindere trece lesne peste 95 %, 
comparativ cu plantările de primăvară, când acesta 
poate să scadă până la 80 %, sau mai jos. Deci vom 
vorbi despre plantările de toamnă. Desfundarea sau 
arătura adâncă pentru plantare trebuie făcută în 
luna octombrie, înainte de scuturarea frunzelor pu-
ieţilor şi intrarea acestora în repausul hibernal când 
aceştia pot fi plantaţi.

Nerușinarea este sora vitregă a curajului.              
Ion VELICAN

Pentru a proteja plantaţia de rozătoare, în spe-
cial iepuri, este obligatorie împrejmuirea ei cu gard 
din plasă de sârmă cu ochiuri de 5 cm îngropată 15 
– 20 cm în sol. Astfel iepurii vor pătrunde mult mai 
greu în plantaţie. Nicio altă formă de protejare, înveli-
re cu folie sau hârtie, placaj etc nu este atât de efica-
ce, şi mai există şi riscul apariţiei unui strat gros de 
zăpadă cu crustă pe care să vină iepurii şi să roadă 
vârfurile şi rămurelele tinerelor plante. Pentru înde-
părtarea şoarecilor de câmp care pot roade scoarţa 
pomilor sub zăpadă, mai ales în zona coletului, se 
pensulează aceste zone cu substanţe repelente, aflate 
sub diverse denumiri în comerţ, care îi îndepărtează 
pe aceștia de plante. Urmează pregătirea terenului, 
prin discuiri repetate când se face şi o uşoară nivela-
re a terenului dacă utilajul este în agregat cu o şină 
grea, de cale ferată sau cu motosapa, freza. Lucrarea 
trebuie să fie cel puţin de aceeaşi calitate cu cea de 
la samănatul culturilor anuale. 

Nu făceţi rabat de la aceste lucrări căci după 
plantare nu veţi avea cum repara această negli-

jenţă.

Se trece apoi la pichetarea terenului, ţinând 
cont că este mai bine ca rândurile să fie orientate pe 
direcţia nord – sud pentru a facilita o bună şi uni-
formă iluminare a tuturor pomilor şi o protecţie mai 
bună a acestora la vânturile dominante care au di-
recţia nord – sud, nord-est – sud-vest sau nord-vest 
– sud-est. Picheţii trebuie să fie plasați cu 20 cm 
mai la nord decât peretele nordic al viitoarelor gropi. 
Desigur pentru pichetare ar fi recomandat să folo-
sim ştacheţi din lemn de esenţă tare, salcâm, stejar 
etc, dar se pot folosi orice beţe din lemn, care după 
plantare se folosesc în alte operaţiuni, ei nu rămân 
pe teren după aceasta. Schema de plantare depinde 
de specia şi portaltoiul pe care au fost altoiţi pomii, 
de vigoarea acestora, sau de modelul de coroană ce 
dorim să formăm pomilor noştri. Astfel la măr reco-
mandăm plantarea la 4 x 2 m;  3,5 x 2 m;  3,5 x 1 
- 1,5 m;  la păr : 4 x 2 m sau 3,5 x 1,5 m;  la gutui 
: 3,5 x 2 – 2,5m.  Prunul, cireşul şi migdalul se 
plantează la 5 x 4 sau 4 x 3 m; vişinul la 5 x 4 sau 
4 x 2 m  iar nucul la 10 – 12  x  6 – 8 m. Primele 
cifre reprezintă distanţa între rândurile de pomi, iar 

celelalte sunt distanţele între pomi pe rând. Având în 
vedere intrarea târzie pe rod a nucului, 8 – 12 ani, re-
comandăm plantarea între rândurile acestuia a câte 
unui rând de arbuşti fructiferi sau specii seminţoase 
care întră pe rod după 2 – 3 ani şi se exploatează 
atâta timp cât dezvoltarea coroanei nucului nu este 
stânjenită de aceştia. Astfel se recuperează mai uşor 
cheltuielile ocazionate de înfiinţarea plantaţiilor de 
nuc.

În următorul articol vom descrie tehnica 
propriuzisă de plantare a pomilor și arbuștilor 

fructiferi.

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

consultați cartea mea
  

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

cole - ediția 2020,
- vol. 2 – Viticultură și vinificație - ediția 2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

Telefon: 0765 622 623 – luni - vineri între 
orele 08.30 – 16.00, sau  -  0764 471 206  -  per-

manent
 
Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 

de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi 
de peste 400 de milioane de ani pe pământ - 
deci cu mult mai vechi decât noi, oamenii, căci 
ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, 
ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, 
și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și 
noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc 
de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe 
care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc sufici-
ent de multe telefoane în care mi se aduce la 
cunoștință despre masacrarea familiilor de al-
bine de către posesorii de unul sau mai mulți 
pomi fructiferi care fac tratamente chimice 
„după ureche” și în momente total nepotrivi-
te, mai ales în timpul înfloritului, și fără să 
anunțe apicultorii de acesta. Legea 383/2013 
- cu modificările ulterioare, a apiculturii, pre-
vede pedepse aspre pentru astfel de nereguli. 
Așadar, înainte de a efectua un tratament chi-
mic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați 
primăria de acest lucru, comunicând ziua tra-
tamentului și produsele ce le veți folosi. 

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

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt poleni-
zate de insecte precum albinele.

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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Liga 4, Etapa 9
CS Jiul Rovinari 2016 a stat

CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu – CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești nu s-a disputat
CSO Turceni 5 – 0 AS Petrolul Stoina 

CS Unirea Țînțăreni 1 – 1 FC Petrolul Țicleni 
CS Internațional Bălești 1 – 1 CS Vulturii Fărcășești 

AS Jupânești 0 – 2 AS Minerul II Mătăsari 
AS Viitorul Negomir 1 – 7 CS Minerul Motru 2008 

CLASAMENT LIGA 4
# Echipa    M V E I GM GP  P
1. CSO Turceni   9 8 1 0  37   2 25p
2. CS Jiul Rovinari 2016  8 7 1 0  40   8 22p
3. CS Unirea Țînțăreni  8 5 2 1  12   5 17p
4. CS Minerul Motru 2008  8 4 1 3  19 11 13p
5. CS Vulturii Fărcășești  7 3 2 2  16   9 11p
6. AS Petrolul Stoina   8 3 1 4  13 16 10p
7. AS Minerul II Mătăsari  8 3 1 4    9 17 10p
8. FC Petrolul Ticleni   8 2 3 3  10 16   9p
9. CS Internațional Bălești  7 2 2 3  13 11   8p
10. CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 7 1 0 6    9 25   3p
11. AS Viitorul Negomir  7 0 1 6    6 32   1p
12. AS Jupânești   7 0 1 6    2 34   1p

Liga 5 – Seria 1, Etapa 8
AS Viitorul Brănești a stat

AS Pandurii Padeș 2019 3 – 0 AS Unirea Dragotești 
AS Triumful Borăscu 2 – 2 AS Știința Godinești 
AS Viitorul Plopșoru 1 – 1 CS Dumbrava Câlnic 
AS Unirea Bolboși 2 – 2 AS Energetica Tismana 
AS Foresta Văgiulești 2 – 4 AS Viitorul Cătunele 

CLASAMENT  LIGA 5 – SERIA 1
# Echipa    M V E I GM GP  P
1. AS Știința Godinești  8 7 1 0  43 12 22p
2. AS Unirea Bolboși   8 4 3 1  19 19 15p
3. AS Energetica Tismana  7 3 3 1  16 11 12p
4. AS Viitorul Cătunele  7 3 2 2  19 20 11p
5. AS Pandurii Padeș 2019  7 3 1 3  19 22 10p
6. AS Viitorul Brănești  7 3 1 3  12 18 10p
7. AS Triumful Borăscu  7 2 3 2  22 17   9p
8. CS Dumbrava Calnic  7 2 1 4  19 18   7p
9. AS Viitorul Plopșoru  7 1 2 4  15 21   5p
10. AS Unirea Dragotești  7 1 2 4    8 22   5p
11. AS Foresta Văgiulești  8 1 1 6   21 33   4p

Liga 5 – Seria 2, Etapa 8
AS Dinamo Inter Stănești a stat

AS Știința Popmond Plopșoru 2 – 1 AS Scoarța 
AS Bradul Polovragi 6 – 0 AS Prigoria

CS Știința Drăguțești 4 – 3 AS 7 Noiembrie Costești 
AS Gilortul Bengești 1 – 0 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 

AS Viitorul Logrești 0 – 1 CSC Dănești 

CLASAMENT  LIGA 5 – SERIA 2
# Echipa    M      V       E     I  GM  GP     P
1. CSC Dănești   7       6        0     1   23    5   18p
2. AS Gilortul Bengești  8       5        1     2   15    8   16p
3. CS Știința Drăguțești  7       4        1     2   13  12   13p
4. AS Viitorul Logrești       8       4        0     4   31  20   12p
5. Flacăra Roșia de Amaradia    7       4        0     3   17  15   12p
6. AS Scoarța    7       4        0     3   15  13   12p
7. AS Știința Popmond Plopșoru 7       4        0     3   13  15   12p
8. AS Bradul Polovragi  7       3        0     4   16  14     9p
9. AS 7 Noiembrie Costești  7       2        1     4   22   26     7p
10. AS Dinamo Inter Stănești  7       2        0     5     9  21     6p
11. AS Prigoria   8       0        1     7   11  36     1p
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Două victorii pentru 
fetele de la U14

CSM Târgu Jiu Under 14 a debutat cu două succese în 
faza a doua a campionatului. Baschetbalistele pregătite de 
Laurențiu Răuț și-au trecut în cont și o înfrângere în cadrul 
Turneului 1, desfășurat la Sântandrei, în județul Bihor. 

ACS Rookies Oradea a învins trupa gorjeană în primul 
meci al competiției, scor 61-77. Tot sâmbătă, gorjencele 
au trecut fără probleme de AS BC Valbon Arad, 53-34. În 
ultimul meci, jucat duminică, 6 noiembrie, baschetbalistele 
noastre nu au avut nicio emoție cu CN Mihai Eminescu 
Oradea, scor 54-16. 

,,Am reuşit să facem un mic pas către Turneul Semifinal, 
dar din punct de vedere al jocului, eu sunt uşor dezamăgit. 
Sunt puţin supărat pe atitudinea pe care au avut-o fetele 
în cele două meciuri pe care le-am câştigat, şi culmea sunt 
mulţumit de modul în care au abordat partida şi de atitudinea 
avută în meciul pierdut. 

Zilele următoare vom face o analiză a turneului să vedem 
la ce nivel suntem în momentul de faţă. Una peste alta am 
avut totuşi două victorii şi am făcut un pas către următoarea 
fază a competiţiei şi vreau să felicit fetele pentru acest 
turneu”, a apreciat antrenorul Laurențiu Răuț după această 
competiție.

În faza a doua a campionatului se vor disputa patru 
turnee, două în noiembrie şi două în decembrie, iar primele 
trei clasate în grupă vor merge la Turneul Semifinal. 

CĂTĂLIN PASĂRE

CSO Turceni este lider 
în Liga 4 din Gorj și 
are acum un avans 

de trei puncte față de Jiul Ro-
vinari. Trupa lui Ion Lițoiu nu 
a jucat în această etapă, una 
,,obișnuită” pentru campioa-
na en-titre, care s-a impus 
fără probleme pe teren pro-
priu. Băieții lui Viorel Cojoca-
ru au câștigat la scor duelul 
cu Stoina și rămân neînvinși 
în campionat. Runda a noua 
a mai consemnat două remize 
și două victorii ale oaspeților. 
Cel mai clar a fost succesul 
motrenilor de la Negomir. Au 
fost goluri pe toate arene-

CSO Turceni a urcat pe primul CSO Turceni a urcat pe primul 
loc în Liga 4loc în Liga 4

le și în cele două serii de la 
,,Onoare”, acolo unde Ştiința 
Godinești a pierdut primele 
puncte pe terenul de la Bo-
răscu. Performera etapei în 

Liga 5 poate fi considerată 
Bradul Polovragi, care a mar-
cat de șase ori în succesul de 
acasă.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Gloria Buzău a în-
vins-o pe Viitorul 
Târgu Jiu cu 3-1, în 

ultima rundă a ligii secunde, 
dar succesul nu l-a mulțumit 
pe deplin pe antrenorul gaz-
delor, Adrian Mihalcea. Deși 
formația sa a condus cu 3-0, 
în timpul jocului, tehnicianul 
a avut mai multe ieșiri necon-
trolate, care a recunoscut că 
nu-i fac cinste. 

Buzoienii au urcat pe loc 
de play-off, un obiectiv de 
care elevii lui Florin Stîngă 
sunt foarte departe. 

Totuși, au fost și aspecte 
care l-au deranjat pe fostul 
dinamovist. 

,,Lucrurile acestea nu tre-
buie să se întâmple, dar am și 
eu presiune și câteodată sar 
calul, dar pentru lucruri sim-
ple. 

Trebuie să ne menținem 

Mihalcea, supărat după meciul cu Viitorul: Mihalcea, supărat după meciul cu Viitorul: 
Lucrurile acestea nu trebuie să se întâmpleLucrurile acestea nu trebuie să se întâmple

acolo. Trebuie să fim pe tot 
parcursul jocului concentrați, 
nu doar când e 0-0, când sun-
tem conduși. 

Trebuie să jucăm la fel la 
orice scor, să nu lăsăm gar-
da jos pentru că putem avea 
de suferit. De aceea transmit 
niște indicații și lucrurile care 
se întâmplă pe bancă, cu arun-
cat apa, aș vrea să le diminu-
ez până la a le elimina. Mă bu-
cură faptul că am marcat trei 
goluri, dar sunt supărat că am 
luat un gol pe final, un gol care 
nu își avea rostul. 

Dacă eram atenți rezolvam 
acea fază, dar, ținând cont și 
de rezultatul cu Oțelul, e de 
admirat cum ne-am compor-
tat. E mult mai bună evoluția 
și băieții înțeleg ce vreau și ce 
se cere. 

Mici episoade te pot duce în 
situații nedorite, dar e o victo-

rie meritată. Am făcut efort și 
parcă voiam ceva mai mult de 
la jucătorii care au venit de pe 
bancă, să vină cu un plus, cu 
prospețime, dar până la urmă, 

și în urma rezultatelor, sun-
tem într-o poziție de play-off, 
ceea ce ne-am dorit”, a preci-
zat Mihalcea pentru presa din 
Buzău.

Gloria a urcat pe locul 
6, cu 22 de puncte, în timp 
ce Viitorul este pe 14, cu 15 
puncte.

CĂTĂLIN PASĂRE

Suporterii naționalei de 
fotbal a României își pot 
achiziționa online tichetele 
pentru confruntarea amicală 
dintre România și Slovenia. 
Naționala revine la Cluj-Na-
poca după o pauză de aproa-
pe patru ani. Trupa pregătită 
de Edward Iordnăescu va juca 
în Ardeal joi, 17 noiembrie, de 
la ora 18.30. Pentru partida 

S-au pus în vânzare biletele pentru 
partida România – Slovenia

tricolorilor cu Slovenia prețul 
unui bilet este de 25 de lei la 
peluze și 50 de lei la tribune. 
Acestea pot fi achiziționate de 
pe site-ul bilete.frf.ro.

Copiii cu vârsta sub 14 
ani au acces gratuit în zona 
destinată familiilor ,,Tribuna 
2 Family Zone”, alegând tipul 
biletului (copil) în efectuarea 
comenzii. 

Datele copiilor trebuie, de 
asemenea, introduse în co-
mandă pentru a le fi eliberate 
bilete cu valoare zero.

Accesul pe stadion al fie-
cărei persoane, indiferent de 
vârstă, se face în baza unui 
bilet valabil, în format digital 
sau printat, și a actului de 
identitate.
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