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Noaptea min. 40C

„Zmeul” din „Zmeul” din 
Berlești nu Berlești nu 

scapă de cătușe!scapă de cătușe!

„Pedepsit” „Pedepsit” 
pentru act sexual pentru act sexual 
cu un minor!cu un minor!

Ziua max. 13Ziua max. 1300CC
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Clacă la Peștișani! Au purtat Clacă la Peștișani! Au purtat 

cămăși vechi de peste 100 de ani cămăși vechi de peste 100 de ani 
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„Am tras un fum de marijuana”. „Am tras un fum de marijuana”. 
Pedeapsa primită de un șofer din GorjPedeapsa primită de un șofer din Gorj

Negocieri pe fi nal:  
Salariații ar putea 
primi o sumă de 
aproximativ 3.700 de lei 

din profi tul CEO »6»6
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Copil de nici 2 ani, tratat Copil de nici 2 ani, tratat 
de diabetde diabet

Anual, pe 14 noiembrie este celebra-
tă Ziua Mondială de Luptă Împotriva 

Diabetului, cu scopul de 
a creşte gradul de con-
ştientizare a diabetului 
zaharat ca problemă 
de sănătate publică. 
În Ambulatoriul In-
tegrat al Spitalului 

Județean de Urgență 
Târgu-Jiu funcționează 

Cabinetul de Diabet 
Zaharat Nutriție și 
Boli Metabolice, 
iar de la începutul 
acestui an și până 
în prezent, la acest 
cabinet s-au pre-
zentat 7.272 de 
pacienți. 

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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„Cinstea te cinsteș te, iar batjocura te batjocoreș te.” - Proverb românes c„Cinstea te cinsteș te, iar batjocura te batjocoreș te.” - Proverb românes c

calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic
† Ss. Albert cel Mare, 
ep. înv.*, Leopold ep. înv.*, Leopold 
al III-lea al III-lea 

e,e, 

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           4,8821  -0,0243
Dolarul SUA        4,9205  +0,0354 
Gramul de aur                        270,0121  +1,8184 
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

†) Începutul †) Începutul 
Postului nasterii Postului nasterii 
Domnului; Sfântul Domnului; Sfântul 
paisie de la Neamțpaisie de la Neamț
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Povestea pensiilor cu creștere 
diferențiată

Povestea spune numai ce este de povestit
fără  dragoste orice muritor este trist
dovadă greu de dovedit
dacă n-auzi nu vezi
brazii care au și iarna fruzele verzi
nimic mai mult decât vrei
sau nu vrei
decât florile înflorite de tei
de pe deal
mai adevărate decât realul care-i mnai real
așa cum și eu urmăream
deocamdată
timpul trecând peste timp
repede ca niciodată
zeii toți din Olimp
pe potecile nemărginirii
la Nord de insula fericirii
și în Sud de Grădina Maicii Domnului
din ograda Poetului
un cunoscut de toți și de sine
că ce-i frumos se laudă doar de bine
fără rușine
deschizând porțile mari ale destinului
de la Dumnezeu
în numele tatălui meu
și al Fiului
care-i sunt eu.

ION CĂPRUCIU

Povestea 
Poveștilor

Motto: „Confesiunea unui 
pensionar: //Așa-i, acum, în Ro-
mânia,/ Afirm aicea, să se știe:/ 
Îți faci – o viață – datoria/ Și-apoi 
trăiești ...pe datorie.”- Epigramă 
de Maria Daniela Goia

 

De mai bine de trei luni, 
politicienii noștri de la 
putere se exprimă pu-

blic pe unde-apucă și pe la tele-
viziuni cam cum vor crește pen-
siile de la 1 ianuarie 2022. Cel 
mai vocal a fost ministrul Mun-
cii, Marius Budăi, care din start 
s-a pronunțat pentru majorarea 
pensiilor seniorilor noștri, cum 
frumos se exprima domnia sa, 
ca botoșănean crescut de bunici. 
Totdeauna ne-a zis, cu patosul 
unui bun profesionist, că ele vor 
crește cu cel puțin 10%.

Mai apoi, a intervenit în 
discuție și Preș. Klaus Werner 
Iohannis, deși el nu are atribuții 
guvernamentale, anunțând o 
majorare cu 15%. Preluarea pro-
centului prezidențial de către 
prim-ministrul României, Nico-
lae Ciucă, cel care cu două zile 
mai înainte zisese că acestea vor 
crește cu cel mult 11%, întrucât 
„nu sunt bani” a fost binevenită 
și nu a mai surprins pe nimeni.

Duminică seară, într-o emi-
siune „Subiectiv”, moderată de 
realizatorul Răzvan Dumitrescu, 
la Antena 3, a venit rândul să 
se exprime cu claritate și public 
președintele Partidului Social De-

mocrat, Marcel Ciolacu.
Ei bine, de această dată, Marcel 

Ciolacu ne-a explicat că pensiile 
se măresc diferențiat. Așa am aflat 
cine NU va beneficia de creșterea de 
15% și cine va beneficia de majorări 
de peste 15%.

Deși, oficial, pensiile știam că 
vor crește cu 15%, de la începu-
tul anului 2023, de acest procent 
de majorare nu va beneficia toată 
lume. Liderul PSD a dat asigurări 
că nu este opinia sa, ci varianta ce va 
pleca de la Ministerul Muncii.

Părin urmare, conform acestuia, 
va crește doar partea de contributivi-
tate a pensiilor, la acestea raportân-
du-se procentul de 15%, nu la pensia 
în integralitatea sa. Astfel, categoriile 
care se bucură de așa-numitele pensii 
speciale, precum și acele categorii ce 
iau o pensie mai mare decât salariul 
pe care l-au avut în plată, vor avea o 
creștere procentuală mai mică decât 
cea raportată la pensia totală.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, 
a spus cum urmează să crească pen-
siile, astfel încât cei „speciali” să nu 
se bucure de măriri colosale. Liderul 
social-democraților a precizat, încă o 
dată, că principala preocupare a fost 
criza energiei, al doilea punct pe lista 
preocupărilor fiind creșterea pensii-
lor.

„După ce am încheiat legea cu 
energia și am stabilit o semi-regle-
mentare, pentru că încă avem foar-
te multă energie vândută chiar și pe 
anul viitor am zis să venim cu proiec-
tul de buget, în care să stabilim exact 

procentul de creștere a pensiilor, 
n.m. I.P.). (...) Am stabilit că se va 
crea o anvelopă pentru o mărire de 
15%, asta însemnând un efort buge-
tar între 15 și 16 miliarde de lei”, a 
spus Marcel Ciolacu, care a mai zis 
că a început deja discuțiile cu  prim-
ministrul Nicolae Ciucă (cu care s-a 
mai întâlnit pentru alte discuții pe 
aceeași temă și luni după amiază, 
n.m. I.P.) și cu liderul UDMR, Ke-
lemen Hunor, pentru ca pensiile să 
crească diferențiat, astfel încât nu 
toți pensionarii vor avea, în cele din 
urmă, o mărire a pensiilor cu 15%. 
Chiar și pensiile speciale au o com-
ponentă de contribuție și este co-
rect, iar prin lege, se va mări numai 
contribuția, nu și partea specială”, 
a spus liderul PSD. Întrebat dacă 
acesta este punctul său de vedere, 
Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu, nu, 
este foarte clar, așa va veni propune-
rea din partea ministrului Muncii și 
a ministrului de Finanțe. E și corect 
așa, nu pot să-ți dau mărirea pe par-
tea de special, oricum vom veni cu 
legea până în 31 decembrie”.

ION PREDOȘANU

locuim pe străzi diferite
tu 
un arbore cu ramurile îndeptate 
spre absolut
eu 
un pumn de țărână aruncat la 
intersecție
când lumina vine să-și spună po-
vestea
mă dezleg de sinele meu
și te privesc pe furiș
ai ochii mari
cuprinși de îndoială
brațele moi
neiubite
semn că poezia începe să prindă 
contur
respiri sacadat
pentru că rugăciunile sunt între-
rupte de gânduri
care încep cu mine

locuim pe străzi diferite
tu 
într-o tinerețe absolută
cu pacea pe buze
dar cu inima în vârtejul gloriei
eu
într-o neliniște generală
semn că nu vreau să te pierd

Any DRĂGOIANU, 
Țânțăreni, județul Gorj

Nesincronizări
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Conferință internațională a conservatorilor, la București! Reprezentanții Partidului Alternativa Conferință internațională a conservatorilor, la București! Reprezentanții Partidului Alternativa 
Dreaptă Gorj, alături de colegii lor din Europa, la eveniment: Cu respect, îndreptăm România! Dreaptă Gorj, alături de colegii lor din Europa, la eveniment: Cu respect, îndreptăm România! 
Delegația Partidului 

Alternativa Dreaptă 
Gorj, compusă din 

cinci membri, condusă de că-
tre președintele Alternativa 
Dreaptă, prof. Lazăr Popes-
cu, a participat, în perioada 
3-5 noiembrie, la Bucuresti, 
la Conferința Partidului Con-
servatorilor și Reformatori-
lor Europeni. Participarea a 
fost internatională iar în fața 
audientei au luat cuvântul 
mai mulți europarlamentari, 
membri ai ECR precum: Ni-
cola Procaccini (MEP Fratelli 
D’Italia); Jorge Bruxade, Vice-
Președinte VOX (Spania); Prof. 
Dr. Hannes H. Gissurarson 

-Științe politice Oxford; Michal 
Szpadrowski Partidul Lege și 
Jusitiție (Polonia); Baronul 
James Warton, parlamentar 
conservator în Camera Lorzi-
lor (United Kingdom); Adela 
Mîrza (Președintă Alternativa 
Dreaptă); Valentin Licxandru 
(Presedinte Executiv Alterna-
tiva Dreaptă);  Evdochia Ae-
lenei (Senatoare Alternativa 
Dreaptă); Dănuț Aelenei (De-
putat Alternativa Dreaptă) și 
mulți alții. ,,Evenimentul a 
permis schimbul de idei, opinii, 
strategii și experiență privind: 
excesele neo-marxiste și globa-
liste și modalitățile de contra-
carare efectelor acestora; pro-

blemele energetice ale Europei 
în contextul războiul de agresi-
une al Rusiei față de Ucraina; 
trendul ascendent al ideilor și 
partidelor conservatoare în Eu-
ropa și efectele benefice pentru 
cetățeni și societate; creșterea 
importanței în Comunitatea 

Europeană a spațiului Est-
European(îndeosebi Polonia și 
România) și strategiile de pola-
rizare comună a acestor țări. O 
oportunitate pentru Conserva-
torii și Reformiștii Europeni de 
a-și consolida poziția într-o Eu-
ropă a națiunilor”, a transmis 

AD Gorj prin intermediul unui 
comunicat de presă. Urmă-
torul eveniment important al 
conservatorilor va fi la Sibiu, 
în data de 30 noiembrie unde 
va avea loc Congresul Partidu-
lui Alternativa Dreaptă.

A.S.

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Vis de Copil” Târgu-Jiu 
organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeter-
minată, a posturilor contractuale, vacante, de îngrijitor M, o 
normă, la Grădiniţa cu Program Normal Nr.13 şi spalătoreasă, 
o jumătate de normă, la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.7, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 
2011, modificată  prin H.G. nr. 1027/2014.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la con-
curs:

• studii medii și vechime în muncă: minim 1 an.
Concursul se va organiza la sediul Grădiniței cu Program 

Prelungit ,,Vis de Copil” Târgu-Jiu, str. Siretului, nr.22 pe 12 
decembrie 2022, orele 13.00 - PROBA SCRISĂ (pentru postul 
de îngrijitor), 12 decembrie 2022, orele 15.00 - PROBA SCRI-
SĂ (pentru 0,5 normă spălătoreasă), pe 14 decembrie 2022, 
orele 10.00 -  INTERVIU.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la 
secretariatul unităţii din Mun. Târgu-Jiu, str. Siretului , nr.22, 
judeţul Gorj, nr.telefon: 0353410373, e-mail: gr.visdecopil@
yahoo.com.

A.S.

Posturi de îngrijitor și spălătoreasă, 
la două grădinițe din Târgu-Jiu
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Oamenii au venit îmbrăcați, 
duminică, în costum popu-
lar și au fost însoțiți de copii 

sau nepoți. Femeile le-au arătat fetelor 
mai tinere cum se țese la război, cum 
se coase o cămașă tradițională sau o 
față de masă, iar bărbații au povestit 
ce alte meșteșuguri practicau odată. 
Cele mai multe dintre localnicele pre-
zente la întâlnire au purtat cămăși 
vechi de peste 100 de ani. Fiecare și-a 
prezentat cămașa, modelul cusut și a 
povestit de unde a moștenit-o.

Cu migală, atenție și multă răb-
dare, femeile au dezvăluit secretele 
meșteșugurilor ce riscă să fie uitate. 

Clacă la Peștișani! Au purtat cămăși vechi de peste 100 
de ani – Memoria, instrument esențial
Cu multă bucurie și pasiune, zeci de localnici din comuna Peștișani 
au recreat în acest weekend atmosfera de odinioară, de la clacă. Cu 
multă emoție, bunicile și-au amintit cum participau alături de ma-
mele lor, sau chiar de bunici, la astfel de întâlniri, pe vremea când 
televizorul nu exista sau avea program limitat.

„Trebuie neapărat învăţate. Tradiţia 
asta trebuie menţinută. Nu se poate. 
Dacă pierdem tradiţia, pierdem tot tra-
iul, toată viaţa. Eu am două nepoate și 
le învăț, le îmbrac în haine populare, să 
ducă ele mai departe tradiția. Arăt ori-
cui vrea să vadă. Cine vrea să învețe, 
eu îi arăt cu drag. Încerc să predau mai 
departe, e greu, dar să știți că totuși 
mai sunt tinere care vor să învețe”, a 
mărturisit Maria Stoichin-țesătoare 
de-a locului din satul Frâncești, una 
dintre localnicele care au participat la 
eveniment.

..Localnicii din Peștișani își do-
resc ca tradițiile și valorile populare 
să fie păstrate și transmise tinerelor 
generații. La întâlnire a participat și 
primarul comunei Peștișani, Cosmin 
Pigui care a mărturisit că e pentru 
prima dată când la un eveniment cu 
caracter tradițional nu a dorit să îm-
brace portul popular tocmai pentru 
a-i evidenția astfel pe bătrânii care 
păstrează și poartă cu mare cin-
ste cămașa populară moștenită din 

străbuni. Acesta a mai adăugat că a 
observat după prima ediție a festiva-
lului RomânIA Autentică, desfășurat 
în 2016 la Hobița, că tot mai multe 
gorjence au început să iubească și să 
poarte portul popular și în viața de zi 
cu zi- „am văzut că femeile au început 

să poarte ia și la serviciu, la evenimen-
te de familie, pe stradă…nu numai la 
festivaluri, au început să o poarte zi 
de zi. Mă bucur că azi, prin intermen-
diul proiectului –Memoria, instrument 
esențial, la Peștișani generațiile tinere 
descoperă cu adevărat ce se află în 
lada de zestre din casa lor”.

Întâlnirea a avut loc în cadrul 
proiectului „Memoria, instrument 
esențial”, proiect elaborat de Came-
lia Moise- regizor de film, antropo-
log, manager de proiecte culturale, 
producător de film și televiziune, cea 
care a „poposit” și în alte zone din 
Oltenia, Bucovina, Maramureș sau 
munții Apuseni tocmai pentru a cu-
lege practici și obiceiuri tradiționale 
care, conservate audio-vizual, să ser-
vească apoi ca referință pentru vizi-
tatorii muzeelor etnografice și de artă 
populară, dar si pentru managerii 
traseelor turistice culturale, studenti 
si cercetatori în domeniul turismu-
lui cultural si ai altor domenii cone-
xe. Proiectul „Memoria, instrument 

esențial”  și-a propus să ridice nivelul 
de conștientizare al publicului român, 
cu precădere cel tânăr, asupra valorii 
și însemnătății patrimoniului cultural 
imaterial, să încurajeze cât mai multe 
persoane să descopere și să aprecieze 
patrimoniul cultural imaterial român 
integrat în marea cultură europeană, 
pentru a se consolida sentimentul de 
apartenență la un spațiu european 
comun, folosind instrumente digita-
le, preferate de noua generație, care 
este mai puțin expusă la acest tip de 
informație. ,,Proiectul ,,MEMORIA IN-
STRUMENT ESENȚIAL” susține promo-
varea patrimoniului cultural imaterial, 
poate crea noi instrumente de cerceta-
re și conservare a acestui patrimoniu, 
dar și o bază de date relevantă pentru 
viitorii cercetători din domeniile etno-
grafie, folclor, antropologie, sociologie, 
la care vor avea liber acces toți cei 
interesați. Aceasta este o inițiativă de 
digitalizare și de promovare a patrimo-
niului cultural imaterial”, au transmis 
organizatorii.

M.C.H.
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„Am tras un fum de marijuana”. Pedeapsa „Am tras un fum de marijuana”. Pedeapsa 
primită de un șofer din Gorjprimită de un șofer din Gorj

Proiect educațional la Polovragi. Tema: 1 DecembrieProiect educațional la Polovragi. Tema: 1 Decembrie

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 periodicControl 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:

__

e în partenariat cue în partenariat cu
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n partenariat cuartenariat cu

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

Gorjeanul a fost cercetat în 
stare de libertate, sub as-
pectul săvârşirii infracţiu-

nilor de deținere de droguri de risc, 
fără drept, în vederea consumului 
propriu și conducerea unui vehicul 
sub influența alcoolului sau a altor 
substanțe.

„La data de 03.06.2022, în jurul 
orei 03.40, organe de poliţie din cadrul 
Secţiei 3 Poliţie Craiova, aflate în exer-
citarea atribuţiilor de serviciu pe stra-
da Henri Coandă, au oprit autoturis-
mul marca BMW, condus de inculpat. 
Având în vedere că inculpatul avea un 
comportament agitat şi pupilele dila-
tate, acesta a fost testat cu aparatul 
«Drager DrugTest 5000», rezultatul po-
zitiv pentru THC-5 (cannabis) determi-
nând conducerea sa la Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Craiova, unde i 
s-au prelevat mostre biologice în vede-
rea determinării prezenţei în organism 
a substanţelor psihoactive”, potrivit 
rechizitoriului.

Tânărul le-a spus polițiștilor că „a 

Un tânăr din Gorj a fost condamnat la un an de închisoare cu suspen-
dare, după ce a fost prins drogat la volanul BMW-ului său, pe o stradă 
din Craiova. Bărbatul a recunoscut că a fost la o petrecere, unde a 
fumat dintr-o ţigară ce conţinea marijuana, încheind astfel un acord 
de recunoaștere a vinovăției cu procurorii. 

tras un fum de marijuana” la o petre-
cere organizată în urmă cu trei zile. În 
acest caz s-a dispus efectuarea unei 
expertize toxicologice la Institutul Na-
ţional de Medicină Legală „Mina Mi-
novici” Bucureşti. 

„Conform buletinului de analiză 
toxicologică, în probele biologice re-
coltate de la inculpat s-au pus în evi-
denţă THC 0,002 pg/ml şi THC-CO-
OH 0,005 gg/ml, rezultatul analizării 
probelor de urină fiind negativ, cu 
excepţia canabinoizilor”, potrivit an-
chetatorilor.

Pus să muncească în folosul 
comunității

Gorjeanul a refuzat să fie evalu-
at de către specialiștii Centrului de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere An-
tidrog, motivând că nu se consideră 
consumator de droguri. 

Ulterior a încheiat acordul de 
recunoaștere a vinovăției, acord ce a 

fost admis de instanța de judecată. 
Prin urmare, bărbatul a fost condam-
nat la 10 luni de închisoare pentru 
conducere sub influența drogurilor  și 
6 luni de închisoare pentru consum 
de droguri. „În temeiul art. 38 alin.1 
C.p. şi art. 39 alin.1 lit.b C.p. va con-
topi pedepsele aplicate inculpatului în 
pedeapsa cea mai grea, aceea de 10 
luni închisoare, la care va adăuga un 
spor de 2 luni (o treime din cealaltă pe-
deapsă), în total inculpatul urmând să 
execute pedeapsa de 1 an închisoare”, 
au stabilit judecătorii. 

Magistrații Tribunalului Gorj au 
dispus suspendarea pedepsei pe un 
termen de supraveghere de 2 ani. În 
acest timp, tânărul va trebui să frec-
venteze unul sau mai multe programe 
de reintegrare socială și să presteze 
60 de zile muncă neremunerată în ca-
drul unei instituţii aflate în subordi-
nea Primăriei comunei Ţînţăreni.

Decizia pronunțată săptămâna 
trecută de Tribunalul Dolj nu este de-
finitivă și poate fi atacată cu apel.

I.I.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promo-
varea Culturii Tradiționale Gorj, Primăria Polovragi, 
Căminul Cultural „Artur Bădița” și Școala Gimna-
zială Nr. 1 Polovragi organizează, în perioada 17-29 
noiembrie, proiectul educațional cu titlul „1 Decem-
brie, Ziua Națională a României”.

Profesorii care vor participa la acest proiect vor 
realiza împreună cu elevii de la școală un program 
artistic dedicat zilei de 1 Decembrie, la Căminul Cul-
tural din Polovragi, în data de 17 noiembrie.

Apoi, până pe 29 noiembrie, vor fi organizate di-
verse concursuri de poezii și cântece dedicate zilei  
de 1 Decembrie, dar vor fi organizate și alte activități 
în care principalele teme sunt: limba română, popo-
rul român, strămoșii noștri, obiceiurile și tradițiile 
strămoșești, istoria și eroii noștri. 

Disciplinele implicate în proiect sunt: educație 
muzicală, istorie, limba și literatura română și 
educație socială. 

„Obiectivele proiectului sunt: îmbogățirea 
cunoștințelor despre istorie, geografie, religie care 
definesc portretul spiritual al poporului român, dar 
și stimularea dorinței de cunoaștere a realizărilor 
strămoșilor noștri și mândria față de trecutul istoric 
al acestor meleaguri și oameni”, spun organizatorii. 

Profesori coordonatori: Georgescu Aurelian, Cer-
dac Simona Valentina, David Andreea, Cătălina Ali-

sa, Tomescu Sofica, 
Popescu Daniela și 
Oaie Elena. 

Invitați: Cadrele 
didactice din cadrul 
Cercului Pedagogic 
al Consilierilor edu-
cativi și Ansamblul 
„Cheile Oltețului” din 
Polovragi, profesor 
coordonator Andreea 
David. 

MOTTO proiect: 
„Țara nu se servește 
cu declarații de dra-
goste, ci cu muncă 
cinstită și, la nevoie, 
cu jertfă”, Mihail Sa-
doveanu  

I.I.



evenimentevenimentMarți, 15 Noiembrie 2022Marți, 15 Noiembrie 2022»»6666
www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

Artego Târgu-Jiu (ARTE) 
a realizat în primele 3 tri-
mestre venituri din exploata-
re de 159,87 milioane lei, în 
creștere cu 18,92% față de 
cele de 134,43 milioane lei 
din perioada similară a anu-
lui trecut. Compania sem-
nalează dificultăți induse de 
conflictul de la Est în relațiile 
comerciale cu Belarus, Ucrai-
na și Federația Rusă. 

„O consecință impor-
tantă pe lângă întârzierea 
și imposibilitatea aprovi-
zionării cu materii prime 
provenite din țările sus 
menționate este creșterea 
necontrolată a prețurilor la 
gazele naturale și la energia 
electrică, fapt care conduce 
la dificultăți majore în pro-
ducerea și desfacerea podu-
selor fabricate”, scrie condu-
cerea companiei în raportarea 
trimestrială, publicată de 

Artego, pe creștere, dar are probleme 
din cauza prețului la curent și gaze
Cifra de afaceri netă a producătorului de articole din cauciuc Artego a urcat în pri-
mele 9 luni cu 14,33%, la 139,21 milioane lei, de la 121,76 milioane lei în exercițiul 
financiar precedent. 

În privința creșterilor 
de salarii, acestea vor 
avea loc în funcție de 

mărirea salarialului minim 
la nivel național. Negocierile 
celor două părți s-au axat pe 
facilitățile care trebuie acor-
date personalului care ocupa 
posturi în condiții speciale de 
muncă și s-a vorbit, de ase-
menea, despre obligația CEO  
de a majora salariile de bază, 

Negocieri pe fi nal:  Salariații ar putea primi o sumă de aproximativ Negocieri pe fi nal:  Salariații ar putea primi o sumă de aproximativ 
3.700 de lei din profi tul CEO3.700 de lei din profi tul CEO

* Actul adițional la CCM se va semna, cel mai pro-
babil, joi

* Angajații care lucrează în condiții speciale ar pu-
tea avea mai multe zile de concediu 

Negocierile dintre sindicate și administrația CE Oltenia 
sunt pe final, în sensul că joi ar urma să fie semnat ac-
tul adițional la CCM. Amintim că liderii de sindicat au 
cerut, printre altele,  majorări salariale începând cu 3 
ianuarie 2023 și participarea la profit.

cu aceeași sumă cu care se 
majorează salariul minim. 

În ceea ce privește partici-
parea la profit, administrația 
companiei a precizat:  ,,În ca-
zul în care societatea va fi pe 
plus, o să  prindem într-un act 
adițional și dreptul salariaților 
de a participa la profit, într-o 
limită de maximum 10%, dar 
nu mai mult decât un salariul 
mediu de bază, realizat la ni-

velul societății”. Asta ar în-
semna o sumă de aproximativ 
3.700 de lei.

Liderii sindicali au mai ce-
rut și majorarea numărului 
de zile de concediu suplimen-

tar pentru salariații care lu-
crează în condiții speciale.

M.C.H.

Se închide Transalpina
Condițiile meteorologice închid circulația pe anumite sec-

toare ale drumurilor montane Transalpina și Transfăgărășan, 
a anunțat DRDP Craiova.

,,Având în vedere ultimele prognoze meteorologice și pentru 
siguranța participanților la trafic s-a luat decizia ca începând 
de joi, 17.11.2022, ora 07.00, circulația rutieră să fie interzisă 
pentru toate categoriile de autovehicule pe următoarele sectoa-
re de drum:

– DN 67C (Transalpina) între Rânca și Obârșia Lotrului (km. 
34+800 – km. 59+800);

– DN 7C (Transfăgărășan) între Piscu Negru și Cabana 
Bâlea Cascadă (km. 104+000 – km. 130+800)”, a mai comuni-
cat DRDP.

M.C.H.

Profit.ro. În același interval 
de raportare, cheltuielile de 
exploatare s-au majorat cu 
18,48%, la 147,71 milioane 
lei, de la 234,67 milioane lei. 
Astfel, profitul net a crescut 
cu 17,66%, la 9,46 milioane 
lei, de la 8,04 milioane lei la 
S1 2021. La S1, câștigul net 
era de 6,48 milioane lei și pe 
întreg anul trecut acesta a 
fost de 12,05 milioane lei. 

Activele totale ale Arte-
go erau la 30 septembrie de 
146,70 milioane lei, în ur-
care cu 6,84% față de cele 
de 137,30 milioane lei de la 
sfârșitul trecut. În aceeași 
perioadă, datoriile totale s-au 
majorat cu 11,98%, la 55,72 
milioane lei, de la 49,76 mi-
lioane lei. Artego Târgu-
Jiu, companie controlată 
de asociația salariaților în 
proporție de 85,88% din capi-
talul social, este listată la cota 

Bursei de Valori București și 
la ultimul preț de închidere, 
de 12,50 lei/acțiune, capita-
lizarea de piață se ridică la 

101,43 milioane lei (20,74 
milioane euro), se mai arată 
în raportare.

M.C.H.
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Copil de nici 2 ani, tratat de diabetCopil de nici 2 ani, tratat de diabet
Anual, pe 14 noiembrie este 

celebrată Ziua Mondială de 
Luptă Împotriva Diabetu-

lui, cu scopul de a creşte gradul de 
conştientizare a diabetului zaharat ca 
problemă de sănătate publică. 

În Ambulatoriul Integrat al Spita-
lului Județean de Urgență Târgu-Jiu 
funcționează Cabinetul de Diabet Za-
harat Nutriție și Boli Metabolice, iar 
de la începutul acestui an și până în 
prezent, la acest cabinet s-au prezen-
tat 7.272 de pacienți. 

Potrivit dr. Andreea Petrică, medic 
specialist Diabet zaharat, Nutriție și 
Boli metabolice, cel mai tânăr pacient 
pe care îl are în tratament are 1 an 
și opt luni, iar cel mai vârstnic 94 de 
ani. 

Diabetul zaharat este una dintre 
cele mai răspândite boli cronice din 
România, iar numărul de cazuri con-
tinuă să crească îngrijorător.

Diabetul de tip 1 necesită adminis-
trare zilnică de insulină artificială prin 
intermediul injecției sau al pompei de 
insulină. Medicii diagnostichează de 
obicei diabetul de tip 1 la copii și la 
adulții tineri. 

Diabetul de tip 2 poate fi gestionat 
prin controlul alimentației și prin me-
dicamente sub formă de tablete.

„În prezent, diabetul zaharat de tip 

1 nu poate fi prevenit, factorii implicați 
în apariția procesului autoimun de 
distrugere a celulelor beta pancreati-
ce fiind încă studiat. În apariția dia-
betului zaharat de tip 2 sunt implicați 
o multitudine de factori, cel care 
influențează cel mai mult fiind stilul 
de viață modern, alimentația nesănă-
toasă și sedentarismul”, a spus medi-
cul Andreea Petrică.

La Spitalul Județean de Urgență 
Târgu Jiu, în cadrul Compartimentu-
lui de Diabet, au fost internați de la 
începutul anului și până în prezent un 
număr de aproximativ 600 de pacienți 
cu diabet zaharat, mulți dintre ei fiind 
deja în stadiul de complicații cronice 
majore. 

„Înainte de a vorbi despre diabet 
ca și boală, ar trebui să conștientizăm 
gravitatea evoluției acestei boli și să 
punem accent pe prevenție-prevenirea 
apariției diabetului și pe diagnosticul 
precoce al acestuia la persoanele cu 
risc pentru a putea preveni în acest caz 
apariția și progresia complicațiilor.

„Diabetul zaharat de tip 2 este cel 
a cărui apariție o putem evita sau o 
putem întârzia prin adoptarea unui 
stil de viață sănătos, activitate fizică, 
alimentație sănătoasă bogată în le-
gume și fructe verzi, cereale integrale, 
uleiuri vegetale nerafinate, precum și 

prin evitarea alimentelor favorizante 
de tipul dulciurilor rafinate, băuturilor 
dulci, a sucurilor, dar și prin contro-
lul consumului de pâine albă, cartofi, 
orez, fasole uscată, paste făinoase, 
fructe foarte dulci (banană, pere, stru-
guri, prune, fructe confiate etc). Un rol 
important în prevenirea, dar și în tra-
tamentul diabetului zaharat îl are și 

controlul asupra greutății prin evitarea 
creșterii ponderale și scădere ponde-
rală la persoanele supraponderale 
sau obeze”, a spus dr. Alina Boantă, 
medic specialist în diabet zaharat, 
nutriție și boli metabolice, de la Spi-
talul Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

I.I.

Programări online la spitalul din RovinariProgramări online la spitalul din Rovinari
Spitalul ,,Sfântul Ştefan” 

Rovinari vine în întâmpinarea 
pacienților cu un serviciu util de 
programare online pentru efec-
tuarea consultațiilor.

„Acum e mult mai simplu să-
ți programezi una sau mai mul-
te consultații medicale accesând 
https://www.spitalrovinari.ro/
programare-consultație/ sau 
https://www.spitalrovinari.ro/ 
(PROGRAMARE CONSULTAȚIE). 
Programarea on-line este facilă, 
realizându-se în doar câteva mi-
nute. 

Pacientul selectează data, 
specializarea dorită, cât și me-
dicul, programul generând au-
tomat intervalele orare și zilele 
disponibile. Completarea formu-
larului de programare include 

nume, adresa de email, număr de te-
lefon, note, toate aceste câmpuri fiind 
esențiale în vederea confirmării. După 
realizarea acestor pași, se va trimite 
un mesaj pe adresa de email”, anunță 
reprezentanții spitalului.

Pacientul trebuie să se prezinte la 
consultație cu: actul de identitate; bi-
letul de trimitere în termen de valabi-
litate; card de sănătate/eurocard; do-
cumente medicale anterioare (Scrisori 
medicale, Bilete externare, Analize 
medicale, Copii certificate medicale).

Dacă se solicită consultație la cere-
re (fără bilet de trimitere sau pacient 
neasigurat), pacientul va plăti contra-
valoarea consultației.

De asemenea, se pot realiza și pro-
gramări telefonice la numărul de tele-
fon 0253/371.318. 

I.I.

„Pedepsit” pentru act sexual cu un minor!„Pedepsit” pentru act sexual cu un minor!
Verdict al magistraților gorjeni în 

care un individ a fost judecat pentru 
că ar fi abuzat sexual de o minoră. 
Sentința Judecătoriei Târgu Jiu nu îl 
trimite în spatele gratiilor pe inculpat, 
ci îl pedepsește pe acesta cu suspen-
dare, după ce bărbatul a recunoscut 
acuzațiile ce îi sunt aduse de anche-
tatori. 

În astfel de situații legea prevede 
anumite avantaje pentru inculpatul 
dintr-un dosar penal, iar în cazul de 
față agresorul a beneficiat de aceste 
portițe oferite de legislație. „Stabilește 
pedeapsa de 1 an de închisoare în 
sarcina inculpatului N.A., pentru 
săvârșirea infracţiunii de act sexual 
cu minor(…)(3 acte materiale). În baza 
art. 83 alin. 1, alin.3 Cod penal amâ-
nă aplicarea pedepsei închisorii pe un 
termen de supraveghere de 2 ani de la 
data rămânerii definitive a prezentei 
hotărâri(…). Va admite în parte acţi-
unea civilă formulată de partea civilă 

acţiunea civilă formulată exercita-
tă în numele minorei O. C. M., de 
Ministerul Public, şi obligă incul-
patul Negoiţă Alin la plata către 
partea civilă O. C. M .a sumei de 
5000 de lei, reprezentând daune 
morale. În baza disp. art. 398 Cod 
procedură penală raportat art. 274 
alin.1 C.p.p., obligă inculpatul N. 
A. la plata cheltuielilor judiciare în 
favoarea statului în cuantum de 
273 lei cu titlu de cheltuieli judi-
ciare, sumă ce include și cheltu-
ielile din faza de urmărire penală 
,în cuantum de 173 lei, stabilite 
prin rechizitoriu”, a decis Judecă-
toria Târgu Jiu. Sentința nu este 
definitivă, dar îl obligă pe incul-
pat ca pe perioada termenului de 
supraveghere să fie permanent la 
dispoziția autorităților judiciare, 
inclusiv orice deplasare mai mare 
de 5 zile de acasă.

GELU IONESCU
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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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* Deținere de droguri de risc
* Trafic de migranți
* Trafic de țigări
* Infracțiuni de corupție

Procurorii DIICOT, însoțiți de mascați, au făcut 
percheziții, ieri, la 83 de adrese ale membrilor unei 
uriașe grupări de trafic de droguri, de migranți și 
de țigări, precum și sediile și punctele de lucru ale 
instituțiilor care acopereau rețeaua.

Această rețea acționa în județele Suceava, Bihor, 
Maramureș, Bistrița Năsăud, Mehedinți și Gorj. 
Timp de un an, interlopii au reușit să aducă în 

țară un număr mare de cetățeni ucraineni care fugeau de 
înrolare, spun anchetatorii.

DIICOT a transmis ieri un  comunicat de presă, cu 
referire la această investigație: La data de 14.11.2022, 
procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Cri-
minalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Su-
ceava împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității 
Organizate Suceava, pun în aplicare un număr de 83 de 
mandate de percheziţie domiciliară, fiind vizate domicilii-
le şi imobilele deținute sau folosite de mai multe persoane 
fizice precum şi sediile și punctele de lucru ale unor per-
soane juridice din judeţele Suceava, Bihor, Maramureș, 
Bistrița-Năsăud, Mehedinți și Gorj, într-o cauză având ca 
obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup 

Percheziț
alte cinci

Furnizorii uită cu cu lunile de emiterea facturilor, 
dar, dacă ai întârziat o singură zi cu plata, vei plă-
ti penalităţi. Cel puţin aşa sună o notificare CEZ, 
care îşi păsuia clineţii până acum cu 30 de zile, 
anunță România TV.

CEZ nu mai a
grație. Penal
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ții la interlopii din Gorj și 
i județe!

infracțional organizat, contrabandă, deținerea în afara 
antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Ro-
mâniei de țigarete peste limita legală, trafic de migranți, 
infracţiuni de corupţie, infracțiuni de deținere de droguri 
de risc pentru consum propriu, precum şi infracţiuni 
contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

Grup infracțional

În cauză s-a reținut că, începând cu luna noiem-
brie 2021, mai mulți cetățenii români au constituit un 
grup infracțional organizat ce a avut ca scop traficarea 
de țigarete de proveniență extracomunitară, precum şi 
deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializa-
rea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse 
marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, 
activităţi care s-au derulat cu precădere pe raza județelor 
Bihor, Suceava, Maramureș și Mehedinți.

Totodată, cu ocazia activităților de cercetare și docu-
mentare a activităților infracționale, au fost constatate 
și alte infracțiuni aflate în strânsă legătură cu acestea, 
respectiv infracțiuni la regimul circulației pe drumurile 
publice, infracțiuni de deținere de droguri de risc pentru 
consum propriu, fără drept și infracțiunile de dare și lu-
are de mită.

De asemenea, în prezenta cauză se efectuează urmă-
rirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tra-
fic de migranți, faptă comisa în contextul declanșării și 
desfășurării conflictului armat din Ucraina. În condițiile 

în care autoritățile ucrainene au introdus măsuri 
restrictive de circulație față de cetățenii proprii, 
unii dintre aceștia au încercat să treacă în mod fra-
udulos frontiera de stat cu România.

,,Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor 
din cadrul B.C.C.O. Iași, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. 
Oradea, B.C.C.O. Cluj-Napoca, B.C.C.O. Craiova, 
S.C.C.O. Maramureș, S.C.C.O. Covasna, S.C.C.O. 
Mehedinți, S.C.C.O. Gorj, I.P.J. Oradea-SICE, 
I.P.J. Bistrița Năsăud – S.I.C.E., I.P.J. Satu Mare – 
S.I.C.E.

Suportul tehnic de specialitate a fost asigurat de 

Biroul Tehnic şi Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T. 
şi Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectora-
tului General al Poliției Române.

La acțiune participă și forțe din cadrul Jandarme-
riei Române.

Facem precizarea că pe parcursul întregului pro-
ces penal, persoanele cercetate beneficiază de drep-
turile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul 
de procedură penală, precum și de prezumția de 
nevinovăție”, mai arată DIICOT în comunicatul de 
presă.

M.C.H.

cordă consumatorilor perioada de 
lități după numai o zi de întârziere!

Fără să ţină cont de scumpirile masive din piaţă şi de 
greutatea cu care oamenii îşi plătesc facturile, mai ales în 
perioada rece, CEZ nu le mai dă nici o zi în plus de respi-
ro şi o să impună penalităţi încă din prima zi de întârziere 
de la data scadentă. 

Marea problemă este că facturile în format tipărit 
ajung la destinatar, de cele mai multe ori, după data sca-
dentă.

A anulat perioada de 30 de zile

Principala noutate comunicată de CEZ se referă la 
anularea perioadei de grație la plata facturilor de energie 
electrică pe care compania o oferea clienților casnici. 

Astfel, aceștia nu mai au la dispoziție 30 de zile după 
data scadentă de plată a facturii pentru a plăti fără 
penalități, ci le vor suporta imediat după expirarea datei 
scadente de plată.

Cităm din notificare:
,,Se elimină din contract clauzele referitoare la 

perioada de grație, precum:
,,Clientul beneficiază de o perioadă de grație 

la plata facturilor emise pentru serviciul de furni-
zare a energiei electrice de 30 de zile de la data 
scadentă. 

Astfel, dacă Clientul achită contravaloarea fac-
turilor în termen de maxim 30 de zile de la data 
scadentă, acesta nu datorează penalități de întâr-
ziere și nu este preavizat pentru deconectare.”

,,Ca urmare a eliminării perioadei de grație, 
clauzele referitoare la momentul de la care se pro-
cedează la calculul penalităților de întârziere și 
preavizarea pentru neplată se modifică după cum 
urmează:

,,Neîndeplinirea obligațiilor de plată de către Cli-
ent în termenul de scadență are drept consecință 
preavizarea clientului pentru deconectare, precum 
și plata unor penalități de întârziere, după cum ur-
mează:

Penalitățile de întârziere sunt egale cu nive-
lul dobânzii datorate pentru neplata la termen a 
obligațiilor bugetare, stabilit conform prevederilor 

actelor normative în vigoare
Penalitățile de întârziere sunt datorate începând 

cu prima zi după data scadenței și până în ziua 
plății (exclusiv)”.

CEZ arată că prevederea va intra în vigoare înce-
pînd cu data de 1 decembrie și, în situația în care 
clientul notifică firma despre refuzul de a o accepta, 
contractul de furnizare va fi denunțat unilateral.

Situația a fost prezentată deja în presa locală, 
Gazeta de Sud relatând despre situație.  

Publicația a solicitat explicații de la companie, 
iar aceasta a motivat decizia prin situația dificilă cu 
care se confruntă toți furnizorii de energie electrică 
ca urmare OUG 119/2022, care a intrat în vigoare 
la 1 septembrie.

,,Modificările referitoare la eliminarea din con-
tract a perioadei de grație sunt o consecință a preve-
derilor Ordonanței 119/2022 care nu include soluții 

pentru lipsa de lichiditate a furnizorilor de energie. 
În acest moment, furnizorii de energie electrică 

susțin în avans sprijinul pentru clienți, urmând ca 
statul să le deconteze diferența dintre prețul plafonat 
și cel real al energiei, care este cu mult mai mare”, a 
explicat CEZ Vânzare pentru Gazeta de Sud.

CEZ Vânzare este firma de furnizare deținută 
de grupul ceh CEZ în România, care a fost cum-
părată, odată cu toate celelalte active (distribuția, 
parcul eolian din Dobrogea, microhidrocentralele 
din Caraș) de către Macquarie Infrastructure and 
Real Assets (MIRA), într-o tranzacție totală de 4,7 
miliarde de lei.

CEZ Vânzare are circa 1,38 milioane de clienți 
casnici și comerciali, primii situați în special în zona 
Oltenia, acolo unde grupul controlează și compania 
de distribuție.

M.C.H.

Începând cu 10 decembrie, va fi  prezent 
din nou la Târgu-Jiu, Dr. Florin Bobircă, 

medic primar chirurg, specializat 
pe tratamentul cancerului de sân şi 

ganglion santinela. Vă aşteptăm pentru 
programări la numărul de telefon 
0785292520 sau direct la Centrul 

Medical pentru Sanatate Umană, Aleea 
Pieţei, Nr.1, Târgu-Jiu, 

Tel: 0253.227.220 sau 0785.292.520.
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Mitropolitul Olteniei a sfi nţit Biserica din Parohia Steic, comuna Cătune, Gorj Mitropolitul Olteniei a sfi nţit Biserica din Parohia Steic, comuna Cătune, Gorj 

,,În biserică, aducem prinos de recunoştinţă Ziditorului ,,În biserică, aducem prinos de recunoştinţă Ziditorului 
nostru şi arătăm că putem să-I mulţumim Lui Dumnezeu şi nostru şi arătăm că putem să-I mulţumim Lui Dumnezeu şi 
să primim de la El, darurile cele bogate”!să primim de la El, darurile cele bogate”!
În ziua de 13 noiembrie 2022, în Duminica a 25-a 

după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. 
dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropoli-

tul Olteniei, a săvârşit slujba de sfinţire a Bisericii cu 
hramurile «Adormirea Maicii Domnului» şi «Sf. Proroc 
Ilie Tesviteanul», din Parohia Steic, comuna Cătune, 
Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Protoiereu PC Părinte 
Marian Mărăcine şi Preot Paroh PC Părinte Drăghia 
Elisei, după  care a oficiat Sfânta Liturghie în altarul 
de vară, împreună cu un sobor ales de preoţi şi dia-
coni din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte 
Protoiereu Marian Mărăcine, Protopopiatul Târgu-Jiu 
Nord, Preotul Paroh PC Părinte Drăghia Elisei şi Prea-
cucernicii Părinţi slujitori ai bisericilor de parohie: Pr. 
Bălan Cosmin (Biserica «Sfânta Treime» Târgu-Jiu, Pr. 
Pârvu Gabriel (Glogova), Pr.Popescu Ovidiu (Parohia 
Strâmtu), Pr. Zglobiu Dan, Catedrala Motru) Pr. Cru-
ceru Valerian (Ploştina), Pr. Cameniţă Ştefan (Parohia 
Jirov – Mehedinţi) şi alţii. Răspunsurile la strană au 
fost date de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropo-
litane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova. Dând 
citire actului de sfinţire a bisericii, Preacucernicul Pă-
rinte  Protoiereu Marian Mărăcine a început prin a 
spune că biserica s-a construit între anii 2019-2022, 
de către enoriaşii parohiei, prin strădania PC Părinte, 
Preotul Paroh Drăghiea Elisei, după care, dând citire 
Gramatei Mitropolitane, a continuat prin a spune că 
Mitropolitul Olteniei, prin harul şi puterea Preasfân-
tului Duh, împărtăşit de Domnul şi Mântuitorul nos-
tru Iisus Hristos, ale Sfinţilor Săi Apostoli, şi prin ei, 
ale episcopilor, printr-o succesiune neîntreruptă, prin 
lucrare arhierească şi având putere apostolească de a 
aşeza trepte bisericeşti şi de a conferi distincţii celor 
vrednici, în semn de apreciere prin lucrarea în ogorul 
bisericii noastre strămoşeşti, spre Slava Lui Dumne-
zeu şi spre propăşirea neamului românesc, i se confe-
ră domnului Cămui Iulian, arhitect, «Crucea Sfântului 
Nicodim» clasa I, pentru ca Preotului Paroh Drăghiea 
Elisei, să i se acorde o gramată de apreciere, având în 
acest moment toate gradele bisericeşti! 

,,Biserica pe care am sfi nţit-o astăzi este rodul 
muncii dumneavoastră şi încununarea unor 
eforturi care s-au depus”! 

Pentru dărnicia şi dragostea de care au dat dovadă 
în ridicarea şi în înfrumuseţarea bisericii, au primit 
gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitro-
politului Olteniei următoarele persoane: domnul Ţuilă 
Florinel, primarul comunei Cătunele, domnii Popes-
cu Dumitru şi Curelea Ion. În câteva cuvinte, domnul 
primar Florinel Ţuilă a ţinut să ne spună că acest mo-
ment de sărbătoare îl emoţionează şi în acelaşi timp îl 
responsabilizează faţă de locuitorii comunei, care i-au 
acordat o mare încredere pentru cele patru mandate 
de primar al comunei Cătunele şi pentru ceea ce va fi 
în viitor! Preotul Paroh Drăghiea Elisei a subliniat în 
cuvântul său, faptul că biserica de parohie capătă o 
mare frumuseţe, când este plină de har, iar, această 
biserică ,,are o poveste mică, punându-se piatra de 
temelie în urmă cu trei ani”, sfântul lăcaş fiind ridicat 
în aproape trei săptămâni, iar, ca să reuşeşti în astfel 
de lucrări, Dumnezeu îţi scoate omul potrivit în cale, 
pentru că altfel, nu reuşeşti”! Amintind cu mult res-
pect numele celor care au trudit la finalizarea lucră-
rilor bisericii şi a prăznicarului, a porţii de tip mara-
mureşean (oare, de ce nu s-a pus o poartă de lemn de 
tip gorjenesc??!! n.n.), Preacucernicul Părinte Paroh 
a mulţumit prin cuvinte alese tuturor celor care au 
muncit pentru această sfinţire! Să mai subliniem fap-
tul că la sfinţirea bisericii au fost prezenţi invitaţi de 
onoare printre care putem aminti pe: domnul Dragoş 

Drăghescu, subsecretar de stat la Ministerul Lucră-
rilor Publice şi Administraţiei, senatorul Mihai We-
ber, primarii de comune: Economist Gheorghe Alpre-
di (Glogova), Cosmin Morega (Motru), Pungan Ovidiu 
(Bălăneşti), Pârjol Constantin (Văgiuleşti), împreună 
cu membrii ai adiministraţiei publice locale şi repre-
zentanţi ai instituţiilor judeţene în frunte cu domnul 
Cosmin Popescu, Preşedintele Consiliului judeţean 
Gorj şi dl subprefect Nicolae Muja, toţi aceştia partici-
pând cu atentă şi smerită ascultare la slujbă.

,,Cel care vine la biserică, nu numai că este 
cinstit de Dumnezeu, dar este şi îndestulat cu 
darurile cereşti”! 

În cuvântul de o aleasă învăţătură duhovnicească, 
în care a scos în evidenţă importanţa fundamentală a 
bisericii în viaţa comunităţii de parohie, Mitropolitul 
Olteniei a început prin a se adresa cu mult respect 
celor prezenţi, personalităţilor administraţiei publice 
locale şi judeţene, spunând că este o mare bucurie să 
slujeşti la sfinţirea unei biserici, pentru că: ,,Biserica 
pe care am sfinţit-o astăzi este rodul muncii dumnea-
voastră şi încununarea unor eforturi care s-au de-
pus pentru ca să aveţi biserică în care să vă rugaţi 
şi să aduceţi mulţumire Lui Dumnezeu! Era nevoie 
ca această biserică nouă să se ridice în timp scurt şi 
să nu întârziem în a-I mulţumi Lui Dumnezeu pentru 
toate! Biserica este legată de viaţa noastră, pentru că 
nu există şi nu a existat cetate fără biserică, nici în 
vremea noastră, nici în trecut! Aşa ne-a făcut Dumne-
zeu, ca să fim mulţumitori Creatorului nostru! În bi-
serică, noi aducem prinos de recunoştinţă Ziditorului 
nostru şi arătăm că putem să-I mulţumim Lui Dum-
nezeu şi în acelaşi timp să primim de la El, în urma 
rugăciunilor şi a cererilor noastre, darurile cele bo-
gate şi necesare vieţii noastre! Încă, de când suntem 
mici, avem nevoie de ajutorul celor din jurul nostru! 
Şi când ajungem la maturitate, înţelegem că suntem 
dependenţi unii de alţii, dar, în cel mai înalt grad sun-
tem dependenţi de Dumnezeu! El este singurul care 
ne împlineşte lipsurile noastre! Suntem fiinţe relative 
şi foarte slabe, neputincioase! Dacă ne uităm la viaţa 
noastră, vedem multe necazuri, boli, suferinţe, şi cu 
cât înaintăm în vârstă, ne dăm seama, mai ales la bă-
trâneţe, cât de neputincioşi suntem! Singurul Atotpu-
ternicul Dumnezeu este ajutorul nostru! Nu numai că 
este Cel mai Înalt şi Cel mai bogat în daruri, dar este 
şi Creatorul nostru, mai mult decât părinţii noştri! De 
aceea, Îl numim pe Dumnezeu Tată, pentru că este 
cu adevărat Tatăl Nostru Cel din ceruri! Şi dacă avem 
îndrăzneală, şi credinţă, şi încredere la părinţii noştri, 
ne ducem cu mintea şi cu sufletul la Cel veşnic, Cel 
care este pretutindeni, Cel care poate să facă din viaţa 
noastră grea şi plină de suferinţă, o viaţă de împlinire! 
Cel Atotputernic, Creatorul cerului şi al pământului 
are şi o Casă a Lui, iar această Casă este Biserica! 
Pentru că Tatăl Cel ceresc este Cel Care ne-a dat pute-
re şi înţelepciune ca să zidim această Casă! El este Cel 
Care L-a trimis pe Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos, 
ca să ne mântuiască din robia diavolului, să ne scoată 
din stricăciune şi moarte, să ne ridice la ceruri şi să ne 
facă iar copiii Tatălui ceresc, care au credinţă în Cel 
Atotputernic, iar, pe duhul cel Preasfânt, ni l-a trimis 
ca să ne sfinţească în toate împrejurările vieţii! Aşa se 
face că de la naştere suntem sfinţiţi în apa Botezului 
şi primim nume creştin! Suntem înfiaţi de Dumnezeu, 
iar, cu vârsta, suntem tot mai apropiaţi de Dumnezeu 
prin Spovedanie, prin Împărtăşanie şi prin venirea la 
biserică! Cel care vine la biserică, nu numai că este 
cinstit de Dumnezeu, dar este şi îndestulat cu daruri-
le cereşti, pentru că, deşi nu Îl vedem pe Dumnezeu, 

Îl simţim, Îl trăim! Dumnezeu ne-a dăruit viaţa, nu 
pentru că noi am fi fost vrednici de aceasta sau că am 
făcut ceva deosebit pentru care am fi meritat, ci, El ne 
dă şi puterea de a săvârşi fapte bune, ca viaţa noastră 
să nu se irosească în zadar! Fără fapte bune, nu vom 
primi răsplată în Împărăţia Lui Dumnezeu! Cel Atot-
puternic ne dă posibilitatea ca ori de câte ori venim 
la biserică să fim la Dumnezeu în Casă! Dumnezeu 
este îmbelşugat în toate şi trebuie să înţelegem acest 
lucru, chiar din Evanghelia de astăzi” după care Înal-
tul Ierarh a dezvoltat şi a prezentat pe larg conţinutul 
Pericopei Evanghelice a Samarineanului milostiv, pe 
care nu o mai redăm, fiind asimilată de către credin-
cioşi pentru cunoaşterea aproapelui nostru! 

,,Avem nevoie de fapte bune, de rugăciune, 
avem nevoie de biserică, pentru că aici 
este viaţa noastră”! 

Desigur, Chiriarhul Olteniei a punctat unele as-
pecte privitoare la faptul că de multe ori suntem «pră-
daţi» de cel rău, dar, Mântuitorul Hristos: ,A spălat 
rănile păcatelor noastre, nu S-a îngreţoşat de rănile 
noastre, ci, cu Însuşi Trupul Său, S-a lipit de trupuri-
le noastre bolnave, suferinde şi rănite! El este Cel Care 
ne-a iubit atât de mult, încât S-a apropiat de noi şi n-a 
ţinut cont de starea noastră de boală, ci, dimpotrivă, 
a spălat rănile noastre ca să ne ducă într-o casă de 
oaspeţi care este biserica! Mântuitorul Hristos, după 
ce Şi-a vărsat sângele pentru noi, ne-a şi încredinţat 
Tatălui ceresc pentru ca să avem viaţă veşnică! Fina-
lul acestei Evanghelii este apoteotic, înălţător, pen-
tru că ne învaţă cum trebuie să punem în practică 
iubirea aproapelui! Altfel, credinţa noastră e moartă! 
Avem nevoie de fapte bune, ca să dovedim credinţa 
noastră, să-i sprijinim şi să ne rugăm pentru cei bol-
navi şi în suferinţă! În Împărăţia cerului se cântăresc 
faptele bune, se judecă faptele bune şi rele pe care 
le-am avut, nu se judecă timpul pe care l-am trăit! 
Faptele bune sunt de valoare înaintea Lui Dumnezeu! 
Iată că Duminica aceasta este premergătoare Postului 
Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos şi de acum înain-
te, ne pregătim pentru această Naştere! Avem nevoie 
de fapte bune, de rugăciune, avem nevoie de biserică, 
pentru că aici este viaţa noastră! Să vă apropiaţi mai 
mult de sfânta biserică, pentru că părintele va sluji în 
continuare 40 de Sfinte Liturghii şi se va apropia, zi de 
zi, de Praznicul Naşterii Domnului! Să veniţi la biseri-
că şi să vă rugaţi pentru ca să puteţi să dobândiţi tot 
ceea ce cereţi pentru viaţa dumneavoastră! Felicităm 
pe cei care au lucrat la biserică şi pe dumneavoastră, 
cei care aţi participat şi aţi trecut prin sfântul altar, 
prin faţa Sfintei Mese, ca să vă închinaţi acolo unde 
este scara pe care se ridică rugăciunile noastre spre 
Împărăţia Lui Dumnezeu! Aşadar, Dumnezeu să vă bi-
necuvinteze, sănătate să vă dăruiască şi mântuire în 
veci! Amin”. Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu 
a primit multe felicitări şi buchete de flori cu prilejul 
apropiatei zile de naştere a prestigiosului Arhiepiscop 
al Craiovei şi Mitropolitul Olteniei!        

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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„Zmeul” din „Zmeul” din 
Berlești nu scapă Berlești nu scapă 
de cătușe!de cătușe!

ANUNȚ 

Aceasta informare este efectuată de: SC ENGIE ROMANIA SA, unitate 

cu sediul in Bucuresti, sector 4, Bdul. Marasesti, nr. 4-6, ce intenţionează 

să solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALĂ DE APA JIU – SISTEMUL DE 

GOSPODARIRE A APELOR GORJ, Aviz de gospodărire a apelor pentru rea-

lizarea lucrărilor: Traversare curs apa Gilort – strada Trandafirilor - parte a 

proiectului “Extindere sistem de distributie gaze naturale si realizare 

instalatii racordare aferente pentru strada Trandafirilor, oras Targu 

Carbunesti, judetul Gorj’’, amplasata în oras Targu Carbunesti, judetul 

Gorj.

Aceasta investiţie este nouă.

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 

107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare sau care 

intenționează să trimită observații, sugestii și recomandări se pot adresa 

solicitantului la adresa menționată sau domnului ing. Bursuc Gheorghe, la 

telefon 0745187775, după data de  15.11.2022.

ANUNȚ

Această informare este efectuată de: SC ENGIE ROMANIA SA, unitate 

cu sediul în București, sector 4, Bdul. Mărăsești, nr. 4-6, ce intenţionează 

să solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU – SISTEMUL 

DE GOSPODARIRE A APELOR GORJ, Aviz de gospodărire a apelor pentru 

realizarea lucrărilor: Traversare curs apa Blahnita – strada Calea Targu Jiu 

- parte a proiectului “Extindere sistem de distributie gaze naturale si re-

alizare instalatii racordare aferente pentru strada Calea Târgu Jiu, oraș 

Târgu Cărbunești, județul Gorj’’, amplasată în oraș Târgu Cărbunești, 

județul Gorj.

Aceasta investiţie este nouă.

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 

107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare sau care 

intenționează să trimită observații, sugestii și recomandări se pot adresa 

solicitantului la adresa menționată sau domnului ing. Bursuc Gheorghe, la 

telefon 0745187775, după data de 15.11.2022.

Bărbatul din satul Lihulești, 
comuna Berlești, arestat 
preventiv pentru mai multe 

fapte cu violență, rămâne în spatele 
gratiilor cel puțin până în preajma 
sărbătorilor de iarnă. 

Victor Glăvan a primit o prelun-
gire a mandatului emis pe numele 
său de judecători la începutul lunii 
octombrie, deși a sperat că, pe par-
cursul cercetărilor, va ajunge cel mult 
în arest la domiciliu. Acest lucru nu 
s-a întâmplat, spre liniștea celor care 
l-au tot reclamat de-a lungul ani-
lor pentru pornirile sale violente, iar 
mandatul său de arestare preventivă 
a fost prelungit prin decizie defini-
tivă a instanței. Între timp, el a fost 
trimis în judecată și inculpat în do-
sarul în care a primit cătușe, în al-
tele fiind judecat fără să fie impusă 
această măsură. „Constată legalitatea 
şi temeinicia măsurii arestării preven-
tive luate prin încheierea nr. 19 din 
data de 05.10.2022 pronunţată de 
judecătorul de drepturi și libertăți de 
la Judecătoria Târgu Cărbuneşti în 
dosarul nr. 3718/317/2022, definiti-
vă prin încheierea nr.51 din data de 
11.10.2022 pronunţată de completul 
de judecători de drepturi și libertăți 
de la Tribunalul Gorj în dosarul nr. 
3718/317/2022 şi menţine măsura 
arestării preventive faţă de inculpa-
tul Glăvan Victor, în prezent aflat în 
Centrul de Reținere și Arest Preventiv 
al IPJ Gorj, trimis în judecată prin re-

chizitoriul emis la data de 02.11.2022 
în dosarul nr. 1931/P/2022 al Par-
chetului de pe lângă Judecătoria Târ-
gu Cărbuneşti pentru săvârşirea ur-
mătoarelor infracţiuni: - lovirea sau 
alte violențe, prev. de art. 193 alin. 2 
C. pen., faptă din data de 29.08.2022 
(persoană vătămată Lihu Stelian); - 
infracțiunea de amenințare prev. de 
art. 206 alin. 1 C. pen – 2 fapte, re-
spectiv fapta din data de 29.08.2022 
(persoană vătămată Lihu Stelian) și 
fapta din data de 04.10.2022 (persoa-
nă vătămată Fîciu Gheorghe Daniel); 
- infracțiunea de tulburarea ordinii 
și liniștii publice prev. de art. 371 
C. pen – 2 fapte, respectiv fapta din 
data de 29.08.2022 și fapta din data 
de 04.10.2022”, a decis Judecătoria 
Târgu Cărbunești, decizie care a fost 
ulterior confirmată și de Tribunalul 
Gorj. 

Glăvan a ajuns în spatele gratiilor 
după ce și-a amenințat un consătean 
cu drujba. El a coborât din tractorul 
pe care îl conducea fără permis și i-a 
spus omului că îl va omorî. 

Astfel de episoade s-au consumat 
de mai multe ori pe raza satului unde 
locuiește Glăvan, acum individul 
având pe rolul instanțelor mai mul-
te dosare în care este inculpat pentru 
fapte cu violență, din spatele gratiilor 
având suficient timp să își stabilească 
apărarea la acuzațiile ce îi sunt adu-
se.

GELU IONESCU
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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 foar-
te mare, complet utilat și 
mobilat, în bloc suprave-
gheat video, cu lift. Preț 
negociabil la fața locului. 
Rog seriozitate. Telefon: 
0766.535351.

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

Telefon 0770318800.

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

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

Se oferă salariu atractiv și 
bonuri de masă. CV-urile (în 
format Europass) se pot depu-
ne la adresa de e-mail agentia-
ec@gmail.com. 

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

DiverseDiverse

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

Telefon: 0761890450.

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

Telefon:  0731984506.

Vând 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.
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. 

Telefon: 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. 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. 

 Reparații, orice tip de 
acoperișuri, jgheaburi, burla-
ne, opritori zăpadă și alte ac-
cesorii. Orice mică reparație. 
Țiglă metalică, tablă zincată, 
tablă cutată, dulgherie, man-
sarde, zugrăveli, aticuri bloc, 
vopsit tablă, izolații polisti-
ren. TRANSPORT GRATUIT! 
Tel.: 0743476229

 Vând Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. 

Preț și amănunte la tel. 
0766.459.497.
Vând două terenuri, in-

travilan, în comuna Bălești (4 

km de la Tg-Jiu): 1700 m2 in-

travilan, 3400 m2 intravilan. 

Tel.: 0722335227

2. Vând garsonieră, con-

fort II, zona CAM, str. Con-

structorilor, parter. Preț ne-

gociabil la fața locului. Tel.: 

0785216222. 

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, rate, 
diplome recunoscute, sprijin angajare. Cău-
tăm colaboratori, 2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariatsnm@yahoo.com

Vând 150 kg nuci și 70 
kg semințe de dovleac. Tel.: 
0752134967
 Vând căruță, plug, 

prășitoare și grapă, 300 €. 
Tel.: 0752134967
 Vând 1000 pari pen-

tru vie și 300 scândură plop, 
dulapi plop și cireș. Tel.: 
0752134967
 Vând casă de locuit, cu 

toate utilitățile, și remorcă 
auto înscrisă, proprietar. Tel.: 
0752134967
 Vând vin roșu Ana-

nas, producție 2022, țuică 
de prune, țuică de fructe de 
400. Preț negociabil. Tel.: 
0764770614.

Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă 
lemnoasă pe picior provenită din părţi situate în 

cazarma 3636 Tg-Jiu (cimitir militar)

În data de 11.11.2022, U.M. 01541 Tg-Jiu a publicat în 
platforma SEAP vânzarea de masă lemnoasă pe picior, con-
form nr. anunţ ADV 1328535, din 11.11.2022, Servicii de 
exploatare forestieră.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 18.11.2022 
orele 16.00

Preţul de pornire este conform caietului de sarcini înre-
gistrat la nr. A-11583 din 10.11.2022 ataşat la anunţ.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa 

organizatorului licitaţiei la adresa de mail um01541gj@ya-
hoo.com sau la sediul U.M. 01541 Tg-Jiu Str. Tudor Vladi-
mirescu nr.131, jud. Gorj.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Târgu-Jiu, prin Chiriac Raul - titular al pro-
iectului: „Construire trei pasaje subterane în vederea 
îmbunătățirii atractivității și siguranței deplasărilor 
adiacente coridorului str. Unirii”, anunţă publicul intere-
sat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM 
Gorj  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru  proiectul: „Construire trei pasaje subte-
rane în vederea îmbunătățirii atractivității și siguranței 
deplasărilor adiacente coridorului str. Unirii” propus a 
fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Unirii - Intersecție 
Bulevardul Constantin Brâncuși, Republicii, Victoriei, jud 
Gorj.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-
Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 
9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmgj.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului pe pagina de internet a  APM 
Gorj.  
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Am să te-aștept
Chiar dacă mi-ești departe,
Și soarele coboară spre apus,
Am să te-aștept cum scriu o carte
Chiar dacă-n mine te-ai ascuns.

Am să te-aștept ca-n prima seară,
Când prin ferestre s-or ivi,
Povești de dor, sclipiri de geană,
În ochii tăi când voi privi.

Am să te-aștept sub arbori la fântână
În umbra lunii de carmin,
Ca să mai știu ca-mi ești stăpână,
Să râd, să plâng și să suspin.

Am să te-aștept, cu dor de tine,
Chiar dacă n-ai să mă-nțălegi,
Am scris pe cer atâtea rime,
De-or fi rămas, să nu le ștergi!!

GH. VASILUȚĂ

1 – Compoziția chimică și valoarea de utilizare

De puțin timp animalele domestice au intrat în stabulație și vor produce 
cantități importante de dejecții, la care desigur se vor adăuga și cele menajere. 
Așadar în ograda oricărui fermier se vor afla resturi vegetale și dejecții ale ani-
malelor domestice care, din păcate nu de puține ori sunt tratate cu un dispreț 
... greu de explicat. Să fie oare vorba de nepricepere?. Mă îndoiesc, deoarece 
mai toți am participat la unul sau mai multe simpozioane, cursuri de specia-
litate sau întâlniri tematice. Cred mai degrabă că este efectul generalizat al lui 
... lasă că merge și așa, care practic ne încetinește progresul în toate dome-
niile. Lăsând pe altă dată indignarea, să vedem pentru care motive gunoiul de 
grajd este socotit o comoară. Să amintim în treacăt că, în urmă cu mai bine 
de 3000 (trei mii) de ani, chinezii prelucrau și foloseau pe scară uriașă acest 
produs, și iată pentru ce: 

Conţinutul în elemente nutritive al îngrășămintelor organice
        -în kg s a / to

Gunoiul de grajd – 
o comoară a fermierilor

Notă: 
a – O tonă de substanţă uscată din gunoi echivalează cu 200 kg de hu-

mus,
b – O tonă de substanţă uscată din paie şi coceni  = 120 kg de humus,

c – 10 tone de gunoi bine compostat echivalează cu 100 kg de humus.

Modestia este invers proporțională cu capacitatea de 
a-i determina pe alții să  ne laude..               Ion VELICAN

Pe lângă aceste macroelemente (elemente chimice aflate în cantități sem-
nificative), gunoiul de grajd conține toate celelalte elemente chimice din sol, 
fie în stare ușor asimilabilă pentru plante, fie în compoziții care sunt modifi-
cate lesne se către chimia și biologia solului, devenind astfel ușor asimilabile, 
restabilind echilibrul chimic al solului. Cu aportul gunoiului orice sol poate 
deveni apt pentru culturi agricole, și nu numai. La începutul secolului tre-
cut o delegație de minți luminate din Franța a vizitat China și au rămas de-a 
dreptul stupefiați de atenția pe care aceștia o acordau reziduurilor menajere și 
din zootehnie precum și resturilor vegetale din grădini și câmp, și de tehnicile 
prin care aceștia le prelucrau  înainte de utilizare. Să ne mai mirăm că ... ?. Pe 
lângă aportul chimic direct în sol, gunoiul de grajd reface cu succes structu-
ra acestuia, făcându-l mult mai fertil și pretabil culturilor agricole. Dacă mai 
ținem cont și de faptul că acest produs este aproape gratuit, cred că nu mai 
poate fi nicio problemă în a-l utiliza și nu ... arunca la gunoi. 

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 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 înflo-
ritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea 383/2013, cu mo-
dificările 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, comunicând 
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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Enache a distrus-o 
pe Viitorul, dar vrea 
jucători de la Târgu-Jiu

Antrenorul Unirii Slobozia, Costel Enache, a recunoscut 
că dorește să transfere câțiva fotbaliști de la Viitorul Târgu 
Jiu. 

Ialomițenii s-au impus cu 4-0 în partida de pe Municipal, 
dar principalul oaspeților a declarat că diferența de scor a 
fost cam aspră. Fostul tehnician al Petrolului a mai spus 
că trupa gorjeană este una valoroasă, în ciuda poziției din 
clasament.

,,Cred că scorul e un pic mai mare decât ce am văzut eu pe 
teren. Cel puțin în prima repriză am văzut două echipe cu to-
nus, care au luptat și cred că a fost un joc dinamic și energic. 
În schimb, diferența s-a făcut în partea a doua, când jucătorii 
mei au fost mai pragmatici și au reușit să gestioneze momen-
tul ofensiv mult mai clar. 

Poate și pe fondul unui risc al adversarilor, care au încer-
cat să revină în joc și au lăsat spații mai mari. Îmi place echi-
pa dumneavoastră, o echipă cu jucători de calitate. Sper să-și 
găsească și ei echilibrul. 

Mi-au plăcut doi-trei jucători în mod deosebit, m-au impre-
sionat în mod plăcut, dar nu ar fi corect să pronunț nume. 
Mi-ar plăcea să lucrez cu ei, cred că ne-ar ajuta, dar lucrurile 
acestea se duc la un nivel mai sus, doar conducerea poate 
hotărî”, a spus Enache la finalul jocului.

Unirea Slobozia este pe locul 2 în campionat, în timp ce 
Viitorul ocupă abia poziția a 14-a.

CĂTĂLIN PASĂRE

Cele două formații 
care se bat pentru 
câștigarea campio-

natului județean, CSO Tur-
ceni și Jiul Rovinari, au remi-
zat în runda a zecea a Ligii 4. 
Partida de la Rovinari s-a în-
cheiat fără goluri, iar ambele 
echipe rămân neînvinse până 
în acest moment al sezonului. 
Trupa lui Viorel Cojocaru are 
avans de trei puncte față pe 
principala contracandidată, 
dar elevii lui Ion Lițoiu au un 
joc mai puțin disputat. Sco-
rul etapei a fost înregistrat 
la Fărcășești, unde Vulturii 
au reușit un ,,set” împotriva 
echipei din Jupânești. Tot 

Derbiul Ligii 4 s-a 
încheiat fără goluri

șase goluri au fost consemna-
te și în remiza dintre Stoina 
și Țînțăreni. În Seria 1 a Ligii 
5, Știința Godinești este lider 
detașat după un nou succes. 

Cel mai spectaculos meci de 
la ,,Onoare” s-a disputat la 
Prigoria, unde s-a marcat de 
zece ori.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 4, Etapa 10
CS Minerul Motru 2008 a stat

FC Petrolul Ţicleni – CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu nu s-a jucat
AS Minerul II Mătăsari 2 – 0 AS Viitorul Negomir

CS Vulturii Fărcășești 6 – 0 AS Jupânești
CS Jiul Rovinari 2016 0 – 0 CSO Turceni

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 0 – 2 CS Internațional Bălești
AS Petrolul Stoina 3 – 3 CS Unirea Țînțăreni

CLASAMENT LIGA 4
# Echipa     M V E I GM GP  P
1. CSO Turceni   10 8 2 0  37   2 26p
2. CS Jiul Rovinari 2016    9 7 2 0  40   8 23p
3. CS Unirea Țînțăreni    9 5 3 1  15   8 18p
4. CS Vulturii Fărcășești    8 4 2 2  22   9 14p
5. CS Minerul Motru 2008    8 4 1 3  19 11 13p
6. AS Minerul II Mătăsari    9 4 1 4  11 17 13p
7. CS Internațional Bălești    8 3 2 3  15 11 11p
8. AS Petrolul Stoina     9 3 2 4  16 19 11p
9. FC Petrolul Ţicleni     8 2 3 3  10 16   9p
10. CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești   8 1 0 7    9 27   3p
11. AS Viitorul Negomir    8 0 1 7    6 34   1p
12. AS Jupânești     8 0 1 7    2 40   1p

Liga 5 – Seria 1, Etapa 9
AS Unirea Dragotești 4 – 3 AS Triumful Borăscu 
AS Știința Godinești 2 – 1 AS Viitorul Brănești 
AS Viitorul Cătunele 2 – 1 AS Unirea Bolboși 

CS Dumbrava Câlnic 2 – 5 AS Pandurii Padeș 2019 
AS Energetica Tismana 2 – 0 AS Viitorul Plopșoru 

CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 1
# Echipa    M V E   I GM GP  P
1. AS Știința Godinești  9 8 1   0  45 13 25p
2. AS Energetica Tismana  8 4 3   1  18 11 15p
3. AS Unirea Bolboși   9 4 3   2  20 21 15p
4. AS Viitorul Cătunele  8 4 2   2  21 21 14p
5. AS Pandurii Padeș 2019  8 4 1   3  24 24 13p
6. AS Viitorul Brănești  8 3 1   4  13 20 10p
7. AS Triumful Borăscu  8 2 3   3  25 21   9p
8. AS Unirea Dragotești  8 2 2   4  12 25   8p
9. CS Dumbrava Calnic  8 2 1   5  21 23   7p
10. AS Viitorul Plopșoru  8 1 2   5  15 23   5p
11. AS Foresta Văgiulești  8 1 1   6  21 33   4p

Liga 5 – Seria 2, Etapa 9
AS Viitorul Logreşti a stat

AS Scoarța 4 – 1 AS Bradul Polovragi
AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 4 – 0 CS Știința Drăguțești

AS 7 Noiembrie Costești 4 – 3 AS Știința Popmond Plopșoru
AS Prigoria 4 – 6 AS Dinamo Inter Stănești

CSC Dănești 2 – 1 AS Gilortul Bengești

CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 2
# Echipa        M     V   E  I GM GP    P
1. CSC Dănești        8     7   0  1  25   6    21p
2. AS Gilortul Bengești       9     6   0  3  18   9    18p
3. Flacăra Roșia de Amaradia       8     5   0  3  21 15    15p
4. AS Scoarța         8     5   0  3  19 14    15p
5. CS Știința Drăguțești       8     4   1  3  13 16    13p
6. AS Viitorul Logrești        8     4   0  4  31 20    12p
7. AS Știința Popmond Plopșoru  8     4   0  4  16 19    12p
8. AS Bradul Polovragi       8     3   0  5  17 18      9p
9. AS 7 Noiembrie Costești       8     3   0  5  25 31      9p
10. AS Dinamo Inter Stănești       8        3   0  5  15 25      9p
11. AS Prigoria        9     0   1  8  15 42      1p
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Mici fotbaliști de la 
CSM Târgu Jiu 
sunt în continua-

re lideri în Campionatul Ju-
deţean U15. 

În ultima rundă, formația 
pregătită de Alin Poenaru şi 
Cătălin Trofin, s-a impus în 
deplasarea de la AS Kinder 
ML Târgu Jiu, scor 0-3. An-
drei Vintilescu, Ianis Văcaru 
şi Fabian Oiţă au punctat 
pentru vizitatori.

,,A fost un meci foarte bun 

Juniorii C de la CSM Târgu Jiu Juniorii C de la CSM Târgu Jiu 
se mențin pe primul locse mențin pe primul loc

al băieților noștri, cu o posesie 
de peste 70%, cu multe faze 
de poartă, dar şi cu o lipsă de 
concentrare la finalizare. Im-
portant este că au reușit vic-
toria, că au reuşit să îşi cree-
ze multe ocazii, dar în același 
timp trebuie să mai lucrăm la 
finalizare”, a declarat antre-
norul Alin Poenaru la finalul 
meciului. Partida disputată 
pe Stadionul din Rovinari a 
contat pentru etapa a șasea.

CĂTĂLIN PASĂRE

Atacantul Universității 
Craiova, Andrei Ivan, va ră-
mâne în Bănie până în 2027.  
Vârful oltenilor a revenit la 
Știința în 2019, de la Krasno-
dar. 

Ivan se transferase la ruși 
în 2017 pentru 3 milioane de 
euro, însă a fost răscumpărat 
pentru jumătate din sumă. 
Momentan, internaționalul 
român se află în dizgrațiile 
lui Mirel Rădoi, care l-a lă-
sat în tribună la meciul din 
Giulești, disputat în ultima 
etapă. Jovan Markovic, Ser-
giu Hanca și Ionuț Vînă s-au 
aflat în aceeași situație. Pen-
tru a evita totuși speculațiile 
referitoare la o plecare a lui 
Ivan, patronul Mihai Rotaru a 
declarat că ,,Jdechi” și-a pre-
lungit înțelegerea cu juveții.

Andrei Ivan și-a prelungit contractul cu Universitatea
„Fac o dezvăluire în premi-

eră. Că tot vedeam anunțuri 
că Ivan nu își prelungește con-
tractul. Ivan și-a prelungit con-
tractul pe încă 5 ani încă de 
acum 2 săptămâni de zile. Mi-
rel știa acest lucru. Deci Ivan 
e jucătorul Craiovei, a semnat 
fără să clipească, fără să cea-
ră un ban în plus. Fără nimic. 
A zis ‘este echipa care m-a for-
mat, echipa unde am crescut 
de la 15 ani și 9 luni, voi da 
totul. Dacă plec bine, dacă nu, 
o viață pentru Știința’”, a de-
clarat Mihai Rotaru, conform 
Fanatik.

Andrei Ivan este cotat la 
2 milioane de euro. Potrivit 
transfermarkt, este cel mai 
valoros fotbalist din lotul 
Universității.

CĂTĂLIN PASĂRE


