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Casă memorială reabilitată cu Casă memorială reabilitată cu 
3 milioane lei. Aici va funcționa 3 milioane lei. Aici va funcționa 

o secție a Muzeului Județeano secție a Muzeului Județean

RMN și alte echipamente RMN și alte echipamente 
medicale, solicitate de primărie medicale, solicitate de primărie 
pentru Spitalul Municipal Motrupentru Spitalul Municipal Motru
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Liberalul Daniel Burlan (CEO): Liberalul Daniel Burlan (CEO): 

Cu 5.000 de salariați mai puțini, în trei ani!Cu 5.000 de salariați mai puțini, în trei ani!

»3»3Amfetamina, încă Amfetamina, încă 
un rateu dat un rateu dat 
de DRUG TEST. de DRUG TEST. 
Acum, în cazul Acum, în cazul 
afaceristului afaceristului 
Cocolea!Cocolea!
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Băcița Mărioara - cu bunătățile de Băcița Mărioara - cu bunătățile de 
pe Transalpina în curtea Ministerului pe Transalpina în curtea Ministerului 
Agirculturii!Agirculturii!

Timp de trei zile, băcița Mărioara Băbu 
va fi prezentă la București, la un mare 
târg pe care Ministerul Agriculturii îl or-
ganizează chiar în curtea instituției și la 
care sunt invitați să participe crescători 
de oi din diverse zone ale țării. 
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Un judecător și un procuror Un judecător și un procuror 
din Gorj au părăsit sistemuldin Gorj au părăsit sistemul

Instanțele și parchetele din Gorj pi-
erd magistrați, după ce în spațiul 
public s-au reluat discuțiile privind 
desființarea pensiilor speciale de care 
beneficiază judecătorii și procurorii.

3 tigăi work 

de fontă

3 tigăi work 3 tigăi work 3 tigăi wo3 ti ăi work3 tigăi work 

Gătește cu spor! Gătește cu spor! 
Bucătăria  lui Fabi Bucătăria  lui Fabi 

te premiază te premiază 

de crăciun!de crăciun!

Te ABONEZI la ,,Gorjeanul” şi CÂŞTIGI!

Câştigă

Cadoul de Crăciun

din 16.12.2022
Lista câștigătorilor va fi  publicată în ediția ziarului din 19.12.2022arului din 19.12.2022arului din 19.12.2022

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
 DE CRĂCIUN  DE CRĂCIUN 
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„Trăim din ce primim, dar ne creăm viaţa din ce of erim.”  - Winston Churchill„Trăim din ce primim, dar ne creăm viaţa din ce of erim.”  - Winston Churchill
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Viitoarea majorare a pensiilor, 
va fi  ultima?!

Un judecător și un procuror 
din Gorj au părăsit sistemul

Instanțele și parchetele din Gorj pierd magistrați, 
după ce în spațiul public s-au reluat discuțiile privind 
desființarea pensiilor speciale de care beneficiază jude-
cătorii și procurorii. Cei care îndeplinesc condițiile de 
pensionare se grăbesc să plece din sistem.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele pen-
tru eliberarea din funcţie a mai multor magistraţi, ca urmare a 
pensionării acestora, a transmis Administraţia Prezidenţială. 

Printre cei care părăsesc sistemul de justiție se numără 
magistratul Carmen Loredana Mănescu, desemnată judecător 
pentru executarea pedepselor privative de libertate la Peniten-
ciarul Târgu Jiu și Centrul de Reținere și Arestare Preventivă 
Gorj, și Cristian Cîrstea, procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Gorj.

Judecătoarea de la Tribunalul Gorj s-a pensionat începând 
cu data de 21 noiembrie. Aceasta a lucrat vreme de 12 ani ca 
procuror, iar în decembrie 2009 a fost numită judecător la 
Târgu-Cărbunești. 

Cei doi au atins vechimea cerută de lege, de 25 de ani, pen-
tru a beneficia de pensia de serviciu.

Banca Mondială, consultant în cadrul reformei pensii-
lor speciale, jalon asumat de România în cadrul Planului de 
Redresare și Reziliență, a recomandat revizuirea dreptului 
magistraților de a se pensiona la orice vârstă cu 25 sau mai 
mulți ani de activitate profesională. Cerința de 25 de ani ar 
trebui să fie crescută treptat până la 30 de ani și ar trebui in-
trodusă o cerință privind vârsta minimă de pensionare. Aceas-
tă vârstă ar trebui să fie crescută treptat până la 60 sau 65 
de ani.

I.I.

Motto: „Vorba multă, sărăcia 
omului.”

Zicală românească
 

Primul ministru Nicolae 
Ciucă s-a lăudat că Pro-
iectul Legii Bugetului 

de stat va fi depus în Parlament 
până pe 15 noiembrie 2022, ceea 
ce nu s-a întâmplat după cum 
prea bine se știe. Mă rog, de creio-
narea Proiectului Legii Bugetului 
de stat, mai mult decât de cel al 
Bugetului asigurărilor sociale de-
pinde, în mare măsură, stabilirea 
procentului cu care se vor majora 
pensiile de la 1 ianuare 2023.

CUMPĂTATUL MARIUS BU-
DĂI. Și totuși, vorbăria multă este 
sărăcia omului. Prima propunere 
a unui posibil procent din Produ-
sul Intern Brut(PIB) cu care-ar 
urma să crească pensiile a venit 
din partea Partidului Social De-
mocrat. Și, în primul rând, de la 
profesionistul care este ministrul 
Muncii, Marius Budăi. El a zis că 
va fi un procent de cel puțin 10% 
și mai apoi a dat și o cifră maximă 
– 11,92%. 

SCHIMBAREA PROCENTE-
LOR PREMIERULUI CIUCĂ! Cul-
mea, despre majorarea pensiilor 
cu 10% a vorbit și prim-ministrul 

României, Nicolae Ciucă. Om care 
are, pentru cum și cât a servit Ar-
mata României, o pensie de 18.000 
lei. Dar, între timp, a crescut inflația 
la 15,9%, prețurile cresc și ele parcă 
fără limite, iar Preș. Klaus Werner Io-
hannis a declarat că nu-i normal ca 
pensionarii României să fie tot aceia 
care plătesc mai mult. De acolo, de 
unde nu au! Și președintele Iohan-
nis a avansat cifra de 15% pentru 
o posibilă creștere a pensiilor. Ei 
bine, deși cu vreo două zile mai de-
vreme același prim-ministru invocase 
creșterea pensiilor cu 10%, pe motiv 
că nu sunt bani pentru mai mult, Ni-
colae Ciucă, bravul nostru General în 
rezervă cu o pensie bunicică – am mai 
zis, de 18.000 lei! – a preluat din zbor 
cifra de 15% lansată de președintele 
Iohannis.

AVERTISMENTUL CASEI 
NAȚIONALE DE PENSII. A mai ieșit și 
președintele Casei Naționale de Pensii 
care-a atras atenția că trec zilele și nu 
mai rămâne timp pentru tipărirea și 
distribuirea, prin Poșta Română, că-
tre cei 5 milioane de pensionari a ti-
chetelor de pensie. 

Luni, ministrul Muncii, Marius 
Budăi, altfel excelent profesionist în 
domeniu, a vorbit în plenul Parlamen-
tului României. Despre toate eforturi-
le și zbaterile domniei sale ca să sca-

pe țara de acel indice blestemat din 
PNRR, de 9,4%, ce întâlniri a avut în 
țară și la Bruxelles, dar n-a anunțat 
nicio cifră concretă.

Tot luni, dar de la ora 18:00 urma 
să aibă loc o ședință a coaliției de gu-
vernare. Aveau de corectat greșelile 
din Ordonanța de Urgență a Guver-
nului pentru facturarea consumu-
rilor de energie electrică, dar și lu-
area unor decizii definitive pentru 
creșterea punctului de pensie.

ION PREDOȘANU
  
P.S. AMBULANȚIERII PRO-

TESTEAZĂ! Începând de astăzi, 
sindicaliștii de la Ambulanța pro-
testează împotriva cetățeanului „de 
neînlocuit” dr. anestezist Raed Ara-
fat, proptit de nu știm cine Secretar 
de stat la Ministerul de Interne ca o 
sulă-n coasta ministrului Sănătății, 
Alezandru Rafila. (Ion Predoșanu)
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Odată cu realizarea aces-
tei ambițioase investiții, s-ar 
lua presiunea și de pe SJU 
Târgu-Jiu, cetățenii din jurul 
Motorului, putând să benefi-
cieze de acest aparat și să evi-
te aglomerația și săptămânile 
lungi de așteptare. 

Săptămâna trecută, spita-
lul din Motru a trecut de eva-
luarea comisiei pentru acre-
ditare, prima fază, așteptând 
rezultatul final din partea 
ministerului. S-au făcut 
investiții remarcabile în Spi-

RMN și alte echipamente medicale, solicitate de primărie pentru Spitalul Municipal Motru
Primarul Cosmin Morega, în urma discuției purta-
te cu managerul spitalului din localitatea Motru, Alin 
Efrim, cu privire la echipamentele medicale necesare 
desfășurării actului medical corespunzător, a solicitat 
demararea procedurilor pentru achiziția unui RMN și 
a altor echipamente medicale pentru unitatea spita-
licească. În acest sens, deja s-a înaintat nota de fun-
damentare din partea spitalului către primăria muni-
cipiului, aceasta fiind aprobată și urmând ca sumele 
solicitate sa fie aprobate și de Ministerul Sănătății, Pri-
măria Motru fiind de acord sa suporte cota de finanțare 
pentru a putea achiziționa, cât mai urgent, un astfel de 
aparat. La ora actuala este in faza de licitație, achiziția 
unui aparat de radiologie modern, cu o valoare de 1,2 
mil.lei, iar acest RMN, dorit de autorități, este benefic 
pentru cetățenii obligați să parcurgă zeci de kilometri 
pentru un astfel de consult sau să aștepte pe lungi liste 
de așteptare.

talul Motru din partea primă-
riei dar au fost achiziționate 
și multe echipamente și do-
tări fapt care a surprins plă-
cut comisia de control care a 
remarcat faptul că, în ultimul 
an, lucrurile au evoluat în 
bine pentru spitalul munici-
pal. ,,Este o prioritate maximă 
actul medical pentru cetățenii 
din municipiul Motru și zonele 
limitrofe și vom face tot ce este 
posibil ca, anual, să avem re-
surse financiare pentru reabi-
litare, modernizare dar și cota 

Politia Gorj a picat 
iar la DRUG TEST 
după ce IMM din ca-

Amfetamina, încă un rateu dat de DRUG TEST. Amfetamina, încă un rateu dat de DRUG TEST. 
Acum, în cazul afaceristului Cocolea!Acum, în cazul afaceristului Cocolea!
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu a clasat cauza prin care Nicolae Coco-
lea, om de afaceri din Bâlta, a fost trimis în judecată pentru conducere sub influența 
unor substanțe. Asta după ce Institutul Mina Minovici a arătat că testul de sânge 
făcut în cazul  lui Cocolea a fost negativ. Fapta nu există, a decis procurorul de caz, 
dispunând ca respectivului să îi fie restituit de către poliție, atât carnetul de condu-
cere, cât și telefonul mobil.

pitală a decis că Nicolae Co-
colea nu era sub influența 
amfetaminei la momentul în 

care a fost testat de polițiști. 
Este vorba despre incidentul 
din luna august a acestui an 
când bărbatul de 52 ani, din 
comuna Runcu, ,,a condus o 
autoutilitară, pe strada Aleea 
Jaleșului, din comuna Arcani, 
iar în urma testării cu apara-
tul DrugTest, acesta a indicat 
prezența în organism a unor 
substanțe susceptibile de a 
avea efect psihoactiv".

,,Bărbatul a fost condus la 
o unitate medicală, în vederea 
prelevării de probe biologi-
ce. Polițiștii au întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere a 
unui vehicul pe drumurile pu-
blice, de către o persoană afla-
tă sub influența substanțelor 
psihoactive", a anunțat la acea 
vreme IPJ Gorj. De altfel, Co-
colea a ajuns să fie cercetat și 
pentru mărturie mincinoasă 
pentru că a intervenit astfel 
în cazul fiul său și el testat cu 
același aparat. 

Marian Cocolea, de 27 de 
ani, are, însă, două analize de 
sânge la Institutul Mina Mi-
novici, după ce a fost testat 
cu același DRUG TEST, dar 
rezultatele în cazul fiului nu 
au ajuns la anchetatori.

Reamintim incidentul din 

august care a avut loc la Ar-
cani, astfel: în timp ce Mari-
an Cocolea se afla la audieri 
în postul de politie din Ar-
cani, tatăl acestuia, Nicolae 
Cocolea, intervine și susține 
în fața anchetatorilor că nu 
fiul se afla la volanul acelei 
mașini, știut fiind faptul că 
îi fusese suspendat dreptul 
de a conduce, ci el. Seniorul 
a consumat și el substanțe 
interzise, a arătat atunci tes-
tul, după ce comportamentul 
bărbatului le-a părut suspect 
polițiștilor care au decis să-l 

testeze și pe senior. Atât la 
tată cât și la fiu le sunt pre-
levare probe biologice care au 
fost trimise la Institutul Mina 
Minovici. Doar un test s-a 
reîntors până acum în Gorj, 
cel al lui Nicolae Cocolea iar 
rezultatul a fost negativ, fapt 
care a determinat anchetato-
rii să claseze cauza. 

Fostul inculpat a decla-
rat că s-a demonstrat că i 
s-a făcut o mare  nedreptate 
și așteaptă să i se întâmple 
același lucru și fiului său. 

A.STOICA

de finanțare pentru echipa-
mentele necesare actualui me-
dical. Acum, Primăria Motru, 
prin DP Motru, modernizează 
secția B de Interne a spitalu-
lui. La Spital a fost montată o 

instalație modernă de oxigen, 
care asigură oxigen în toate 
saloanele, o instalație de inci-
nerare modernă a deșeurilor 
medicale urmând să fie mon-
tate și două centrale proprii 

noi pentru a avea alternativa 
cu privire la căldură și apă 
caldă atunci când UATAA nu 
ar funcționa", a declarat Cos-
min Morega.

A.S.
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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

Ministerul Muncii a supus 
dezbaterii publice proiectul 
HG pentru salariul minim 
brut pe ţară garantat în pla-
tă.

Potrivit hotărârii  pentru 
stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat 
în plată, supus dezbaterii pu-
blice de Ministerul Muncii:

„Începând cu data de 1 ia-
nuarie 2023, salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat 
în plată, prevăzut la art.164 
alin.(1) din Legea nr.53/2003 
– Codul muncii, republicată, 

Crește salariul minim brut pe țară
cu modificările şi completări-
le ulterioare, se stabileşte în 
bani, fără a include sporuri 
şi alte adaosuri, la suma de 
3.000 lei lunar, pentru un pro-
gram normal de lucru în medie 
de 165,333 ore pe lună, repre-
zentând 18,145 lei/oră”, se 
arată în documentul publicat 
de Ministerul Muncii.

Asta înseamnă că înce-
pând de la 1 ianuarie 2023 un 
număr de 2.181.134 salariați 
vor beneficia de o creştere cu 
17,6%, faţă de luna decem-
brie 2022.

Potrivit notei de funda-
mentare, în prezent, salariul 
de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată este stabilit 
la 2.550 lei lunar, pentru un 
program complet de lucru de 
167,333 ore, în medie pe lună 
în anul 2022, reprezentând 
15,239 lei/oră, în conformi-
tate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 1071/2021 
pentru stabilirea salariului 
de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată.

„Se estimează că majora-
rea salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată 
va avea efecte pozitive la ni-
vel social prin stimularea ocu-
pării şi prin creşterea puterii 

Timp de trei zile, băcița Mărioara Băbu va fi 
prezentă la București, la un mare târg pe care 
Ministerul Agriculturii îl organizează chiar în 
curtea instituției și la care sunt invitați să 
participe crescători de oi din diverse zone ale 
țării. 

Ciobanii au ocazia pentru prima dată să le 
arate consumatorilor din capitală cum se 
face un tocan de oaie sau un bulz proas-

păt, băcița cu stâna de pe Transalpina urmând să 
reprezinte nu doar Gorjul, ci și o asociație care a 
colaborat cu Ministerul Agriculturii în organiza-
rea acestui târg. „Sunt onorată că reprezint la acest 
mare târg, Novaciul și județul Gorj și nu în ultimul 
rând Transalpina ....Mulțumesc Asociației de ovine 
,,Păstorul Crișana” Arad pentru faptul că au ales 
STÂNA ȘTEFANU și TOCANUL DE OAIE ....Să fie 

Băcița Mărioara - cu bunătățile de pe Transalpina 
în curtea Ministerului Agirculturii!

prezente. Vom fi acolo cu tot sufletul alături de dum-
neavoastră... Vă așteptăm pe data de 25-26 -27 No-
iembrie în curtea MADR-ului”, a transmis băcița. La 
rândul său, Ministerul Agriculturii a comunicat că 
în curtea instituției vor fi prezenți ciobani din 11 
județe, acțiunea fiind organizată și în contextul în 
care actualul ministru Petre Daea este un promotor 
înfocat al cărnii de oaie printre români. „O parte 

dintre preparatele din carne și lapte sunt atestate 
ca produse tradiționale, iar cei interesați pot afla 
mai multe detalii despre acestea, dar și despre pro-
ducători, accesând Registrul Național al Produselor 
Tradiționale pe site-ul www.madr.ro, precum și în 
aplicația CPAC, pe care o puteți descărca pe telefo-
nul mobil.Bunătățile de la stână pot fi asezonate cu 
diverse sortimente de vinuri cu denumire de origine 
controlată de la cramele Lucaci și de la Stațiunea 
de Cercetare și Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Blaj, cu o tărie de la Trămuța sau, de ce nu, 
cu un pahar de suc de la Voinești. Asociația Produ-
cătorilor de Telemea de Sibiu oferă vizitatorilor unul 
din cele 10 produse românești, recunoscute la nivel 
european, Telemeaua de Sibiu – Indicație Geografică 
Protejată. Pe lângă produsele din lapte și carne de 
la specia ovină sau caprină, puteți găsi și legume și 
fructe aduse de producătorii din Olt, Dâmbovița și 
Vrancea. De asemenea, de la târg nu pot lipsi pro-

dusele de patiserie, precum Cozonacul Domnesc din 
Botoșani, cu renumitele poale în brâu sau alivenci, 
atestate tradițional de MADR.Vizitatorii vor putea 
regăsi la târg un stand al Casei de Comerț Agroali-
mentar Unirea din cadrul căruia vor avea ocazia să 
achiziționeze produse comercializate prin intermediul 
acestei societăți, precum: gemuri, dulcețuri, conser-
ve, fructe uscate, mere, legume și verdețuri aduse de 
producătorii români care au contracte de colaborare 
încheiate cu Casa Unirea. Având în vedere sezonul 
rece, de la târg vă puteți procura articole de îmbră-
căminte obținute din pielicele de ovine. Atmosfera și 
voia bună vor fi întreținute de Ansamblul Nedeia, de 
solistul Robert Târnăveanu, de grupul de chitariști 
„Zâmbete și acorduri” din comuna Sadu, județul Si-
biu, precum și de mulți alții.  Târgul va fi deschis în 
perioada 25-27 noiembrie, între orele 9.00- 19.00.Vă 
așteptăm!”, a transmis Ministerul Agriculturii.
 GELU IONESCU

de cumpărare a salariaților”, 
susţin inițiatorii în nota de 
fundamentare.

M.C.H.



pulsul zileipulsul zilei Marți, 22 Noiembrie 2022Marți, 22 Noiembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

55 »»

Casă memorială reabilitată cu 3 milioane lei. Casă memorială reabilitată cu 3 milioane lei. 
Aici va funcționa o secție a Muzeului JudețeanAici va funcționa o secție a Muzeului Județean

Bucătăria lui Fabi Bucătăria lui Fabi 
te premiază de crăciun!

Gătește cu spor! 

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, 3 TIGĂI WORK DE 
FONTĂ, câte una pentru fi ecare loc. Vă urăm succes! Premianții vor fi  declarați peste patru 
săptămâni, pe data de 16 decembrie.

Consiliul Județean Gorj investește peste 3 
milioane de lei în restaurarea unui important 
obiectiv cultural-istoric aflat în patrimoniul 
public al județului. Este vorba de Casa Memo-
rială „Ion Popescu-Voitești”, situată în satul 
Voiteștii din Vale, comuna Bălănești, aflată în 
plin proces de consolidare și reabilitare.

Intervențiile specifice au demarat în toamna 
anului trecut, fiind prevăzută o  durată de 
execuție de 24 de luni, conform ordinului de 

începere a lucrărilor de execuție. Contractul înche-
iat are  ca obiect „servicii de proiectare, asistență 
tehnică din partea proiectantului și execuție lu-
crări”, în valoare de 3.072.058,20 lei cu T.V.A. 
Finanțarea investiției este asigurată din bugetul 
propriu al Județului Gorj.

Stadiul lucrărilor

„Până la această dată a fost realizat un procent 
de 40% din categoriile de lucrări prevăzute în pro-
iectul tehnic, după cum urmează: decopertarea 
tencuielilor interioare și exterioare; consolidarea 
zidurilor de cărămidă, inclusiv a grinzilor și stâl-
pilor interior și exteriori cu armături și retencuirea 
acestora; înlocuirea planșeelor din lemn; înlocuirea 
țiglei; izolarea beciului la anexa casei memoriale, 
inclusiv armarea pereților, stâlpilor și grinzilor; 
montarea instalației de paratrăsnet; refacerea îm-
prejmuirii imobilului; amenajarea grupurilor sa-
nitare; montarea tâmplăriei din lemn stratificat la 

interior și la exterior, păstrându-se dimensiunile, 
forma și decorațiunile inițiale; montarea jgheaburi-
lor și burlanelor din tablă etc. 

Pe lângă lucrările de consolidare și restaurare 
a construcției și anexelor incluse, se realizează și 
lucrări de reamenajare a terenului aferent imobi-
lului”, anunță Consiliul Județean Gorj.

Se redeschide Secția de Științele naturii

Casa Memorială „Ion Popescu-Voitești” este 
monument de arhitectură, inclus în categoria mo-
numentelor istorice și a fost construită în perioa-
da 1938-1940 de arhitectul Iulius Doppelreiter. 
După finalizarea investiției de restaurare, aici va 
fi redeschisă Secția de Științele naturii a Muzeului 
Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”.

Ion Popescu-Voitești, savantul gorjean cu 
recunoaștere internațională, s-a născut la 8 no-
iembrie 1876 în satul Voiteștii din Vale, comuna 
Bălănești. Și-a dedicat întreaga viață cercetării și 
dezvoltării științelor naturii și geologiei, descope-
rind importante zăcăminte de sare și petrol pe teri-
toriul românesc. În anul 1919 a debutat în cariera 
universitară ca profesor titular la Universitatea din 
Cluj, fiind numit și director al Muzeului de Geologie 
și Paleontologie al Universității. A avut o laborioasă 
activitate științifică atât în țară, cât și în străinăta-
te, cu importante cercetări în teren și  publicarea 
la diverse congrese a peste 130 de lucrări de spe-
cialitate,  iind membru sau președinte al mai mul-
tor foruri științifice. A fost fondatorul Academiei de 
Științe din România, a condus Institutul Geologic 
al României și  a fost membru al Geologische Gesel-
lschaft din Viena, Societe Geologique de Belgique 
etc. 

La sfârșitul carierei, marele savant s-a retras 
în satul natal, așa cum și-a dorit, unde s-a stins 
din viață la 4 octombrie 1944. Pe lângă prețioase 
manuscrise, lucrări și obiecte personale, a lăsat 
moștenire județului Gorj o veritabilă colecţie pale-
ontologică şi de mineralogie.  

I.I.
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Daniel Burlan a vor-
bit într-o emisiune 
a GorjOnline des-

pre Planul de restructurare 
care va fi dus la ,,bun sfârșit”, 
în 2026, adică în trei ani. Cu 
alte cuvinte, 5.000 de slujbe 
vor dispărea din organigrama 
companiei.

,,În 2026 se termină peri-
oada de restructurare, perso-
nalul scade de la an la an. Se 
diminuează servficiilor la CEO 
și se va lucra, în mod special, 
cu oameni de la Minprest. Ac-

Liberalul Daniel Burlan (CEO): Cu 5.000 
de salariați mai puțini, în trei ani!

* Toată activitatea minieră va trece la o altă structu-
ră

Suntem la finalul anului 2022 iar managerul CEO, 
Daniel Burlan, membru în Birorul Permanent al PNL 
Gorj anunță, fără niciun ocoliș că până în anul 2026 în 
companie vor mai lucra în jur de 5.800 de oameni.

tivitatea minieră va fi preluată 
de altă sucursală, se va face o 
organizație tip holding în care 
va fi energia pe cărbune, ener-
gia pe gaz și energia fotovolta-
ică”, a declarat Burlan. Astfel, 
vor rămâne în jur de 5.800 
de salariați până la sfârșitul 
anului 2026, în CE Oltenia. 

,,Noii angajați pot fi  
concediați oricând”

Singurul lider de sindicat 

care a arătat că planul libe-
ralilor va fi dus la sfârșit, 
indiferent cât de catastro-
fal este pentru județ, a fost 
vicepreședintele Sindicatului 
Energia Rovinari, Manu To-
mescu: ,,Acum înțelegeți de 
ce se opun aplicării prevede-
rilor legii nr.197/2021 !? Se 
opun pentru că această lege 
poate salva locurile de muncă 
din C.E.Oltenia și i-ar obliga 
să facă angajări, numai că ei 
urmăresc să le închidă! De ce 

credeți că le-au făcut contrac-
te doar pe perioadă determină 
la noii angajați? ...pentru a-i 
putea externaliza sau conce-
dia oricând! Liderii politici de 
la putere și conducerea com-
paniei împreună cu câțiva 
boși din sindicate (pensionari, 
afaceriști și politruci), susținuți 
și de vreo două-trei trompete 
de prin presa locală, fac tot 
posibilul să distragă atenția și 
să ,,cosmetizeze" în percepția 
oamenilor acest PROGRAM 

DE ÎNCHIDERE al grupuri-
lor energetice pe cărbune, și 
implicit pierderea a cel puțin 
5.000 de locuri de muncă din 
această companie! Din neferi-
cire pentru noi toți, chiar dacă 
doar câțiva conștientizăm pe-
rioada foarte dificilă care ne 
așteaptă, majoritatea colegilor 
noștri dorm în nepăsare, lă-
sându-se manipulați de acest 
SISTEM DIABOLIC!”, a decla-
rat Manu Tomescu.

M.C.H.

A scăzut producția de energieA scăzut producția de energie
Producţia de energie a României a scăzut în primele nouă 
luni ale anului cu 7% faţă de perioada similară din 2021, 
timp în care puterea instalată în centralele pe surse ter-
mo a scăzut cu aproximativ 18%, de la 7.016 MW instalaţi 
la 5.708 MW, arată într-o analiză, Ziarul Financiar.

Astfel, în această perioadă, cu excepţia investiţiilor în proiec-
telor solare, cele mai multe de dimensiuni foarte mici, nu s-a pus 
în funcţiune absolut nicio unitate nouă de producţie a energiei, 
statul român mergând pe acelaşi scenariu: închideri de unităţi 
fără a pune ceva în loc. România s-a angajat să oprească pro-
ducţia de energie pe bază de cărbune până în 2032, în baza OUG 
108/2022, ordonanţă cdată pe vârf de criză energetică și care 
a devenit lege: „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se interzice construirea unor capacităţi ener-
getice noi de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau 
huilă. Se aprobă încetarea producerii energiei electrice pe bază de 
lignit şi huilă, retragerea din exploatare şi închiderea capacităţii 
energetice totale instalate pe bază de lignit şi huilă de 4.920 MW, 
încetarea producţiei de lignit şi huilă, executarea lucrărilor de pu-
nere în siguranţă şi a lucrărilor de închidere şi ecologizare pentru 
cariere şi mine până la data de 31 decembrie 2032“, se arată în 
textul ordonanţei publicate în iulie 2022. Pe de altă parte, ţinând 
cont de actualul context, ministrul energiei, Virgil Popescu, spu-
nea săptămâna trecută că nu se va închide nicio termocentrală, 
planurile fiind de a moderniza şi conserva, mai arată publicația 
menționată.

M.C.H.

Proprietarul elicopterului 
privat care a aterizat, sâm-
bătă, la Mănăstirea Lainici, 
transportându-l pe Răzvan 
Bucuroiu, director editorial 
la „Lumea Credinței”, a fost 
amendat cu 4000 de lei.

Amendă de 4.000 de lei pentru elicopterul 
care a aterizat în parcarea Mănăstirii Lainici

,,În urma verificărilor efec-
tuate de polițiștii rutieri cu 
privire la aterizarea unui eli-
copter în parcarea Mănăstirii 
Lainici, facem precizarea că 
a fost identificat și sancționat 
operatorul de transport aeri-

an, în conformitate cu preve-
derile Ordonanței Guvernu-
lui 43 din 1997 cu amendă 
contravențională, în cuantum 
de 4000 lei” informează IPJ 
Gorj.

M.C.H.
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Uleiurile vegetale rafi nate. Cât de benefi ce sunt pentru sănătate Uleiurile vegetale rafi nate. Cât de benefi ce sunt pentru sănătate 

Termocentrala Turceni cumpără servicii Termocentrala Turceni cumpără servicii 
poștale și de curieratpoștale și de curierat
Sucursala Electrocentrale Tur-

ceni cumpără servicii poștale 
și de curierat rapid. Contrac-

tul se va încheia pe o perioadă de un 
an. Corespondența și coletăria va fi ri-
dicată de la sediul termocentralei, iar 
serviciul va fi prestat prin registratura 
sucursalei.

„Serviciile poștale și de curierat 
rapid constau în primirea și expedie-
rea de către ofertant a corespondenței 
(plicuri și colete) Sucursalei Electro-
centrale Turceni către colaboratorii și 
partenerii de contracte de pe întreg te-
ritoriul național”, potrivit caietului de 
sarcini. 

Câștigătorul contractului va tre-
bui să ofere o aplicație electronică 
prin care beneficiarul va avea acces 
în orice moment la informații privind 
stadiul transmiterii corespondenței, 
urmărind livrarea după numărul 
AWB-ului.

Ofertantul va prelua comenzile de 
luni până vineri, între orele 09.00 – 
15.00, cu posibilitatea de a prestabili 
o oră de ridicare a expedițiilor în fie-
care zi.

Ofertele s-au putut depune până 
luni, suma oferită de termocentrală 
fiind de circa 6.500 de lei, fără TVA.

I.I.

Astăzi, majoritatea covârșitoare a uleiurilor des-
tinate consumului uman care se găsesc pe piață 
este reprezentată de uleiurile vegetale rafinate, 
acestea având și cele mai accesibile prețuri. Însă, 
cât de benefice sunt uleiurile vegetale rafinate pen-
tru sănătate?

Către anii 1940, metoda producerii uleiurilor 
alimentare a suferit o modificare importantă: s-a 
trecut, în masă, de la presarea la rece la cea la 
cald, apoi la utilizarea solvenților chimici. Aceas-
tă schimbare a tehnicii de extracție s-a făcut din 
rațiuni economice și pe baza progreselor tehnolo-
gice: dacă prin metoda presării la rece se obțineau 
doar 30% până la 50% din lipidele conținute în ma-
teriile prime, prin metoda presiunii la cald, combi-
nată cu utilizarea solvenților chimici, procentul de 
extracție este de 100%, de aici rezultând și un preț 
de vânzare mai mic.

Presarea la rece, care se face la o tempera-
tură de până la 50 grade C, este utilizată și as-
tăzi, rezultând un ulei care păstrează majoritatea 
proprietăților materiilor vegetale din care provine. 
Acesta se poate regăsi la vânzare sub denumirea de 
„ulei presat la rece” sau sub forma produselor „ulei 
virgin” și „ulei extravirgin”.

Însă, majoritatea uleiurilor pe care le găsim în 
magazine sub denumirea simplă de ulei de floarea 
soarelui, ulei de măsline, ulei de arahide etc. repre-
zintă uleiuri rafinate. 

Acestea se pot obține prin două metode: 
• prin presarea mecanică la cald, la tempe-

raturi între 160 și 200 grade C, urmată de rafinare 
(filtrare, albire, dezodorizare – îndepărtarea miro-
surilor nedorite, colorare - se adaugă o culoare de 
un galben frumos, din categoria E-urilor) și adău-
garea de conservanți chimici pentru a nu râncezi 
ușor. Resturile de semințe rămase după presare 
pot fi tratate cu un solvent chimic pentru extrage-
rea totală a uleiului din ele;

• direct, prin tratarea materiilor prime vege-
tale cu solvenți chimici - de obicei cu hexan, care 
este un derivat ieftin al petrolului. Această tehnolo-
gie este cea mai utilizată în prezent.

Deși cei mai mulți dintre noi consumăm ule-
iuri vegetale rafinate zilnic, considerându-le ca „un 
combustibil” obișnuit pentru organism, este bine 

de știut că acest proces al rafinării are efecte 
nedorite: sunt distruse majoritatea calităților 
nutritive ale materiilor vegetale folosite (vitami-
ne, minerale), iar uleiul poate conține urme de 
produse chimice (hexan) și acizi grași saturați 
(grăsimi trans). 

Uleiurile sunt diferențiate după grăsimile (aci-
zii grași) din compoziție: saturați, polinesaturați 
și mononesaturați. Cu cât este mai mare 
saturația de grăsime, cu atât uleiul este mai 
capabil să rămână stabil, fără să se descompu-
nă. Toate uleiurile, inclusiv cele presate la rece, 
conțin cele trei tipuri de lipide, însă în procen-
te diferite. Cu cât procentul de grăsimi saturate 
este mai mic, cu atât uleiul este mai „sănătos”. 

Grăsimile trans sau acizii grași saturați cu 
care se „îmbogățesc” uleiurile în urma rafinării 
sunt incriminate în numeroase afecțiuni: bolile 
cardiovasculare, dislipidemiile, diabetul zaharat, 
diverse alergii, cancerul sau bolile degenerative 
ale articulațiilor. Efectul nociv al acestora devi-
ne și mai mare prin utilizarea uleiului la prăjeli 

repetate. 
În aceste condiții, afirmația unor specialiști care 

numesc uleiul vegetal rafinat drept „un produs 
mort și dăunător sănătății” nu pare deloc impro-
prie. Acest aliment este devitalizat, lipsit de factori 
esențiali pentru buna funcționare a organismului, 
pentru reînnoirea țesuturilor și realizarea funcțiilor 
cognitive. De remarcat este faptul că, odată cu pro-
ducerea în masă a uleiurilor rafinate, s-a constatat 
o creștere a numărului de depresii și tulburări de 
comportament.

Pentru cei ce consideră îngrijorătoare aceste 
informații referitoare la uleiurile vegetale rafinate, 
există varianta uleiurilor presate la rece. Deși sunt 
puțin băgate în seamă, datorită abundenței pe piață 
a uleiurilor rafinate, folosirea lor în bucătărie repre-
zintă un pas favorabil în folosul sănătății. Prețurile 
mai mari nu ar trebui să descurajeze, deoarece ule-
iurile presate la rece sunt mai spornice la gătit. 

Experții în nutriție sunt de acord că unul dintre 
cele mai versatile și sănătoase uleiuri pentru gătit 
și consumat este uleiul de măsline, atât timp cât 
acesta este extravirgin. O etichetă „extra virgin” în-
seamnă că uleiul de măsline nu este rafinat și este, 
prin urmare, de înaltă calitate. 

Iată câteva din principalele uleiuri de consum:
Uleiul de floarea-soarelui: punct de ardere/fu-

megare - 227°C rafinat, 107°C nerafinat. Trăsături 
și utilizări: cantități mari de vitamina E, benefică 
pentru sănătate; are 90% grăsimi nesaturate să-
nătoase; este un ulei stabil, dar sensibil. Dezavan-
taje: la prăjit, forma nerafinată are temperatură de 
ardere scăzută; are un raport dezechilibrat omega 
3: omega 6 (1:148); frecvent este foarte procesat; 
conține reziduuri de chimicale și grăsimi hidroge-
nate. Este folosit la gătit, salate. Este prezent în 
margarină, unt.

Uleiul de măsline: punct de ardere/fumegare - 
225 °C rafinat, 216°C virgin, 190/160°C extravir-
gin. Trăsături și utilizări: un bun raport omega 6: 
omega 3 la uleiurile virgine (13:1), conține vitamina 
E și vitamina K. Dezavantaje: prin prăjire, uleiul de 
măsline își pierde din valoare; este unul dintre cele 
mai contrafăcute uleiuri. Este folosit la sote, gătit, 
salate.

Uleiul de rapiță: punct de ardere/fumegare - 242 

/204°C rafinat, 107°C nerafinat. Trăsături și utili-
zări: are un foarte bun raport omega 6: omega 3; 
scade colesterolul. Dezavantaje: în formă rafinată 
are beneficii scăzute; este produs adesea din rapiță 
modificată genetic. Este folosit la prăjire, coacere, 
ca sos pentru salate. 

Uleiul de cânepă: punct de ardere/fumegare 
- 165 °C. Trăsături și utilizări: are un foarte bun 
raport omega 6: omega 3. Se consumă rece. Este 
folosit la gătit, ca sos pentru salate.

Uleiul de semințe de in: punct de ardere/fume-
gare - 107 °C. Trăsături și utilizări: are o cantitate 
crescută de omega 3 (un bun substitut pentru cei 
ce nu consumă pește). Atenție! Se consumă crud! 
Este folosit la dresinguri de salate sau ca supliment 
nutritiv.

Zece recomandări pentru consumul uleiurilor 
alimentare:

1. În general, uleiurile rafinate sunt mai potrivi-
te pentru prăjit, în comparație cu cele nerafinate.

2. Indiferent de uleiul folosit, evită prăjirea la 
temperaturi înalte, pentru mult timp, ca metodă 
de gătire. Foarte probabil, preparatul va absorbi 
o cantitate considerabilă de grăsime, deci va avea 
multe calorii.

3. Grăsimile sănătoase consumate în cantitate 
exagerată nu mai sunt sănătoase. Să „îneci” o sa-
lată de legume în ulei de măsline extravirgin, de 
exemplu, nu e o opțiune prea inspirată. Chiar și 
uleiurile nutritive, cum e cel de măsline, au tot 9 
kcal/gram. Caloriile zilnice provenite din grăsimi 
nu ar trebui să depășească 25-35% din totalul de 
calorii.

4. Depozitează uleiurile conform recomandări-
lor, în locuri răcoroase și întunecate, pentru a le 
menține proprietățile mai mult timp. Uleiurile se 
deteriorează mai repede dacă sunt expuse la lumi-
nă, căldură și aer.

5. Ca să controlezi mai bine cantitatea de ulei, 
folosește recipiente spray sau o linguriță. Nu turna 
direct din sticlă!

6. Cumpără ulei în cantități mici. Ai grijă la ter-
menul de valabilitate, iar dacă uleiul a căpătat un 
miros neplăcut, foarte puternic, nu-l mai folosi!

7. Nu refolosi uleiurile de gătit și nu le reîncăl-
zi!

8. În loc de prăjire, sotează; acest procedeu im-
plică mai puțin ulei.

9. Ca alternativă la prăjirea în ulei a cartofilor, a 
cărnii și a legumelor, alege gătitul la cuptor sau la 
friteuză cu aer cald/air fryer, care necesită o can-
titate mult mai mică de ulei sau chiar deloc, însă 
preparatele vor avea un gust similar. Tigăile anti-
aderente sunt, de asemenea, folositoare, deoarece 
permit reducerea drastică a cantității de ulei.

10. Tratează uleiul mai mult ca pe un condiment, 
nu ca bază/ingredient principal pentru mâncăruri!

Recomandarea noastră este să vă gândiți mereu 
la sănătate, pentru că este cel mai de preț lucru pe 
care îl avem. Și, este la îndemâna noastră să facem 
alegeri potrivite, atât pentru noi, cât și pentru fami-
liile noastre!

Material informativ realizat de dr. 
CORNOIU CRISTINA, medic specialist medi-
cină de familie, de la Cabinetul Planificare 

familială din Ambulatoriul Integrat al 
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu
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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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O îndeletnicire veche de milenii ce este un prilej 
de bucurie pentru cei ce o practică, dar şi pentru 
cei veniţi să ia parte la această sărbătoare. În cele 
ce urmează vă vom reaminti câteva date şi infor-
maţii ce atestă vechimea acestui fenomen 

Din vremuri imemorabile crescătorii de oi din 
Carpaţi, practicând păstoritul transhumant, 
au purtat, de o parte şi de alta a muntelui, pe 

întreg spaţiul românesc, odată cu turmele lor, obiceiuri-
le, portul, dansul şi cântecele lor, întemeind noi aşezări 
în spaţiul cuprins între Tisa, Dunăre şi Marea Neagra, 
prin aceasta întărind legăturile de limbă şi cultură ale 
poporului roman.

Documente, mărturii şi opinii, unele chiar de pe vre-
mea dacilor, sunt extrem de importante pentru această 
activitate desfăşurată de români cu precădere de cei din 
spaţiul montan. 

În anul 1622, cancelarul Nicolas Bethlen face o de-
scriere amănunţită a păstoritului practicat de românii 
din Transilvania care ,,trăind slobozi îşi duc turmele lor 
până în locurile băltoase de la marginea Dunării’’. 

În anul 1785, cu ocazia unei călătorii în Ţările Româ-
ne, Jeremy Bentham ia cunoştinţă de viaţa şi ocupaţiile 
autohtonilor şi scrie unor prieteni din Anglia pentru a-i 
chema să studieze fenomenul transhumanţei. 

Petru Maior, cunoscut istoric transilvănean a studiat 
cu mare atenţie transhumanţa şi a constatat că oierii din 
satele carpatine îşi petrec cea mai mare parte a vieţii um-
blând prin locuri străine în căutarea locurilor de păşu-
nat ,,ei vin vara pe munte, pe urmă trec în Moldova sau 
Valahia şi aşa vânzând lână şi brânză îşi chivernisesc 
averea lor’’. 

George Bariţiu, om politic şi istoric român, face dese 
referiri în scrierile sale despre cei ce trăiesc din creşterea 

REPEREREPERE

Transhum
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Te Te ABONEZIABONEZI la ,,Gorjeanul” şi  la ,,Gorjeanul” şi CÂŞTIGI!CÂŞTIGI!
Abonându-te la ,,Gorjeanul” economisești bani și, în plus,                                              poţi câștiga și un PREMIU ! Abonându-te la ,,Gorjeanul” economisești bani și, în plus,                                              poţi câștiga și un PREMIU ! 

CâştigăCâştigă
Cu Chitanţa de abonatCu Chitanţa de abonat
Cadoul de Crăciun                                                                     din 16.12.2022

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
DE CRĂCIUN

Premii
Marele Premiu: 1 x Televizor LED, 80 cm, HD

Premiul I: 1 x Telefon mobil Samsung  

Premiul II: 2 x Aspirator praf

Premiul III: 10 x Tigaie ceramică

11111166666666666666666666 111111222222 2222222222222000000222222222222216 12 2022
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PP

PPPPP

DurataDurata Campania se desfăşoară în perioada  Campania se desfăşoară în perioada 22.11.2022-15.12.2022, ora 16.0022.11.2022-15.12.2022, ora 16.00

CondiţiiCondiţii  La Tombola cu premii pot participa toţi abonaţii ziarului ,,Gorjeanul" care depun în cutia poştală sau la sediul ziarului La Tombola cu premii pot participa toţi abonaţii ziarului ,,Gorjeanul" care depun în cutia poştală sau la sediul ziarului 
 (Târgu-Jiu -  Str. Tudor Vladimirescu 17) ori trimit prin poştă plicul ce conţine chitanţa de abonat la ,,Gorjeanul” emisă după  (Târgu-Jiu -  Str. Tudor Vladimirescu 17) ori trimit prin poştă plicul ce conţine chitanţa de abonat la ,,Gorjeanul” emisă după 01.11.202201.11.2022..
DataData Tragerea la sorţi va avea loc în data de  Tragerea la sorţi va avea loc în data de 16.12.202216.12.2022, la sediul Redacţiei, iar câştigătorii vor fi  publicaţi în ediţia din , la sediul Redacţiei, iar câştigătorii vor fi  publicaţi în ediţia din 19.12.2022 19.12.2022 a  a  
 ziarului ,,Gorjeanul". ziarului ,,Gorjeanul".
TermenTermen  Pentru a revendica premiul, câştigătorii sunt rugaţi să sune la Centrul de colectare anunțuri și abonamente/ Doamna Sorina-Dumitra Pentru a revendica premiul, câştigătorii sunt rugaţi să sune la Centrul de colectare anunțuri și abonamente/ Doamna Sorina-Dumitra 
TROI  - telefon: 0765-622.623, de Luni până Vineri, între 08.00-17.00, în termen de 30 de zile de la publicarea/afi şarea câştigătorilor.TROI  - telefon: 0765-622.623, de Luni până Vineri, între 08.00-17.00, în termen de 30 de zile de la publicarea/afi şarea câştigătorilor.
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manţa
oilor purtate prin cele trei provincii istorice.   

Ciobanii din zona Novaci-Baia de Fier, după cum con-
semnează documentele medievale, ajungeau cu turmele 
lor până în munţii Dalmaţiei. Dacă vom pătrunde mai 
adânc în istorie se pare că triburile pastorale ce plecaseră 
din Carpaţi au ajuns până în Africa din timpuri  îndepăr-
tate. Pliniu cel Bătrîn (24-79 e. n.) naturalist, istoric şi 
literat român scria că în părţile de sus ale Nilului, trăieşte 
un trib cu numele de Dachi iar lângă acesta un alt trib 
cu moravuri şi credinţe pelasge ce îşi spuneau ,,macrobi’’ 
adică cei ce aveau viaţa veşnică. Ori în acea perioadă era 
foarte cunoscut faptul că dacii credeau în viaţa veşnică, 
în trăirea şi după moarte. 

Conform documentelor visteriilor în perioada 1831-
1855, ciobanii din 150 sate transilvănene îşi trimeteau 
turmele la păşunat în Tara Românească şi Dobrogea. 
Cercetătorii au apreciat că şi pe versanţii sudici ai Car-
paţilor Meridionali cam tot atâtea sate erau alcătuite din 
familii de ciobani. 

În anul 1847 ia fiinţă Plaiul Novaci ca punct de in-
ventariere a oilor trecute de cei din Ardeal în Ţara Ro-
mânească. Dacă pe atunci era un singur loc de trecere a 
turmelor de oi în anul 1851 iau fiinţă alte puncte numite 
plaiuri la Fântâna Banatului, Poiana Gruiului, Buliga şi 
Florile Albe.  

Odată cu păstoritul s-a născut şi dezvoltat o adevăra-
tă industrie ţărănească bazată pe produsele şi serviciile 
oferite de creşterea oilor. S-au format centre specializate 
în prepararea brânzei şi untului, în confecţionarea suma-
nelor, chimirelor, cergilor, hamurilor şi a stofelor de lână. 
Obiectele de îmbrăcăminte, confecţionate în aşezările 
păstorale de la poalele Parîngului şi Vîlcanului, se expor-
tau până în Anatolia (Turcia). Acest lucru a determinat 
saşii din Cisnădie prin breasla lor de postăvari să încerce 
să impună restricţii pentru meşteşugarii olteni pentru a 
nu-şi pierde monopolul.  

La începutul secolului XX, geograful şi călătorul fran-
cez, Emanuel de Martonne, a efectuat ample cercetări în 
teren. Atunci a constatat că păstoritul era într-un regres, 
se dezvoltaseră meşteşugurile târgurile şi oraşele ce au 

atras forţa de munca de la sate. Şi totuşi Martonne 
a fost entuziasmat de crescătorii de oi din satele 
montane pe care le-a vizitat. Iată ce scria acesta: 
,,Muntele nu este în afara cercului de activităţi ome-
neşti. Harta ce ni-l arată ca pe un pustiu nu se potri-
veşte cu realitatea ce se desfăşoară sub ochii privi-
torului ce cutreieră înălţimile Carpaţilor.  

De la satele moşnenilor, la pădurile vecine, şiruri 
de care încărcate cu şindrilă şi butuci coboară până 

toamna târziu în mersul liniştit al boilor. Dar exploa-
tarea pădurilor este puţin lucru faţă de viaţa păs-
torească ce însufleţeşte vara pe înălţimile munţilor. 
Numai cel ce a întârziat în amurg pe un creştet de 
munte de unde aude sunetul tălăngilor şi clopotelor 
de oi şi vite şi focurile de la stâne, îşi poate de seama 
de activitatea ce se desfăşoară în cele câteva luni 
când munţii cei înalţi sunt locuiţi”.
                                        MUGUREL  PETRESCU
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La prima lecturăLa prima lectură

Un vis de înger rătăcit printre steleUn vis de înger rătăcit printre stele
1. Născută din puritatea fl orii de colţ

Aşa pare să fie Costina Ştefănescu: „Un înger ră-
tăcit printre stele”. Încercându-şi condeiul în poe-
zie, tânăra autoare are acea preocupare pentru artă 
şi estetică a cuvântului, a cărui menire cathartică 
(şi mântuitoare) aduce a balsam pentru sufletele 
ameninţate de moartea iminentă.

Costina Ştefănescu e o „admirabilă pildă de tă-
rie”, e născută „din puritatea florii de colţ” a mun-
telui cu fruntea mereu în nouri. Ecourile compozi-
ţiilor sale liricoepice vădesc acea înnobilare a trăirii 
prin încrederea în funcţia de comunicare a textului 
heraclitic şi, vai, într-atât de futil şi „incongruent”.

Acelaşi zbor e adică de fiecare dată altul. Emo-
ţiile îi cabrează tensiunea semantică. Jocul de cu-
vinte o situează la răscruce de izvoare. Scriitura e 
diseminată pe-o plajă mistică pe care cu o aripă 
de înger inspiraţia de moment inscripţionează o ru-
găciune pe care vântul o netezeşte ca să poată fi 
desenată, literat-orfic o meditaţie ori o elegie de-o 
zguduitoare sinceritate.

2. Construit din cioburi de  cuvinte

În „Onoare de ilirian” câte o adiere dinspre Ka-
vafis ori Seferis mă obligă la câte o încurajare de 
traseu mitografic. Actualitatea „cotidiană” o as-
mute împotriva unei omeniri rămasă – citez – „fără 
idealuri, fără aripi, fără vise” şi, vai, „dezbrăca-
tă de luciditate şi mai ales de corp/ acoperit de o 
membrană ce vede-n adâncuri” (vezi „Vaccinul de 
la Pasarelă”, un text cumva reuşit pe de-a-ntregul 
– n.m., I.P.B.).

Sub tirania postmodernă a „reconstrucţiei”, tâ-
năra autoare respinge „tot felul de tertipuri artifici-
ale” ca să promoveze, în locul marelui gol, marelui 
concept: un ideal spart, un altul „construit şi mai 
frumos din cioburi sângerânde”, în jurul acelei „fir-

mituri de Dumnezeu” care e sufletul său însetat de 
iubire „care plânge cu lacrimi arse… ca într-o piesă 
de teatru contemplativă… pe trupuri lăsate la ve-
dere”.

Proiectul ei transpoetic e un „amestec de lite-
ratură cu miez de pâine caldă”; poeta se va căţăra 
până în vârf cu unghiile, cu fanteziile şi va scrâşni 
vise; se pierde când citeşte dar se regăseşte când 
scrie în faţa ferestrei propriului eu care-i – citez – 
„doar deschizătura spre interior” de unde stând cu 
fruntea lipită de geam priveşte direct spre Eternita-
te nemaifiindu-i frică să moară.

3. O altă viziune

Dar Costina Ştefănescu îşi menţine intactă re-
zerva de optimism funciar. Ei, alegoriile îi oferă sta-
rea ideală de expresivitate, chiar dacă debutează ca 
„un joc simplu de cuvinte, lungi inegale”, căci mâi-
nile continuă jocul de cuvinte sub piele.

Figurile de stil – unele spontane, altele explozive, 
unele heraclitice, altele eclectice – îi vin firesc sub 
condei încât la o primă lectură te poţi trezi înşelat. 
Poeta chiar explică: Adâncimile o atrag inexplicabil. 
Are o poftă incontrolabilă de adânc; consecinţa: a 
învăţat să citească printre rânduri şi pe dedesubt 
(T. Arghezi).

Ca atare metaforele-s inspirate de „frânturi 
de clipe”, de „aripi de libelule”, de tăcerea sfântă 
a unei dorinţe oculte (deci fără nume, din spaima 
de neant – n.m., I.P.B.); „o altă vedere” dictează şi 
o altă „viziune”: aceea în care „trăieşte intens tot 
ce-o înconjoară”, caută „lăcomia picăturii căzută-n 
deşert” şi „dârele melcilor ce se scaldă în lumina 
curgătoare a unei ploi” ş.a.m.d.

Ar îndemna-o avântul subtil să reînceapă, după 
Homer şi Joyce „o altă odisee”, unde revendicând 
perfecţiunea să se împiedice de amănunt, se adapă 
dintr-o „fântână a extazului”; „ca-ntru-un joc suve-

ran ucigător de repetitiv”, poeta se ambiţionează ca 
măcar „în al unsprezecelea ceas” să-şi pună sem-
nătura pe un rol pe care să şi-l scrie ea însăşi.

Eu cred că a izbutit. Citindu-i cartea, stimaţi ci-
titori, şi vă veţi convinge singuri.

ION POPESCU-BRĂDICENI

Partidul Alternativa Dreaptă Partidul Alternativa Dreaptă 
Gorj: Suntem alături de CEO!Gorj: Suntem alături de CEO!
Filiala Gorj a Partidului Alternati-
va Dreaptă constată, prin interme-
diul unui comunicat de presă, că 
greșelile fatale comise de actuala 
Coaliție în gestionarea crize energe-
tice au și vor avea efecte negative 
extreme asupra sectorului minier 
din Oltenia.

“Reducerea producției din sectorul 
carbonifer din Oltenia, fie că este vorba 
de închidere de mine sau de o pretinsă 
„conservarea” a lor va duce la: diminu-
area substanțială a potențialului ener-
getic al zonei și implicit al țării; imposi-
bilitatea asigurării nevoilor de bază ale 
majorității cetățenilor județului, atât în 
viitorul apropiat cât și pe termen mediu 
sau lung; afectarea profundă a unitățile 
de producție ale județului nostru și im-
plicit a diferitelor categorii profesionale 
sau sociale ce sunt deja supuse unor 
riscuri crescute, prin însuși contextul 
economic actual defavorizant”, sunt de 
părere conservatorii.

În consecință, AD Gorj cere tuturor 
partidelor politice: “asumarea interzice-
rii reducerii producției miniere în peri-
oada actuală precum și în viitorul apro-
priat; începerea unei tranziții treptate 
către alte forme de producere a energiei 
doar în momentul în care se oferă soluții 
alternative viabile și cu condiția oferirii 
de alternative profesionale similare pen-
tru lucrătorii din sectorul minier al Olte-
niei și păstrarea pe perioada existenței 

resurselor de cărbune în Oltenia a 
unei producții energetice strategice 
de bază”.

“Considerăm că actuala situație 
energetică a țării provine din 
indiferența, incapacitatea, iresponsa-
bilitatea actualei Coaliții de guvernă-
mânt și cerem măsuri urgente pen-
tru rezolvarea eficientă și durabilă a 
acesteia”, a transmis Biroul de Presă 
al Partidului Alternativa Dreaptă - Fi-
liala Gorj.

Filiala Gorj a Partidului alternativa 
Dreaptă a fost înființată în anul 2020 
și este condusă de prof.Lazăr Popes-
cu, președinte AD.

A.S.
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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

Poeme
Şi-n viaţă acelaşi etern început
Şi-n viaţă acelaşi etern început
sculptează cu dalta imaculate statui
în marmură,
în fier,
în bronz-argint
şi din greşeală-n granit -
pe socluri de mărgean le pironeşte gâtul -
mâinile zeiţei Nike au părăsit
romanţele.
Şi-n viaţă acelaşi etern început
de-a rămâne acelaşi etern niciodată -
cântând strofe pentru foc şi pentru vânt
prin flaut,
cimpoi
şi prin oboi şi clarinet,
distinse doamne arcuiesc
sofisticate melodrame.
Şi-n viaţă acelaşi etern început
scrutează cu mintea pocalul în care
se varsă deopotrivă
eterul şi morfina
lui Hades.
Trece paharul din mână-n mână
căci tălmăcirea buzelor profane
aşteaptă pecetea de-o viaţă
de-a fi sânge
pe calmul blond al soarelui polar
pe primul armistiţiu jugular.

Romanţa unei seri
Sufletul plânge cu pasiunea unui îndrăgos-
tit
timpul trecut a cărui vreme o caut, nu 
strigă -
zidit în Sfinx
placat cu morfină,
cu durere naivă de copil
întorc spatele Edenului
în care Eva ai fost tu -
film rulat, mereu reluat, pescuind
vise ticsite de tarhon,
dragoni foc nemaiscuipând -
când suntem nu ne-avem;
legat pe veci sufletul-ţi va fi,
de-o aţă,
ce n-a cusut vălul dintre lumi
lăsând bezea calea să-ntoarcă.
Eu cu acelaşi suflet plâng
şi focul şi marea
şi vântul şi ploaia
şi toate câte cântă azi
cerul, pământul şi Chemarea -
tridentul regelui Pescar îl caut,
nu mă-ntorc
aştept brăţara

O aripa de întins
Întind o aripă în zbor
cealaltă zace-n sânge -
n-am o hartă a creierului uman
sculptez vise.
Aş iubi înţelepciunea ca Nietzche
dar Nero nu-mi dă pace -
istoria o fac plumb
pescuiesc oameni.
Uvertură, cortină, lumini,
deschid sufletul impregnat de ceaşcă -
închinarea ultimului samurai nu iartă,
cornii înfipţi în coastă.
Vom atinge noi culmi
cu aceleaşi idei seculare -
cei ce ne-au fost străbuni
au pus Atlantida la picioare.
Paşi spre etern,
paşi spre nimic se-ndreaptă -
obiect de preţ cu smalţul nepătat
sunt astăzi eu.

Un dar
Îţi ofer gândul meu, să ai un loc în care să 
stai
liniştit
îţi ofer braţele mele ca lăcaş de regăsire
şi mângâierea mea ca alinare,
îţi ofer zâmbetul meu drept preţuire
şi sărutări fierbinţi în loc de iubire

dar nu pot să-ţi ofer totul
căci tu refuzi - şi aş putea ca eu pentru tine 
să fiutotul -
deşi consider că ar trebui să îţi încerci no-
rocul -
două
aripi de înger te pot ridica
printre simţiri ce refuzi a le avea.

Într-o clipă la răscruce
În agonia morţii
ultimele gânduri,
ne fură parcă suflarea;
hipnoza-i obscură deşiră realitatea
şi hotarul cerberului ce aşteaptă să treacă
trebuie plătit -
nu e fiscul
dar să treci cu el hotarul
ortul trebuie să îl dai,
vămuirea nu e scumpă
când în lume nu mai stai.

Eroare
Degeaba-ţi cântă norii toţi
căci într-o clipă nu mai poţi
să fii ca mine -
un mort frumos
ce azi nu vine -
Cântă smochină
căci iubirile-i sunt ascunse,
cântă-i cu foc şi jale
şi lasă adierea vântui să îi mângâie pielea
de copil.
Ce a fost, nu mai e şi nici nu vine
şi ce e, nu e de mine,
rămâi
eu plec,
cântă smochină.

Un negru de fum
În cimitirul amintirilor depravate,
zăcea-vei mereu
până când
la rându-I va pieri şi el -
şi doar atunci de vei putea
te vei înălţa
ca un suflu de curent murdar,
ridicat dintr-un furnal
de cocs ratificat.

Istoria poetica
Degeaba-ţi cântă Eminescu
frumoasele altare,
şi Goga-ţi plânge neamul tău
ce azi te calcă în picioare...
Degeaba-n tine azi trăiesc
oameni cu suflet mare -
nici ei măcar nu reuşesc
să-ţi mai aducă
o floare.
Degeaba lacrimile-ţi cad,
de împânzesc pământul
în urma lor tu să răsai
fără să bată vântul,
rămâne-vei tu pentru toate
altar de jertfe înălţător
şi pentru cei săraci cu duhul
un freamăt viu, îmbietor.

COSTINA ŞTEFĂNESCU

Anunț public privind decizia etapei de încadrare  

Primăria Comunei Stejari, titular al proiectului, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadra-
re de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în ca-
drul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul ”Rețea de canalizare menajeră și stație 
de epurare satele Baloșani, Băcești și Stejari în comu-
na Stejari” propus a fi amplasat în comuna Stejari, satele 
Baloșani, Băcești și Stejari, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul 
Tg.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/ 

Publicul 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 autorității com-
petente pentru protecția mediului. 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC  OLTENIA S.A. 
- Sucursala Minieră - UNITATEA MINIERA DE CARIERĂ 
MOTRU - Sector LUPOAIA anunţă publicul interesat că a 
depus la APM Gorj documentaţia tehnică pentru obţinerea 
autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de:

• Extracţia cărbunelui inferior;
• Operaţiuni de mecanică generală;
• Repararea echipamentelor electrice;
• Captarea, tratarea si distribuţia apei;
• Depozitări.
pe amplasamentul din municipiul Motru şi comuna Că-

tunele, judeţul Gorj. Eventualele sugestii sau observaţii se 
vor depune în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Gorj, din strada Unirii, nr.76, Târgu Jiu, judeţul Gorj tel; 
0253215384, fax: 0253212892, e-mail:offîce@apmgj.anpm.
ro, în termen de 20 zile de la apariţia prezentului anunţ.

Primăria Orașului Țicleni anunţă elaborarea primei ver-
siuni a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului 
Țicleni pentru perioada de programare 2021-2027 şi declan-
şarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de me-
diu. 

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la 
APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, Municipiul Târgu Jiu, zilnic 
între orele 09.00 – 15.00 în termen de 15 zile calendaristice 
de la data prezentului anunţ.

ANUNŢ PUBLIC

SC DOGERIK TRANS SRL, cu sediul in Targu-Jiu, stra-
da Costache Negruzzi, nr. 11, jud. Gorj, anunță publicul 
interesat că a depus la A.P.M Gorj documentația tehnică 
pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea 
activității “Deschidere microcariera roci granitice din Dealul 
Porceni- Plesa”, pe amplasamentul din sat Plesa, oras Bum-
besti-Jiu, jud. Gorj.

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris 
la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str 
Unirii, nr. 76, tel: 0253215384, fax: 0253212892, e-mail: 
office@apmgj.anpm.ro  
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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 fostului 
Salon Naldis. 

Telefon:  0721914681, 
0744698059. 

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

Telefon: 0731019896.

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

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

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață de 
67 mp, în strada 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 
centrul municipiului Motru. 
Pretabil activități comerciale, 
cabinete medicale, etc. 

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-
tier Iezureni, suprafață 3000 
mp, deschidere 30 m, parce-
labil. 0726.232.195
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 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. Relații la 0757 
517 000. Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-

mercial 49 m2 dotat cu toa-

te utilitățile pe termen lung 

situat în Bulevardul Eca-

terina Teodoroiu în spatele 

statuii Ecaterina Teodoroiu. 

0786768301.

Doresc să închiriez apar-
tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. Preț 
negociabil. 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 atrac-
tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

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

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte 
de muncă cel puțin 10 ani, 
vârsta 30-40 ani, dinamic și 
bun executant, fără probleme 
la legile circulației și altele.Se 
oferă salariu atractiv. CV-uri-
le se pot depune la adresa de 
e-mail agentiaec@gmail.com.
Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.

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

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi 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 ca-
zan de țuică. 0766192811.
 Vând apartament 2 

camere + bucătărie 24m2, că-
mară + beci + gradină + bucă-
tărie de vară afară fără sub-
sol, fără asociație, vizavi de 
somaj, CAM. 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. 

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

 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 amă-
nunte la tel. 0766.459.497.

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn, vârsta III, din 

Petroșani, situație materială 
foarte bună, doresc să cunosc 
o doamnă de vârstă apropi-
ată pentru căsătorie. Tel.: 
0729050347.

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

Vând vin roșu Ananas, 
producție 2022, țuică de pru-
ne, țuică de fructe de 400. Preț 
negociabil. Tel: 0764770614.

CLIN
IC LIFE                      

CLIN
IC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină probleme 
în ceea ce privește  distribuirea 

cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze nr. de 

telefon:  0253-218 552  Ofi ciul 
Județean de Poștă Gorj 
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3 – Prepararea și administrarea gunoiului de 
grajd.

În articolele anterioare am descris importanța 
gunoiului de grajd și construcția platformei de gu-
noi, în care acesta se prepară. Pentru gospodăriile 
mici și foarte mici, industria a creat compostoare, 
niște butoaie special concepute, în care resturile 
menajere biodegradabile se pot transforma în gu-
noi de grajd bine compostat care, în loc să fie … 
aruncat la gunoi, poate fi folosit pentru straturile 
de legume sau de flori de pe lângă fiecare locuință. 
Despre ele nu vom vorbi căci sunt însoțite, ca orice 
utilaj, de instrucțiuni de folosire și este recomanda-
bil ca acestea să fie respectate întocmai. Revenind 
la platforma noastră de gunoi, trebuie să precizăm 
că aici nu se depozitează tot ceea ce ne este de pri-
sos prin gospodărie, ci numai gunoiul de grajd 
propriuzis, materiile organice biodegradabile, 
și dintre resturile menajere, doar produsele biode-
gradabile, adică resturile menajere, pe cât posibil 
fără oase, lână, păr, pene, ongloane, coarne, 
căci se descompun foarte greu, dar mai ales fără 
materiale plastice, metale, sticlă, detergenți 
sau alte substanțe chimice. Nici rumeguș sau 
talaș prea mult nu este bine să introducem în masa 
de gunoi de grajd supus compostării, căci pot modi-
fica pH-ul, reacția gunoiului, și nu în sens pozitiv. 

În masa de gunoi supus compostării se poate 
introduce, prin împrăștiere uniform, cenușa 

de la sobele de foc, dar numai cea de lemn, nu 
și cea de cărbune, sau îngrășăminte  chimice 

complexe.

Ura generată de un orgoliu nu poate răni 
decât alt orgoliu.  Ion VELICAN

Procesul tehnologic de compostare, practic 
trebuie să se desfășoare astfel:

În prima lună - se depozitează netasat în ca-
pătul platformei gunoiul de grajd, cel de la păsări 
precum și resturile menajere, la care se pot adău-
ga resturile vegetale (frunze, vreji, tulpini etc tocate 
mărunt) rezultate de la plantele din grădină. Aici se 
pot administra și doze mici de azot sau fosfor (cel 
mai bine sub formă de complexe) pentru a potența 
reacțiile biochimice de compostare aerobă, pre-
cum și valoarea nutritivă a viitorului fertilizant. 
Dacă este secetă, uscăciune, se procedează la stro-
pirea abundentă cu apă până când aceasta apare 
în partea de jos a grămezii, căci în masa de gunoi 
vor lucra microorganisme aerobe care au nevoie 
de un mediu umed pentru o activitate intensă și 
susținută. 

În luna a doua – această grămadă se răstoar-
nă alături, introducând materialele de deasupra 
la baza grămezii și scoțând la suprafață pe cele 
care au fost dedesubt, se lasă tot înfoiat, afânat, se 
umezește dacă este nevoie. Cu acest prilej se uni-
formizează compostarea aerobă a întregii mase de 
gunoi din această grămadă. Pe locul unde a fost an-
terior grămada aceasta, se depozitează în aceleași 
condiții noul gunoi rezultat. Și aici se procedează 
întocmai ca în luna anterioară. 

În luna a treia - gunoiul din grămada de pe lo-
cul doi se răstoarnă alături într-o nouă grămadă 
și de această dată se tasează bine pentru scoate-
rea aerului, dacă este cazul se umectează, pentru 
a declanșa cea de-a doua etapă de compostare, cea 
de compostare anaerobă. În primele două gră-
mezi prin compostare aerobă se ridică temperatura 
la 80 - 850 C și astfel se distrug germenii patogeni, 
insectele și semințele de buruieni, fenomen care va 
continua pe tot parcursul timpului de staționare 
a gunoiului în platformă, și este cu atât mai de-
plin cu cât timpul acesta este mai lung, dar nu mai 
mare de 24 luni. 

În luna a patra - gunoiul din a treia grămadă 
se răstoarnă alături, pe locul de depozitare  până 
la administrare și se tasează foarte puternic. Ar fi 
bine ca această grămadă să fie acoperită cu folie de 
plastic pentru a împiedica evaporarea amoniacului 
ce va rezulta și a sărăci gunoiul de jumătate din 

Gunoiul de grajd – o comoară 
a fermierilor

conținutul în azot, cel amoniacal, pe care ar trebui 
să-l aibă. Tot aici, gunoiul, mai ales cel de pasăre, 
se poate amesteca cu sol fertil pentru a-i scade in-
tensitatea și a ușura administrarea, mai ales când 
este vorba de cantități mici. Celelalte grămezi se 
răstoarnă și se tratează cum am descris anterior. 
Nevoia de umectare a primelor două grămezi se poa-
te stabili cu o sondă spion, care nu-i altceva decât 
o bară de oțel-beton de 5 – 8 mm grosime și lungă 
de 130 – 150 cm, ascuțită la unul dintre capete, cu 
care se introduce în mijlocul primelor două grămezi 
și se scoate după câteva ore sau în ziua următoare. 
Se palpează la vârful care a fost în grămadă, și dacă 
nu este suficient de fierbinte (80 – 850C), atunci se 
recurge la umectare, căci procesele de compostare 
aerobă nu s-au desfășurat cu intensitatea dorită, 
tocmai din lipsa umidității necesare. 

Administrarea gunoiului de grajd bine compos-
tat trebuie făcută numai toamna, împrăștiat uni-
form pe teren și încorporat imediat, în primele 2 - 3 
zile după împrăștiere, pentru a nu favoriza degra-
darea lui. Este bine ca gunoiul de grajd să fie 
administrat după minim 12 luni de composta-
re, dar nu mai vechi de doi ani, căci se degra-
dează. Îi trebuie 12 luni spre a distruge germenii 
patogeni, insectele și semințele de buruieni care se 
găsesc în mod inerent în el, chiar și în cel de pasă-
re. Vorbind despre acesta, trebuie spus că gunoiul 
procurat de la fermele avicole trebuie depozitat în 
grămadă minimum 6 luni înainte de administrare, 
pentru a facilita neutralizarea sodei caustice și a al-
tor substanțe utilizate în aceste ferme la dezinfecție 
și dezinsecție. Astfel gunoiul este comoara din 
ograda fiecărui gospodar. Gunoiul de grajd este 
cel mai bine valorificat de legume, flori, vie, pomi 
fructiferi, pepiniere, iar dintre plantele de câmp 
de către cartofi, sfeclă și porumb. 

Nu se administrează gunoi de grajd plantelor 
leguminoase, fasole, mazăre, lucernă, trifoi 

etc, sau cerealelor păioase căci acestor culturi 
le face mai mult rău decât bine.

În general se apreciază că doza optimă anua-
lă este de 10 to de gunoi mixt de grajd/ha, dar la 
noi ideal este să se administreze 40 – 100 to/ha, 
funcție de cultura căreia i se administrează, și să se 
revină după atâția ani câte zeci de tone au fost ad-
ministrate. Gunoiul de pasăre se administrează în 
cantități pe jumătate sau chiar o treime din cele de 
gunoi mixt căci are compoziție mult mai bogată în 
elemente nutritive, și să nu depășească 25 – 30 to/
ha. În general la o administrare de 40 to gunoi de 
grajd mixt/ha, în primul an acesta cedează solului 
jumătate din substanțele conținute, în al doilea an 
jumătate din ce a rămas, adică un sfert din total, 

iar în anii 3 și 4 câte o optime din toată compoziția 
sa.

Numai bine compostat și bine administrat 
gunoiul de grajd este cu adevărat o comoară.

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

consultați cartea mea  
  

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

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

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

de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe 
acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca 
pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță 
dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, 
spuse în loc de altceva, ci un avertisment de 
ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. 
Primesc suficient de multe telefoane în care 
mi se aduce la cunoștință despre masacrarea 
familiilor de albine de către posesorii de unul 
sau mai mulți pomi fructiferi care fac trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, 
comunicând ziua tratamentului și produsele 
ce le veți folosi. Primăriile sunt obligate să 
înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă 
de acest lucru.

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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Două medalii pentru luptătorii gorjeni
Doi luptători de la CS Pandurii Târgu Jiu s-au întors 

medaliați de la Campionatele Naționale U23 Seniori. Este 
vorba despre Alexandru Beșliu, cel care a cucerit aurul la 92 
de kilograme, și de Ștefan Igoianu, sportiv care a luat bron-
zul la 70 kilograme. Ambii sunt antrenați de Ștefan Tănase. 
Competiția s-a desfășurat la Cluj-Napoca.

CĂTĂLIN PASĂRE

Înfrângere pentru UCB
Echipa de handbal CS UCB Târgu Jiu a fost învinsă de 

către satelitul formației CSM Oradea. Trupa bihoreană s-a 
impus cu 33-30, grație unei reprize secunde mult mai bune. 
Gorjenii au intrat în avantaj la cabine, scor 13-15, dar nu 
au putut obține al patrulea succes consecutiv în Divizia A. 
Meciul a contat pentru etapa a 10-a a Seriei C. Vlad Mladin 
a fost cel mai bun marcator al oaspeților, cu 9 reușite. 
Universitarii revin pe teren propriu joi, 24 noiembrie, atunci 
când primesc vizita formației SCM Politehnica Timișoara 2. 
Gorjenii au cinci victorii și trei înfrângeri în actualul sezon.
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Jiul Rovinari stă în 
coasta liderului CSO 
Turceni. Liga a patra 

a programat etapa cu numărul 
11 în weekend, iar rovinărenii 
au obținut o victorie prețioasă 
pe terenul de la Țînțăreni. Ele-
vii lui Ion Lițoiu s-au impus 
cu 2-1. Horia Şitoianu și Ionuț 
Tătaru au înscris pentru vizi-
tatori. Echipa lui Viorel Cojo-
caru a stat în această rundă, 
dar rămâe pe primul loc da-
torită golaverajului superior. 
Cel mai concludent succes al 
etapei a fost obținut de Vul-
turii Fărcășești. Liga 5 a fost 
mai bogată în goluri. Runda 

Succes important pentru Jiul Rovinari

cu numărul 10 a adus meciuri 
spectaculoase în ambele serii. 
Cele mai multe reușite s-au 

consemnat la Brănești, Polo-
vragi și Bengești.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 4, Etapa 11
CSO Turceni a stat

CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu – AS Petrolul Stoina nu s-a disputat
CS Unirea Țînțăreni 1 – 2 CS Jiul Rovinari 2016 
CS Internațional Bălești 1 – 0 FC Petrolul Țicleni 

AS Jupânești 1 – 1 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 
AS Viitorul Negomir 0 – 4 CS Vulturii Fărcășești 

CS Minerul Motru 2008 3 – 0 AS Minerul II Mătăsari 

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  10 8 2 0  42   9 26p
3. CS Unirea Țînțăreni  10 5 3 2  16 10 18p
4. CS Vulturii Fărcășești    9 5 2 2  26   9 17p
5. CS Minerul Motru 2008    9 5 1 3  22 11 16p
6. CS Internațional Bălești    9 4 2 3  16 11 14p
7. AS Minerul II Mătăsari  10 4 1 5  11 20 13p
8. AS Petrolul Stoina    9 3 2 4  16 19 11p
9. FC Petrolul Țicleni    9 2 3 4  10 17   9p
10. CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești   9 1 1 7  10 28   4p
11. AS Jupânești     9 0 2 7    3 41   2p
12. AS Viitorul Negomir    9 0 1 8    6 38   1p

Liga 5 – Seria 1, Etapa 10
AS Știința Godinești a stat

AS Viitorul Brănești 5 – 3 AS Unirea Dragotești 
AS Triumful Borăscu 5 – 0 CS Dumbrava Câlnic 

AS Pandurii Padeș 2019 0 – 2 AS Energetica Tismana 
AS Viitorul Plopșoru 5 – 1 AS Viitorul Cătunele 
AS Unirea Bolboși 1 – 0 AS Foresta Văgiulești 

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    9 5 3 1  20  11     18p
3. AS Unirea Bolboși  10 5 3 2  21  21     18p
4. AS Viitorul Cătunele    9 4 2 3  22  26     14p
5. AS Pandurii Padeș 2019    9 4 1 4  24  26     13p
6. AS Viitorul Brănești    9 4 1 4  18  23     13p
7. AS Triumful Borăscu    9 3 3 3  30  21     12p
8. AS Viitorul Plopșoru    9 2 2 5  20  24       8p
9. AS Unirea Dragotești    9 2 2 5  15  30       8p
10. CS Dumbrava Câlnic    9 2 1 6  21  28       7p
11. AS Foresta Văgiulești    9 1 1 7  21  34       4p

Liga 5 –  Seria 2, Etapa 10
AS Prigoria a stat

AS Dinamo Inter Stănești 2 – 3 AS Scoarța
AS Bradul Polovragi 6 – 4 AS 7 Noiembrie Costești 

AS Știința Popmond Plopșoru 2 – 2 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 
CS Știința Drăguțești 1 – 3 CSC Dănești 

AS Gilortul Bengești 8 – 1 AS Viitorul Logrești

CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 2
# Echipa    M      V        E     I   GM   GP    P
1. CSC Dănești    9       8        0     1    28     7   24p
2. AS Gilortul Bengești            10       7        0     3    26   10   21p
3. AS Scoarța        9       6        0     3    22   16   18p
4. Flacăra Roșia de Amaradia   9       5        1     3    23   17   16p
5. AS Știința Popmond Plopșoru  9       4        1     4    18   21   13p
6. CS Știința Drăguțești   9       4        1     4    14   19   13p
7. AS Viitorul Logrești    9       4        0     5    32   28   12p
8. AS Bradul Polovragi   9       4        0     5    23    22   12p
9. AS 7 Noiembrie Costești   9       3        0     6    29   37     9p
10. AS Dinamo Inter Stănești   9       3        0     6    17   28     9p
11. AS Prigoria    9       0        1     8    15   42     1p
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Călin Cojocaru, omul 
care a pregătit ulti-
ma oară Pandurii în 

liga secundă, nu a avut viață 
lungă nici în județul înveci-
nat. Antrenorul timișorean s-a 
despărțit de formația Viitorul 
Dăești. Odată cu el a plecat și 
gorjeanul Cristian Popescu, 
cel care îndeplinea funcția de 
secund la gruparea vîlceană. 
Cei doi au petrecut cinci luni 
pe banca formației de eșalon 
terț. Ultimul meci cu Cojo-
caru la timona s-a consumat 
vinerea trecută, atunci când 
Dăeștiul a remizat pe ,,Exten-
siv” cu Universitatea Craio-
va 2, scor 0-0. ,,Vulturii” au 
acumulat cinci victorii, patru 
remize și patru înfrângeri și 
sunt la patru puncte distanță 
de locurile de play-off. În lo-
cul lui Cojocaru, echipa va fi 

Fostul antrenor al Pandurilor a plecat de la Dăești
condusă de Cristian Lucian 
Munteanu (42 ani).

,,În primul rând, vreau să 
îi mulțumesc pentru tot pro-
fesorului Călin Cojocaru, am 
învățat multe de la el și îi urez 
multă baftă în cariera lui de 
antrenor. Este o onoare și o 
mândrie să fiu principal la 
Dăești și îmi doresc să nu dez-
amăgesc, sper din tot sufletul 
să reușim alături de echipă 
să avem rezultate pozitive. 
Am dezamăgit multă lume cu 
rezultatele pe care le-am avut 
în ultima perioadă, nu o să fie 
ușor, dar cu multă muncă și 
seriozitate sper sa reușim”, a 
declarat noul principal, care 
va îndeplini și rolul de jucă-
tor. După 13 etape, Viitorul 
Dăești ocupă locul 5 în Seria 
6.
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Echipa naţională de fotbal 
a României a trecut fără pro-
bleme de naționala similară a 
Moldovei, scor 5-0, duminică 
seara, pe Stadionul Zimbru 
din Chişinău, într-un meci 
amical. Trupa pregătită de 
Edward Iordănescu a punc-
tat prin Olimpiu Moruţan (9), 
Denis Drăguş (40), Alexandru 
Cicâldău (61), Daniel Paras-
chiv (71 - penalty) şi Adri-
an Rus (88). Selecționerul a 
evidențiat aspectele pozitive 
din dubla cu Slovenia și Mol-
dova, deși primul meci a fost 

Iordănescu își face curaj după victoria cu 
Moldova: Strategia a fost una inspirată

pierdut la Cluj, 1-2.
„Cred că a fost o acțiune 

reușită din multe puncte de 
vedere. Strategia a fost una 
inspirată. Am făcut trei repri-
ze bune din patru, am debutat 
nouă jucători foarte tineri. Cred 
că este cea mai tânără echipă 
din istorie a României. Echipa 
a avut tonus, curaj. Slovenia a 
arătat lucruri foarte bune și nu 
a fost ușor cu mulți debutanți, 
dar echipa a reacționat bine. 
Jocul de echipă a fost bun. 
Trebuie să facem front comun. 
Ce s-a întâmplat acum îi obligă 

foarte tare. O să continui linia 
pe care am început-o. Suntem 
foarte atenți! Vom trage mai 
multe concluzii în zilele urmă-
toare”, a spus Edi Iordănescu, 
la Pro Arena.

Pentru ,,tricolori” urmea-
ză startul calificărilor pentru 
EURO 2024. 

România face parte din 
Grupa I, alături de Elveția, Is-
rael, Kosovo, Andorra și Bela-
rus. Primul meci al naționalei 
este programat pe 25 martie, 
în Andorra.
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