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Noaptea min. 600CC

Un olimpic va Un olimpic va 
aprinde iluminatul aprinde iluminatul 
festiv la Târgu-Jiufestiv la Târgu-Jiu

7 milioane de euro pentru 7 milioane de euro pentru 
reducerea riscului de infecții reducerea riscului de infecții 
nosocomiale la Spitalul Județean

Ziua max. 11Ziua max. 1100CC
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Mihai Țopescu – expoziție în Mihai Țopescu – expoziție în 

capitală în perioada sărbătorilor de iarnă!capitală în perioada sărbătorilor de iarnă!

»8-9»8-9Nouă copii din Nouă copii din 
Gureni, lăsați să Gureni, lăsați să 
învețe la lumina învețe la lumina 
lumânării! Familiile lumânării! Familiile 
lor din Colonia ACH, lor din Colonia ACH, 
debranșate de la curent

ACTUALITATE/ PAG. 3ACTUALITATE/ PAG. 3

Romanescu: Am achiziționat Romanescu: Am achiziționat 
un utilaj nou pentru Edilitaraun utilaj nou pentru Edilitara

Primarul Marcel Romanescu a anunțat 
că din bani publici s-a achiziționat un 
nou utilaj.

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

Demisie la ISJ Gorj. Un Demisie la ISJ Gorj. Un 
nou inspector școlarnou inspector școlar

Schimbări în echipa de conducere 
de la Inspectoratul Școlar Județean 
Gorj. Șefa ISJ Gorj, Marcela Mrejeru, 
a desemnat un nou inspector școlar 
pentru proiecte educaționale. 

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 

»5»5
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„Când cărţile se vând greu, oamenii se vând ușor, iar ţara se dă pe degeaba.”  - Tudor Mușates cu„Când cărţile se vând greu, oamenii se vând ușor, iar ţara se dă pe degeaba.”  - Tudor Mușates cu
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic
† Ss. Celement I, † Ss. Celement I, 
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farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 

parter, vis-a-vis parter, vis-a-vis 

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9253  -0,0164
Dolarul SUA                    4,7918 +0,0369
Gramul de aur                        269,9403  -0,4922 
Francul elveţian                         5,0162  -0,0064  
100 Yeni japonezi                     3,3493  +0,0085
Lira sterlină       5,6661  +0,0580 
Leva bulgărească      2,5124  +0,0004 
Leul moldovenesc                     0,2599  +0,0018     
100 Forinţi maghiari     1,1879  -0,0037

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

†) Sfântul Cuvios †) Sfântul Cuvios 
Antonie de la Antonie de la 
Iezeru VâceaIezeru Vâcea
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Brambureala guvernamentalo-parlamentară
Motto: „Ori de câte ori suntem 

în îndoială, trebuie să alegem ca-
lea prin care greșim mai puțin.”

Aristotel

Ca să devină lege, orice 
ordonanță de urgență a 
Guvernului trebuie să 

fie dezbătută în Parlamentul Ro-
mâniei, unde mai poate fi corec-
tată prin amendamente, adoptată 
și promulgată. Este și cazul celor 
vreo trei-patru OUG pe energie 
elaborate, e un fel de a spune, 
căci au fost una mai greșită de-
cât alta, menite să reglementeze 
tariful la energia electrică. 

PARLAMENTUL RUȘINII 
DOARME ÎN PAPUCI, PE LE-
FURI MARI. Nici ultima formă, 
care zace uitată în Parlament 
nu face excepție. Cifrele 0,68 de 
bani, pentru cei care consumă 
sub 100 kWh, 0,80 pentru cei 
care consumă sub 255kWh și 1 
leu pentru IMM-uri sau 1,30 lei 
pentru cei care depășesc 255 
kWh la consum sunt povești de 
adormit copiii. Asta atâta vreme 
cât ordonanța de urgență a Gu-
vernului zace în Parlament, iar 
amendamentele ce fuseseră pro-
mise aunt, deocamdată, gogoși. 
Niște gogoși înfuriate, deopotrivă 
guvernamentale și parlamentare.

După lupte seculare, ca-
re-au durat mai bine de două 
luni, în sfârșit, luni seară, după 
numai două ore de discuții, 
reprezentanții coaliției au stabi-
lit procentul cu care vor fi mări-
te pensiile de la 1 ianuarie 2023, 
cifrat la 12,5%. Culmea este că 
încă de prin lunile iunie-iulie, 
ministrul Muncii, Marius Budăi, 
anunțase că acest procent de 
majorare a pensiilor va fi de cel 
puțin 10%. Mai apoi, liderul Par-
tidului Social Democrat, Marcel 
Ciolacu, a vorbit de un procent 

ceva mai mare, de 11,92%.
IOHANNIS S-A BĂGAT UNDE 

NU-I FIERBE OALA! Deși nu are vreo 
treabă cu activitatea Guvernului, 
Preș. Klaus Werner Iohannis, a urcat 
procentul la 15%, cică pentru a com-
pensa valoarea ridicată a inflației, 
care urcase – la data declarației sale 
- la 15,9%! Procentul a fost preluat 
și de prim-ministrul României, Nico-
lae Ciucă, în același timp președinte 
al pretinsului Partid Național Liberal 
și a urmat tradiționala ceartă româ-
nească pe tema cine dă mai mult!

Cearta degenerase în acuze din 
artea țațelor Raluca Turcan și Ali-
na Gorghiu, care, hop, nevoie mare, 
doreau să participe la negocierile(un 
cuvânt prost ales pentru soarta seni-
orilor noștri, așa cum frumos și ele-
gant le spune ministrul Muncii, Ma-
rius Budăi, pensionarilor României) 
dintre prim-ministrul Nicolae Ciucă și 
Marcel Ciolacu, al treilea om în stat, 
ca președinte al Camerei Deputaților 
și, în același timp, președinte al Par-
tidului Social Democrat, cel mai mare 
partid parlamentar al României.

Aceleași țațe – Turcan și Gorghiu 
– îi cereau cândva demisia ministru-
lui Muncii, Marius Budăi când cerea 
o creștere de 10% a pensiilor. După ce 
Iohannisul lor a vrut 15%, au preluat 
și ele ca gaia mațu acest procent.

DOUĂ ȚAȚE PRETINS LIBERA-
LE, LĂSATE CU BUZA UMFLATĂ! 
Luni seară, cele două țațe se autoin-
vitau la discuțiile coaliției. Numai că 
diplomatul Nicolae Ciucă le-a tăiat 
macaroana, spunând că vor merge 
doar prim-vicepreședinții de partide. 
Pe stenograma discuțiilor din coaliție, 
un pretins liberal i-a cerut iar demisia 
ministrului Muncii, Marius Budăi. O 
inspirație de ultim moment și un gest 
de autoritate al prim-ministrului Ro-
mâniei, Nicolae Ciucă, i-a amuțit pe 
toți: „Nu va fi nici 10% și nici 15%, cu 
12,5%!!!” 

ION PREDOȘANU

P.S. AMBULANȚIERII PRO-
TESTEAZĂ! Începând de marți, 
sindicaliștii de la Ambulanța au 
protestat împotriva cetățeanului „de 
neînlocuit” dr. anestezist Raed Ara-
fat, proptit de nu știm cine Secre-
tar de stat la Ministerul de Interne, 
șef peste Departamentul Situații de 
Urgență, ca o sulă-n coasta minis-
trului Sănătății, Alexandru Rafila. 
Protestatarii și-au făc datoria două 
ore în fața Ministerului Afacerilor 
Interne, iar tupeistul de aneste-
zist dr. Raed Arafat nici n-a cata-
dicsit să stea măcar de vorbă cu o 
delegație a acestora. Ei susțin că 
ambulanțele sunt învechite, unle-
le ce peste 1.000.000 de Kilometri 
rulați fiind un pericol public pentru 
bolnavi, ca și pentru personalul ce 
le deservește. Un personal prost plă-
tit de ani de zile. Apoi s-au mutat cu 
protestele în Piața Victoriei, pentru 
alte două ore, iar apoi urmau să fie 
primiți de însuși prim-ministrul Ni-
colae Ciucă. Nu cunoaștem rezulta-
tele discuțiilor dintre prim-ministrul 
Nicolae Ciucă și delegația Sindica-
tului Național Ambulanța, dar dacă 
ele nuse vor concretiza în niscaiva 
promisiuni, ambulanțierii nu se vor 
opri cu protestele. (Ion Predoșanu)

Ne întâlnim din când în când la nunți
și ne aducem aminte de trecutul glorios
gustăm apa 
cu gândul la minunea preschimbării
apoi dănțuim ca în vremea binecuvântărilor
dar orele trec
iar noi
ne întoarcem
la durerile de zi cu zi

ne întâlnim din când în când
cu zâmbetul pe buze
și răsăritul clipelor în priviri
ce am fost
ce vom fi
iată minunea de care am putea să vorbim
ore în șir

ne întâlnim din când în când
să ne spunem că suntem
măcar la evenimente obligatorii
încercăm și această numărătoare
apoi înghițim praful adevărului crud
și ne întoarcem
la durerile de zi cu zi
iar timpul își vede de drum
prin carnea noastră

ANY DRĂGOIANU, Țânțăreni, județul Gorj
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Primarul Marcel Romanescu a anunțat că din bani publici 
s-a achiziționat un nou utilaj.

,,Un nou utilaj pentru care noi am asigurat fondurile nece-
sare a fost achiziționat pentru Societatea Edilitara. Este vorba 
despre un Unimog, un vehicul multifuncțional compact și ușor 
de manevrat. Fiind un utilaj versatil, va fi folosit pentru diverse 
activități, de la deszăpezire și până la curățarea străzilor. 

Investim tot mai mult în echipamente și se observă schim-
bări radicale în modul de funcționare al Societății Edilitara. 

Directorul Adrian Dăianu s-a implicat mult, iar unitatea a 
evoluat enorm.

Utilajele achiziționate recent își fac simțită prezența pe străzi 
și în șantierele deschise în oraș, iar calitatea lucrărilor crește 
simțitor odată cu investițiile care se fac în echipamente moder-
ne", a menționat Romanescu. 

A.S.

Romanescu: Am achiziționat un 
utilaj nou pentru Edilitara

Un muncitor care lucra ca sudor într-o hală în fabrica de ciment din 
Bârsești a murit ieri, în timpul programului de lucru, căzând de la o 
înălțime de 30 de metri. Bărbatul, Mihai Gabriel, avea doar 44 de ani 

Polițiștii însoțiți reprezentanți din cadrul ITM Gorj s-au deplasat la fața lo-
cului, stabilind că un bărbat de 44 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, în timp ce 
se afla la serviciu și efectua lucrări de renovare a unei hale industriale situată 
în localitatea componentă Bârsești, a căzut de la o înălțime de aproximativ 30 
de metri.

În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical sosit la 
fața locului, a fost constatat decesul.

Corpul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în 
vederea efectuării necropsiei.

Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale 
de securitate și sănătate în muncă.

ITM Gorj a comunicat, de asemenea, că inspectorii de muncă au deschis 
dosar de cercetare a evenimentului mortal produs în data de 22.11.2022, în 
urma căruia un bărbat, sudor, în timp ce efectua sarcini de serviciu a căzut de 
la o înălțime de aproximativ 30 metri si a decedat.

La fața locului s-au prezentat inspectori de muncă din cadrul Serviciu-
lui Control Securitate și Sănătate în Muncă în vederea efectuării cercetării 
inițiale, urmând ca la finalizarea cercetării să fie stabilite împrejurările şi cau-
zele care au dus la producerea evenimentului, reglementările legale încălcate, 
răspunderilor şi măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii 
altor evenimente similare.

M.C.H.

Accident de muncă mortal Accident de muncă mortal 
la Bârseștila Bârsești



pulsul zileipulsul zileiMiercuri, 23 Noiembrie 2022Miercuri, 23 Noiembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»44

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

Creatorul „Pădurii 
Colorate”, așa cum 
mai este cunoscut 

Mihai Țopescu, va avea în pe-
rioada sărbătorilor de iarnă 
o expoziție inedită în Capi-
tală. De această dată, artis-
tul gorjean nu mai combină 
culorile, nu se mai folosește 
nici de sticlă sau lemn pentru 

Mihai Țopescu – expoziție în capitală 
în perioada sărbătorilor de iarnă!

a transmite mesaje și stări 
emoționale unice, ci „se joacă” 
într-un mod cu totul original 
cu nodurile unor sfori pe care 
le transformă în lucrări de 
artă. „Cunoscut mai ales pen-
tru lucrările sale în sticlă, ar-
tistul propune acum o întâlnire 
între obiect – forme compacte 
inspirate de arhitectura popu-
lară – și imagini cheie ce pro-
duc împreună semnificații ce 
se contopesc și înghit reciproc, 
funcționând la nivel simbolic 
sub semnul unirii contrariilor, 
la fel ca nodul.

,,Nodal” include o serie de 
lucrări recente prin care artis-
tul dezvăluie o întreagă meta-
fizică românească dar și moti-
ve majore din arta universală. 
Mihai Țopescu propune prin 
nodurile lui din funii răsucite 

o incursiune printre arhetipuri, 
leagă și dezleagă semnificații, 
lăsând la indemâna privi-
torului cele mai divergente 
înțelesuri. Acest proiect special 
în care nodul este laitmotivul 
căutărilor sale artistice, caută 
o conciliere între o lume cu un 
substrat specific românesc și 
influențe din simbolistica uni-

versală, la fel cum nodurile se 
îmbină într-o încleștare ce dă 
naștere unui corp geometric 
perfect (ce marchează în mod 
constant creația artistului)”, 
se arată în materialul de pre-
zentare a expoziției ce va fi in-
augurată joi la Annart Gallery 
București. 

Expoziția va putea fi vizi-
tată până pe 7 ianuarie 2023 
și l are drept curator pe un 
alt gorjean, Gigi Mihăiță, ple-
cat de ani buni din Târgu-Jiu 
în capitală, dar care a păstrat 
permanent legătura cu Mi-
hai Țopescu. „Mihai Țopescu 
reprezintă optimismul asistat 
de curaj și hotărârea asuma-
tă chiar și atunci când este 
în contracurent. Prin arta sa, 
Mihai Țopescu pune întrebări 
și dă posibile răspunsuri, în-

curajând privitorul să fie par-
ticipativ în relația cu lucrările. 
Generic, realitatea este una 
singură, dar Mihai Țopescu 
știe că fiecare dintre noi avem 
realitatea noastră, filtrul per-
sonal prin care percepem lu-
mea, iar arta lui funcționează 
ca un ghid care ne arată calea 
sau căile, posibil ori preferabil 
de urmat în raport cu tot ce se 
află în jurul nostru: realitățile 
politice, economice, pandemi-
ce, ecologice – nu în ultimul 
rând. Nu trebuie să renunțăm, 
trebuie să ne urmăm visul 
devenit viziune și scop final”, 
transmite Gigi Mihăiță.  

Conform prezentării 
expoziției din capitală, „nodul 
este punctul zero, este locul 
de intersecție și trecere, este 
un prag. Doar drumul există, 
este alegerea, decizia asuma-
tă, este Karma, acțiunea care 
poate decide existența viitoare 
a individului, rezultatul căută-
rilor, rezultatul drumului prin 
viață, prin artă. Mihai Țopescu 
alege calea cea mai puțin um-
blată. Conform primei legi a lui 
Kirchhoff, cunoscută și drept 
legea nodurilor: suma alge-
brică a intensităților curenților 
electrici care se întâlnesc într-
un nod de rețea este egală cu 
zero. Suma intrărilor (energie, 
talent, inspirație etc.) este ega-
lă cu suma ieșirilor (obiectul 
de artă și calitățile sale). Așa 
cum scara urcă și coboară în 

același timp, nodul leagă și 
dezleagă. Ambiguitatea sim-
bolului este clasic prezentată 
în capitolul ,,Albeața bale-
nei” din  Moby Dick de Her-
man Melville, prin vocea lui 
Ishamael. Nodurile lui Mihai 
Țopescu pot avea cele mai di-
vergente înțelesuri pentru pri-
vitori, cele mai multe raportate 
la experiențele proprii. Artistul 
este asertiv dar și ambiguu în 
același timp”. 

Mihai Țopescu expune 
constant la Galeriile de Artă 
din Târgu-Jiu alături de alți 
artiști din municipiu, dar 
cele mai importante expoziții 

ale sale au fost realizate la 
Craiova, București, Venezia, 
Kanazawa, Beijing, Bruxelles 
și multe alte. 

Cel mai cunoscut proiect 
al său rămâne însă Pădurea 
Colorată, realizată la Bumbești 
Pițic și vizitată annual de mii 
de turiști. Pădurea reprezintă 
un obiectiv de neratat pentru 
cine vizitează Gorjul, ea fiind 
parte a unui proiect cultural 
realizat de artiști de pe întreg 
continentul în semn de pro-
test față de defrișările masi-
ve care au avut loc în ultimii 
ani.

 GELU IONESCU
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Demisie la ISJ Gorj. Un nou inspector școlarDemisie la ISJ Gorj. Un nou inspector școlar

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.

Schimbări în echipa de con-
ducere de la Inspectoratul 
Școlar Județean Gorj. Șefa 

ISJ Gorj, Marcela Mrejeru, a desem-
nat un nou inspector școlar pentru 
proiecte educaționale. Este vorba de 
profesoara Teodora Dragotă, de la Co-
legiul Național „Tudor Vladimirescu” 

din Târgu-Jiu. Aceasta a fost numi-
tă pe post prin detașare în interesul 
învățământului, până la organizarea 
concursului, dar nu mai târziu de 
sfârșitul anului școlar 2022-2023.

Fosta inspectoare Cristina Belega 
și-a dat demisia și a revenit la cate-
dra rezervată de la Colegiul Economic 

„Virgil Madgearu”. 
Deciziile au fost luate în cadrul 

Consiliului de Administrație al In-
spectoratului Școlar Județean Gorj, 
în ședința din 18 noiembrie. 

Marcela Mrejeru, de la PSD, a re-
venit în luna iulie la conducerea ISJ 
Gorj, postul fiind ocupat anterior de 
liberala Dana Constantinescu.

I.I.

Hotărâre de guvern pentru Cariera RoșiuțaHotărâre de guvern pentru Cariera Roșiuța
Guvernul a aprobat în ședința de marți un proiect pri-

vind aprobarea amplasamentului şi declanșarea procedu-
rilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere situat pe ampla-
samentul lucrării de utilitate publică de interes naţional 
,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, 
judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”.

Hotărârea aprobată stabilește unele măsuri pentru ac-
tualizarea situației imobilelor proprietate privată afectate de 
realizarea lucrării de utilitate publică de interes național.

Concret, se actualizează elementele de identificare și su-
mele individuale aferente despăgubirilor pentru exproprie-
rea imobilelor prevăzute în anexa 2 la HG nr. 1031/2018.

Astfel, au fost incluse în coridorul de expropriere și 
imobilele de tipul construcțiilor și a fost suplimentată cu 
886.049 lei suma necesară pentru plata sumelor individu-
ale stabilite de către instanțele de judecată pentru despă-
gubirea imobilelor proprietate privată aflate pe coridorul 
de expropriere. Banii se asigură din bugetul Ministerului 
Energiei.

Procedurile de expropriere vor fi efectuate de către Com-
plexul Energetic Oltenia.

În HG nr. 1031/2018 au fost incluse în coridorul de 
expropriere doar imobilele de tipul terenurilor, nu și imo-
bilele de tipul construcțiilor.

I.I.
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Iluminatul festiv de 
sărbători va fi pornit 
anul acesta de Mihai 

Alexandru Bratu, cel mai bun 
participant din toate timpurile 
al României la Olimpiada 
Internațională de Lingvistică. 

Informația a fost anunțată 
de către edilul Marcel 
Romanescu.

,,De aceea am luat 
hotărârea ca în seara zilei de 
1 Decembrie să-l avem alături 
pe acest tânăr remarcabil, elev 
al Colegiului Național ,,Tudor 
Vladimirescu", care a obținut 
două medalii de aur la presti-
gioasa competiție, în anii 2021 
și 2022. De altfel, palmare-

Un olimpic va aprinde iluminatul Un olimpic va aprinde iluminatul 
festiv la Târgu-Jiufestiv la Târgu-Jiu

sul său în ceea ce privește 
competițiile internaționale este 
impresionant: medalia de aur 
la Olimpiada  Internațională 
de Lingvistică, ediția 2022; 
medalia de argint, ediția 2022, 
la Asia Pacific Linguistics 
Olympid;  medalia de argint 
la Olimpiada Internațională 
de Geografie, ediția 2022; 
medalia de aur la Olimpiada 
Internațională de Lingvisti-
că, ediția 2021; medalia de 
bronz, ediția 2021, la Asia Pa-
cific Linguistics Olympiad", a 
anunțat primarul municipiu-
lui Târgu-Jiu.

A.S.

În perioada 14-18 noiembrie 2022 inspectorii de muncă 
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au 
efectuat un număr de 56 controale care au vizat atât do-
meniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității 
și sănătății în muncă. Au fost aplicate 24 sancțiuni 
contravenționale în valoare de 115.000 lei și dispuse 
116 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate, 
anunță instituția într-un comunicat de presă. 

Controale în minerit, spital 
și la silozurile de cereale

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Gorj a derulat pe par-
cursul anului 2022 acțiuni 
de control în cadrul Campa-
niei Naționale de verificare a 
modului în care sunt respec-
tate cerințele minime pentru 
îmbunătățirea securității și 
protecția sănătății lucrători-

lor care pot fi expuși riscuri-
lor de explozie și incendiu în 
silozurile de cereale, în fabri-
cile de băuturi alcoolice, în 
rafinării, în industria minieră 
și în spitale. Au fost verificați 
15 angajatori, fiind aplicate 
7 amenzi contravenționale în 
valoare de 25.000 lei și dis-
puse 9 măsuri de intrare în 
legalitate.

Obiectivele acțiunii au 
constat în:

- diminuarea consecințelor 
sociale și economice negative 
care derivă din nerespectarea 
prevederilor legale de către 
angajatorii din domeniile de 
activitate vizate de acțiune;

- creșterea gradului de 
conștientizare a angajatori-
lor și a lucrătorilor în ceea ce 
privește necesitatea respectă-
rii prevederilor legale referi-
toare la sănătatea și securita-
tea în muncă;

-eliminarea neconfor-
mităților constatate

Acțiunile de control s-au 
desfășurat în toate tipurile de 
întreprinderi (mici, mijlocii și 
mari, cu capital de stat, pri-

vat sau mixt) care efectuea-
ză activități de recepționare, 
condiționare, păstrare și va-
lorificare a produselor agri-
cole (CAEN 521), fabricarea 
nutrețurilor combinate (CAEN 
109), fabricarea produselor de 
morărit și panificație (CAEN 
106,107), fabricarea băuturi-
lor alcoolice (CAEN 11), pre-
cum și în toate unitățile de 
minerit (CAEN 05,07,08), ra-
finarea țițeiului (CAEN 192), 
și în spitale (CAEN 861).

„Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Gorj reamintește 
angajatorilor faptul că, potri-
vit prevederilor Legii numărul 
108/1999 pentru înființarea 
și organizarea Inspecției Mun-
cii, republicată și actualizată, 
constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de 
la 5.000 lei la 10.000 lei ne-
îndeplinirea sau îndeplinirea 
parţială de către entitatea con-
trolată a măsurilor dispuse de 
către inspectorul de muncă, la 
termenele stabilite de acesta”, 
a declarat George Octavian 
Romanescu, inspector-șef al 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Gorj.

M.C.H.



societatesocietate www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»77Miercuri, 23 Noiembrie 2022Miercuri, 23 Noiembrie 2022

Licitație pentru after Licitație pentru after 
school la Tismanaschool la Tismana

7 milioane de euro pentru reducerea riscului 7 milioane de euro pentru reducerea riscului 
de infecții nosocomiale la Spitalul Județeande infecții nosocomiale la Spitalul Județean

Peste 150 milioane de euro 
sunt alocați în Planul Național 
de Redresare și Reziliență 

(PNRR) pentru reducerea riscului de 
infecții nosocomiale în spitalele pu-
blice. 25 de spitale pot beneficia de 
acești bani, proiectele depunându-se 
până la finalul lunii noiembrie. 

În cadrul acestui apel, UAT 
Județul Gorj, în calitate de proprietar 
al infrastructurii și lider de parteneri-
at, împreună cu Spitalul Județean de 
Urgență Târgu Jiu, în calitate de par-

tener, intenționează să depună spre 
finanțare proiectul „Dotarea Spitalu-
lui Județean de Urgență Târgu Jiu cu 
echipamente și materiale destinate re-
ducerii riscului de infecții nosocomia-
le”, în vederea dotării unității sanitare 
la nivelul standardelor internaționale, 
în scopul protejării pacienților și 
îmbunătățirii capacității laboratoru-
lui de analize medicale. „Investițiile 
propuse vor conduce, pe termen lung, 
la consolidarea sistemului de sănăta-
te al Spitalului Județean de Urgență 

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu vrea să atragă fonduri de pes-
te 33 de milioane de lei pentru dotarea cu echipamente și materiale 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. Proiectul ar urma 
să fie finanțat din fonduri europene, prin PNRR.

Târgu Jiu și la reducerea impactului 
major de infecții asociate asistenței 
medicale”, se arată în proiect.

În acest sens, consilierii județeni 
se vor întruni miercuri, 23 noiembrie, 
în ședință extraordinară pentru a 
aproba valoarea totală a proiectului în 
cuantum de 33.373.023,43 lei (inclu-
siv TVA). Spitalul Județean ar urma 
să fie echipat, între altele, cu sisteme 
de filtrare și tratare aer HEPA – OZON, 
sisteme cu abur și dezinfectant pentru 
decontaminare și dezinfecție înaltă și 
rapidă - flux intermitent, aparate de 
curățare cu abur uscat, sistem auto-
mat de nebulizare, pentru dezinfecția 

suprafețelor pe cale aeriană cu ceață 
uscată, lămpi UV-C, cinci camere mo-
bile pentru izolare pacienți cu risc 
infecțios sau sisteme digitale de mă-
surare a gradului de igienă. 

Lista de achiziții este lungă și 
conține o serie de echipamente și ma-
teriale cerute de medicii spitalului. 

Semnarea contractelor de finanțare 
se face în prima parte a anului 2023, 
iar data limită de implementare a 
proiectelor este 2 mai 2024. Valoarea 
maximă nerambursabilă a finanțării 
alocate per proiect este de 6 milioane 
de euro fără TVA.

I.I.

Compania Națională de Investiții a 
scos la licitație lucrările de proiecta-
re și execuție pentru „Înființare after 
school pentru 60 de elevi” în orașul 
Tismana din județul Gorj. 

Noul after school va funcționa 
pe str. Calea Pocruii, nr. 5, având o 

suprafață construită de 528 mp.
Valoarea totală estimată a proiec-

tului este de 4.089.530 lei, fără TVA. 
Licitația se organizează la începutul 
lunii ianuarie 2023.

I.I.
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Situație dramatică pentru patru familii cu copii 
care locuiesc în colonia ACH din Gureni, comu-
na Peștișani. Aceste familii au fost pur și simplu 
debranșate de la energia electrică, în cursul zilei de 
marți, asta de către primărie, pe motiv că benefici-
arii nu au contracte semnate cu autoritatea locală. 
Beneficiarii acestei utilități spun, în schimb, că ar 
fi făcut mai multe demersuri la primărie pentru a 
li se încheia contracte pentru furnizarea energiei 
electrice dar ar fi fost refuzați, în acest caz apă-
rând o adevărată discriminare. Asta, pentru că alte 
familii din colonie au contracte și evident și curent 
electric.

Familia Logăscu are doi copii de vârstă preșcolară 
iar cei mici sunt ținuți în beznă de familie, urma-
re a debranșării locuinței lor de la energia electri-

că. În acest caz, reprezentanții primăriei le-au ridicat ce-
lor patru chiar și contorul de curent, asta spre disperarea 
celor care locuiesc acum pe întuneric.

O alta familie aflată în aceeași situație este a Roxanei 
Boroacă. Femeia are trei copii, toți elevi de școală. Copiii 

Nouă copii din GurNouă copii din Gur
lor din Colonia ACHlor din Colonia ACH
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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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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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ureni, lăsați să învețe la lumina lumânării! Familiile reni, lăsați să învețe la lumina lumânării! Familiile 
CH, debranșate de la curentH, debranșate de la curent

sunt obligați să își facă temele la lumina lumânării iar în 
lipsa curentului electric sunt obligați să se bage foarte 
devreme la culcare. 

Mama lor este disperată de situație și nu găsește 
soluție la acest conflict apărut cu primăria. Aceasta spu-
ne că vrea să aibă contract cu instituția publică pentru 
furnizarea energiei electrice dar, în mod incredibil, ar fi 
fost refuzată. 

Familia Luciei Țandară nu are nici ea curent, înce-
pând de marți. Femeia și cei doi copii de vârstă școlară 
nu înțeleg de ce doar ei și alte trei familii au rămas fără 
energie electrică, deși au curentul plătit la zi. Femeia este 
beneficiara de ajutor social dar susține că nu are debite 
la această utilitate. 

Copiilor le este, de asemenea, foarte greu să își facă 
temele la lumina lumânării. 

Foarte gravă este situația familiei Ionescu, cu un copil 
acasă. Stâlpul familie a decedat în urma cu câteva zile iar 
femeia cu un copil trebuie sa își plangă mortul la lumina 
lumânării. 

Nici Daniela Ionescu nu are contract cu primăria pen-
tru energie electrică și deși s-a rugat de reprezentanții 
primăriei sa o înțeleagă că numai ce și-a îngropat soțul 
și are o situație delicată, nu a fost iertată de cei de la Pri-
măria Peștișani

Problema rezolvată cu buldozerul?!

În cursul zilei de ieri, un cetățean  din Gureni împre-
ună cu reprezentanții celor patru familii s-au prezentat 
la Primăria Peștișani pentru a rezolva oarecum situația 
cu un profund caracter social, în speță fiind vorba despre 
familii sărace cu copii.

 S-a discutat cu secretarul primăriei și cu viceprima-
rul dar ambele persoane au fost ,,de piatră" în acest caz, 
spunandu-i-se cetățeanului de bună credință că dacă îi 
pare rău de respectivii sa ii ia acasă la el. 

Mai mult, oamenilor necăjiți li s-ar fi spus, în 
față, că locuințele lor vor fi dărâmate cu buldoze-
rul.

Barăcile fără acte!

În prezent, există o problemă nerezolvată între 
autoritatea  locală și o parte a locuitorilor din Colo-
nia ACH Gureni pe marginea actelor de proprietate 
atât a terenul de sub locuințe cât și a barăcilor in 
care locuiesc de ani buni aceste familii. Printre lo-
cuitorii coloniei se află persoane care locuiesc în co-

lonie de 60 de ani. Femeia are contract de închiriere 
cu primăria și nicidecum act de proprietate. 

Colonia ACH este un punct nevralgic al comunei 
Peștișani deoarece locuitorii acesteia sunt familii 
sărace, cu probleme sociale care ar trebui ajutate 
permanent de către autoritatea locală. 

Prefectura Gorj poate interveni în acest caz, de-
oarece copiii nu pot fi lăsați fără curent electric, 
în plină iarnă dar și Direcția pentru Protectia Co-
pilului care poate cere autorității locale să caute 
urgent soluții, tăierea curentului nefiind una dintre 
acestea. 

A.STOICA
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„Să fi e darul lui Dumnezeu în locul acesta și asupra celor „Să fi e darul lui Dumnezeu în locul acesta și asupra celor 
ce vor viețui aici cu credință și cu bună cucernicie și a ce vor viețui aici cu credință și cu bună cucernicie și a 
celor ce vor păzi poruncile Fiului și Dumnezeului meu”!celor ce vor păzi poruncile Fiului și Dumnezeului meu”!
Aflându-mă la Hramul Mănăs-

tirii Lainici, deci, la Sărbătoa-
rea «Intrarea Maicii Domnului 

în biserică», din ziua de 21 noiembrie 
2022 și ascultând cu atenție cuvântul 
de învățătură al Preacuviosului Pă-
rinte Stareț Ioachim Pârvulescu, mi-a 
sclipit în minte gândul de a scrie un 
articol despre legătura de sfințenie 
dintre Maica Domnului și Muntele 
Athos,fiindcă Sfântul Munte Athos 
este «Grădina Maicii Domnului», o 
peninsulă cu lungimea de 60 km și 
o lățime ce variază între 8-12 km, un 
loc minunat unde se află o republică 
monahală unică, pentru că aici, de 
la o generație la alta, au fost adopta-
te tradițiile spirituale ale Ortodoxiei, 
păstrate cu mare grijă de călugări de 
sute și sute de ani, iar, acum, Sfântul 
Munte este considerat principala ce-
tate a monahismului creștin.

,,Viață cerească li se va dărui lor 
și mila Fiului meu nu se va ridica 
de la dânșii”! 

În decursul timpului, locurile 

pitorești ale peninsulei, țărmul cu-
fundat în apele limpezi ale Mării Egee, 
Muntele Athos cu o serie de relicve 
creștine prețioase erau atractive pen-
tru tot felul de invadatori, iar, pentru 
că în cartea sfântului Munte Athos 
există pagini de prosperitate și declin, 
totuși, nici un obstacol nu a putut 
opri lumina credinței. Din anul 883, în 
Republica monastică Muntele Athos a 
venit perioada de glorie, atunci când 
a urcat pe tron Vasile Macedoneanul, 
care a confirmat în decretul său drep-
tul exclusiv al călugărilor ce locuiesc 
în peninsula Athos. Ca să trecem pes-
te valurile timpului în curgere unică, 
după eliberarea de ocupanții turci, 
soarta Muntelui Athos era neclară și 
la Conferința de la Londra din 1913, 
Rusia a propus să recunoască Athos 
ca stat independent, condus de Patri-
arhul Ecumenic, dar, Cinciul sacru al 
Sfântului Munte a rezistat și a emis 
un decret potrivit căruia călugării au 
recunoscut numai puterea regelui 
grec Constantin, iar, din anul 1923, 
prin Tratatul de la Lausanne, în Pe-
ninsula Athos a fost stabilită suvera-
nitatea Greciei. În timpul războaielor 
mondiale și în timpul războiului civil 
din Grecia, monahismul din Athos a 
supraviețuit multor dificultăți și toate 

acestea au condus la o reducere sem-
nificativă a numărului de călugări în 
cea mai mare parte a secolului al XX-
lea, pentru că în anul 1971, populația 
Sfântului Munte a fost minimă de 
numai 1.145 călugări. De atunci, 
printr-o minune, a existat o creștere 
constantă a numărului de slujitori 
în monahism din Muntele Athos, iar, 
democratizarea Greciei și includerea 
Muntelui Athos în lista patrimoniului 
UNESCO, din ultimul sfert al secolu-
lui al XX-lea, au condus la o creștere 
accentuată a interesului pentru Sfân-
tul Munte - atât în scopuri religioase, 
cât și în scopuri turistice de pelerinj. 
În momentul de față, Muntele Athos, 
în ciuda tuturor greutăților, cunoaște 
o altă etapă a renașterii sale, iar, 
la Sfântul Munte s-au adunat noi 
adepți, cărora călugării monahi pot să 
le transmită tradițiile Sfântului Mun-
te și obiceiurile păstrate din generație 
în generație. Populația din Muntele 
Athos a fost reînnoită în zilele noastre 
de oameni de diferite profesii și vârste, 
inclusiv tineri cu studii superioare, 
pentru că toți au decis ca să devină 
parte a tradițiilor vechi de secole ale 
Muntelui Athos, iar, Cetatea ortodo-

xiei isihaste este acum puternică, așa 
cum a fost în cea mai plină lumină pe-
rioadă a istoriei sale! Până la venirea 
Maicii Domnului aici, Sfântul Munte 
Athos se afla în întunericul închină-
rii la idoli, cu multe capiști idolești, 
iar pe vârful Athonului se afla idolul 
Apolon, fiind făcut din aur și având 
o înălțime uriașă. Se spune că atunci 
când era luminat de soare, se vedea 
tocmai de la Constantinopol, iar la 
acest idol veneau mulți și i se închi-
nau, pentru că diavolii predominau 
și oamenii care locuiau în munte răs-
pundeau la întrebările lor, dar mai în-
tâi trebuia să li se aducă jertfe, chiar 
pe unii dintre copiii lor. Și acum se 
păstrează altare idolești, având pietre 
cu canal de scurgere a sângelui, pe 
care se junghiau copiii mici. Așadar, 
după înălțarea Domnului nostru Iisus 
Hristos la cer, Sfinții Apostoli, împre-
ună cu Maica Domnului, au aruncat 
sorți să vadă ce parte a pământului li 
se va încredința pentru propovăduirea 
Evangheliei, iar, sorții Maicii Domnu-
lui au căzut să meargă pe pământul 
Ivirului, care acum se numește Gru-
zia. Preasfânta Fecioară s-a bucurat 
și se pregătea pentru plecare, dar i 
s-a arătat îngerul Domnului și i-a 
zis să nu se depărteze de Ierusalim, 

că țara ce i-a căzut se va lumina mai 
târziu, iar acum, să primească îngriji-
rea altui pământ, pe care i-l va arăta 
Domnul! Și astfel, Maica Domnului 
a rămas în Ierusalim în casa preaiu-
bitului ucenic al Domnului, Sfântul 
Apostol Ioan, dar, plecarea ei a fost în 
felul următor: Lazăr, care a fost înviat 
de Mântuitorul Hristos a patra zi, se 
afla în insula Cipru, unde fusese hiro-
tonit episcop de Sfântul Apostol Var-
nava și fiind în Cipru, a dorit din tot 
sufletul s-o vadă pe Maica Domnului, 
dar ezita să meargă în Ierusalim, fe-
rindu-se de ura evreilor, care căutau 
să-l omoare. Așa că i-a scris Preasfin-
tei Fecioare, rugând-o să vină în in-
sula Cipru. Atunci, Maica Domnului 
a răspuns că va veni, dar să-i trimi-
tă o corabie, iar, atunci când Maica 
Domnului împreună cu Sfântul Apos-
tol Ioan călătoreau spre insula Cipru, 
din rânduiala lui Dumnezeu s-a ridi-
cat o furtună pe mare și corabia a fost 
dusă în apropierea Mun-
telui Athonului. Atunci, 
văzând frumusețea locu-
lui, Preasfânta Fecioară 
a cerut Fiului ei să-i dă-
ruiască acest munte, ca 
să-l aibă ca moștenire și 
deodată s-a auzit un glas 
zicând: „Primește acest 
loc ca moștenire și în el își 
vor afla scăparea toți care 
vor să se mântuiască” și 
coborând Maica Dom-
nului împreună cu Sfân-
tul Apostol Ioan la țărm, 
diavolii care se aflau în 
idoli, au început să țipe 
înfricoșați, fiind siliți de 
puterea lui Dumnezeu: 
„Ieșiți în întâmpinarea Ma-
riei, Maica lui Dumnezeu, 
la limanul lui Climent!”, 
iar, poporul, mirându-se 
și înspăimântându-se de 
cele ce auzea, a coborât 
la țărm să vadă ce s-a în-
tâmplat și întrebându-se, 
ce fel de Dumnezeu a ve-
nit, fiind mai mare decât 
al lor. Idolul Apolon s-a 
prăbușit și s-a sfărâmat 
în mii de bucăți și aceas-
ta i-a speriat și mai mult, 
pentru că ajungând la 
limanul lui Climent, au 

aflat pe Maica Domnului împreună cu 
Sfântul Apostol Ioan, care le-au ves-
tit despre întruparea Fiului lui Dum-
nezeu, despre răstignirea, învierea și 
înălțarea Lui la ceruri. Atunci, auzind 
toate acestea, oamenii s-au închinat 
adevăratului Dumnezeu Iisus Hristos 
și au mulțumit Maicii Domnului pen-
tru acest mare dar, apoi, s-au botezat 
cu toții și și-au sfărâmat capiștile și 
idolii dintr-însele. Maica Domnului 
i-a învățat, i-a povățuit și le-a zis că 
„acest loc îmi este dat mie de Fiul și 
Dumnezeul meu”, după care, binecu-
vântându-i, le-a zis: „Să fie darul lui 
Dumnezeu în locul acesta și asupra 
celor ce vor viețui aici cu credință și 
cu bună cucernicie și a celor ce vor 
păzi poruncile Fiului și Dumnezeului 
meu. Și toate cele pământești le vor 
avea cu îndestulare și fără multă os-
teneală. Viață cerească li se va dărui 
lor și mila Fiului meu nu se va ridica 
de la dânșii. Locului acestuia eu îi voi 



cultură, publicitatecultură, publicitate www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1111Miercuri, 23 Noiembrie 2022Miercuri, 23 Noiembrie 2022

      Anunț public privind decizia etapei de încadrare  

S.C. NGR COSMISERV 21 S.R.L, titular al proiectului, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asu-
pra mediului, pentru proiectul ”Construire căsuțe tip camping, cameră 
tehnică și bazin etanș vidanjabil” propus a fi amplasat în judeţul Gorj, 
comuna  Crasna, satul Drăgoiești.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează 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 decizi-
ei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 

S.C. SAMNIA TRANS S.R.L. cu sediul în loc. Tg-Jiu, str. Bld. Ecateri-
na Teodoroiu, nr. 383, camera 3. județul Gorj anunță publicul interesat că 
a depus la A.P.M Gorj documentația tehnică pentru obținerea autorizației 
de mediu pentru desfășurarea activităților Cod CAEN 3811 – Colectarea 
deșeurilor nepericuloase, 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase și 
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate pe amplasamentul 
din loc. Bârsești, Tg-Jiu, str. Bârsești, nr. 138D, județul Gorj.

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

fi apărătoare și fierbinte mijlocitoa-
re către Dumnezeu și pentru cei ce 
vor viețui aici”, apoi, Născătoarea de 
Dumnezeu s-a urcat din nou pe co-
rabie, lăsându-i pe toți cu lacrimi în 
ochi de bucurie pentru marele dar pe 
care-l primiseră, dar și cu lacrimi de 
întristare pentru despărțirea de Mai-
ca lui Dumnezeu. 

,,Pe acest Munte l-am ales eu 
dintre toate părțile pământului și 
am hotărât să-l afi erosesc spre a fi  
locuință călugărilor și pustnicilor”! 

După încreștinare, Sfântul Munte 
a ajuns aproape de pustiire, iar, când 
a rânduit Bunul Dumnezeu și Prea-
sfânta Lui Maică, au început să vină 
unii bărbați râvnitori, care s-au ne-
voit și s-au sfințit aici, precum a fost 
Sfântul Petru Atonitul, care a auzit 
din gura Maicii Domnului următoarea 
făgăduință: „Părinte, în Muntele Atho-
nului va fi odihna ta! Pe acest Munte 
l-am ales eu dintre toate părțile pă-
mântului și am hotărât să-l afierosesc 
spre a fi locuință călugărilor și pust-
nicilor și are să se numească «sfânt» 
și câți vor locui într-însul și vor voi 
să se lupte cu dușmanul obștesc al 
omenirii, adică cu diavolul, eu însăși 
voi lupta alături de ei, voi fi cu dânșii 
în toată viața lor, mă voi face lor aju-
tătoare nebiruită, îi voi învăța cele ce 
se cuvine să le facă și îi voi sfătui la 
cele ce se cuvine să nu le facă. Mă voi 
face lor mai înainte gânditor, doctor și 
le voi purta de grijă, atât pentru hra-
na și doctoria care întăresc și folosesc 
trupul, cât și pentru hrana și doctoria 
care împuternicesc sufletul; și nu-i 
voi lăsa să cadă de la bine și de la fap-
ta lor cea bună. 

Și aceasta o voi face în viața lor; 
iar după moarte, voi înfățișa Fiului și 
Dumnezeului meu pe aceia care cu iu-
bire de Dumnezeu și întru pocăință își 
vor săvârși viața lor în muntele acesta 
și le voi cere de la Dânsul desăvârșită 
iertare a păcatelor”. Să reținem cu 
mare atenție, că această făgăduință 
nu o face altcineva, ci, Preasfânta și 
Preacurata Maică a lui Dumnezeu, 
pentru cei care părăsesc toate și vin 
în Sfântul Munte și se încredințează 
în mâinile ei cele preacurate și prea-
sfinte. O, cât de bogați suntem noi, 
cei care avem o astfel de Maică prea-
bună și preamilostivă, oameni ai se-
colului al XXI-lea creștin! Cu timpul, 
se știe că pe Muntele Athos au venit 
creștini și s-au construit multe mă-
năstiri, schituri, chilii și colibe, au 
fost perioade în care Sfântul Munte 
a cunoscut o mare înflorire, iar, înce-
pând cu primele decenii ale secolului 
al IX-lea, monahismul aghiorit intră 
într-o nouă fază, când Muntele Athos 
își dobândește caracterul său de ținut 

exclusiv monahal, cu granițe bine de-
terminate, cu organizare administra-
tivă proprie și cu capitala la Kareia. 
În secolul al IX-lea au trăit în Sfân-
tul Munte două mari personalități: 
Sfântul Petru Atonitul, considerat 
unul dintre cei mai mari pustnici, și 
Sfântul Eftimie din Tesalonic, care a 
întemeiat o lavră monahală pe la mij-
locul secolului al IX-lea. Primul sigi-
liu împărătesc datează din anul 883, 
din care reiese strădania monahilor 
atoniți de a-și asigura caracterul mo-
nahal al peninsulei. Împăratul bizan-
tin Vasile I Macedoneanul poruncește 
ca să nu fie deranjați în nici un fel, de 
nimeni, călugării din Athos. În anul 
943, granițele Sfântului Munte sunt 
fixate definitiv, prin hotărâre împă-
rătească, ele rămânând, în general, 
aceleași până astăzi. Numărul mo-
nahilor la sfârșitul secolului al X-lea 
era de 1000, iar în anul 1020 ajunse-
seră la 3000, după cum se spune în 
viața Sfântului Atanasie Atonitul. La 
numai 30 de ani după aceea, numă-
rul călugărilor ajunsese la 6000, iar 
numărul mănăstirilor la 180. După 
căderea Constantinopolului (1453) 
numărul călugărilor a scăzut foar-
te mult, ajungând până la 1500. În 
Sfântul Munte Athos au fost totdeau-
na călugări de toate națiile, ei locuind 
în aceleași mănăstiri, fără să fie nevo-
ie de zidiri chinoviale separate. Dom-
nitorii români - moldoveni și munteni 
- au ajutat foarte mult Sfântul Mun-
te, dar nu s-au gândit să înființeze 
mănăstiri românești, știind că ajută 
monahismul ortodox care este unul, 
ori din ce nație s-ar trage fiecare. Cu 
timpul, au apărut câteva mănăstiri 
populate în exclusivitate: una de ruși 
- Sfântul Pantelimon; una de sârbi - 
Hilandaru; alta de bulgari – Zografu, 
iar, numărul călugărilor a variat în 
funcție de perioadele istorice. În anul 
1920, situația era următoarea: ruși 
- 4800; greci - 3900; români - 500; 
bulgari - 500; sârbi - 150; georgieni – 
50, iar, într-un timp scurt, din 1920 
până în 1970, numărul călugărilor 
a scăzut de la aproximativ 10000 la 
1146, iar, din 1974 începe să crească 
ușor, ajungând la ora actuală să fie 
în jur de 2500 de călugări. Numărul 
mănăstirilor este stabilit la 20, iar a 
schiturilor la 12, numărul chiliilor nu 
se știe exact, deoarece au fost foarte 
multe părăsite și s-au dărâmat. Cele 
20 de mănăstiri, în ordinea după care 
sunt așezate în catalogul mănăstirilor 
atonite, sunt următoarele: «Marea La-
vră», «Vatopedu», «Iviru», «Hilandaru», 
«Dionisiu», «Cutlumuș», «Pantocrator», 
«Xeropotamu», «Zografu», «Dohiariu», 
«Caracalu», «Filoteu», «Simonope-
tra», «Sfântul Pavel», «Stavronichita», 
«Xenofont», «Grigoriu», «Esfigmenu», 
«Sfântul Pantelimon» («Russikon») și 
«Constamonitu».

Profesor dr. Vasile GOGONEA

E toamnă iar și țara mea
Cu aur și-a-nnoit veșmântul.
Pe munți răsar căciuli de nea,
Pe șesuri moarte zburdă vântul.

Gingașe flori pierit-au arse
De bruma crudă, timpurie,
Se-nalță fumul gros din case
Și plânge iarba pe câmpie.

E toamnă iar în țara mea:
Sosește luna lui Brumar,
Admir pădurea prin perdea,

E toamnă iar în țara mea

Mai rup o filă-n calendar...

În gura sobei scormonesc
Prin jarul care nu s-a stins,
Cu gânduri grele mă-nvelesc,
Cu dorul mă-ntâlnesc în vis...

E toamnă iar în țara mea:
Suspină jalnic frunza arsă,
Clipește trist un pui de stea
Și vară...nu mai am prin casă.

FLORENTINA CUTEANU

Grădina cu fl ori
Nu mai sunt flori în grădină
nu mai sunt cine-i de vină
a căzut rouă și brumă
și florile cum v-am spus
s-au răstignit sus mai sus
parcă-a dat cu mătrăgună
însă-am să mai pun eu flori
dimineața până-n zori
și cu apă de izvor
să le ud pe fiecare
că grădina e în stare
chiar de n-are nici o floare
să-mi dea un buchet și mie
poate chiar pe datorie
și trandafiri și lalele
pentru ochii dragei mele
o călugăriță care
mă visează-n ziua mare.

ION CĂPRUCIU
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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. 

Telefon: 0766192811.
 Vând apartament 2 

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

Telefon: 0765980764.
 Vând casă și toa-

tă averea pe care o posed 

în comuna Dănești, satul 

Trocani, județul Gorj. Sunt 

pensionar, fără familie. Tel.: 

0766870282.
Vând teren în sat, îm-

prejmuit pentru creșterea 
a 1000 rațe sau 600 – 700 
gâște, sau 500 – 700 curci/
curcani, posiblitate de a fi 
crescute în spații protejate, 
dețin apă și material pentru 
construirea halelor. 

Telefon: 0765363066, 
0720450404. 

 Montăm țiglă meta-
lică, toată gama de culori, 
jgheaburi, burlane, aticuri, 
dulgherie, mansardări, pla-
cări cu polistiren și rigips și 
orice reparații de construcții. 
Lucrăm cu materiale proprii 
și ale beneficiarului, echipă 
foarte rapidă. 0726308098

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

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

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

 Vând Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfec-
tă de funcționare. Preț și 
amănunte la tel. Telefon: 
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.

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 

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
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

De regulă ploile, chiar și abundente, fac 
bine culturilor agricole, dar atunci când 
sunt în exces, mai ales în exces prelungit 

și stagnant, adesea pot provoca daune importante 
prin asfixierea plantelor, al cărei efect direct este 
reducerea densității plantelor valoroase și deci re-
ducerea potențialului productiv al culturilor,  pre-
cum și modificarea structurii floristice a terenurilor 
în favoarea florei spontane, puțin sau deloc utilă 
fermierilor. Culturile agricole suportă diferit stag-
narea apei (băltirea) și deci măsurile pe care tre-
buie să le luăm sunt diferite de la o cultură la alta. 

Una dintre cele mai sensibile culturi  la băltire 
este lucerna care suportă excesul stagnant de apă 
doar 3 – 4 zile, deși aceasta este cea mai mare con-
sumatoare de apă dintre plantele de cultură de la 
noi. Peste această limită de timp mugurii de lucer-
nă din colete se asfixiază și astfel plantele pier. Și 
mugurii de pe rădăcini au aceeași soartă. În locul 
plantelor de lucernă pierite vor răsări în primăvară 
plante sălbatice care nu numai că vor înrăutăți ca-
litatea fânurilor dar, fiind mai robuste, vor domina 
plantele de cultură din imediata vecinătate, slăbite 
în urma excesului stagnant de apă, și în scurt timp 
vor pieri și acestea. Iată suficiente motive pentru a 
proceda de urgență la îndepărtarea apei stagnan-
te în băltoacele din lan. Operațiunea nu este gre-
oaie și constă în săparea unui șanț îngust și nu 
prea adânc prin care apa în exces să fie evacuată, 
condusă, până într-un emisar (receptor) care să o 
evacueze mai departe. Mai multe asemenea șanțuri 
pot fi interconectate pe traseul cel mai scurt spre 
a reduce suprafața afectată de acestea. Lucrarea 
este imperativ a fi efectuată cât mai urgent, spre 
a reduce cât mai mult timpul de stagnare a apei 
în băltoace. După ce am stabilit traseele canalelor 
începem construirea lor pornind de la capăt cu cel 
final, colector, către băltoaca cea mai joasă în care 
pot fi afluite și alte băltoace aflate la cote din ce în 
ce mai ridicate pentru a reduce la minimum terenul 
săpat și a grăbi evacuarea apei din bălți. Peste câte-
va zile, pământul scos din canale trebuie pus la loc 
în acestea și astfel refacem cultura. 

Trifoiul și gramineele perene - sunt mai rezis-
tente cu 1 – 2 zile decât lucerna la acest fenomen, 
dar și din aceste culturi este bine să fie eliminată 
cât mai urgent apa în exces stagnant. Nici cerea-
lele păioase (grâu, orz, triticale) nu suportă timp 
prea îndelungat acest exces. Durata rezistenței lor 
la băltire depinde foarte mult de stadiul de creștere 
al plantelor. Astfel plantele abia răsărite sau cele 
puternic crescute, cu rozeta frunzelor întinsă la sol, 
sunt mai puțin rezistente decât cele cu creștere me-
die. 

Aici își spune cuvântul calitatea lucrărilor agro-
tehnice efectuate pentru înființarea culturilor. 
Dacă terenul nu este neted ci cu coame și șanțuri 
este lesne de înțeles că plantele din porțiunile mai 
joase sunt cel mai puternic și nedorit afectate. Cel 
mai puțin afectat de acest exces este triticale, 
care a moștenit de la secară o oarecare rezistență 
mai îndelungată la acest fenomen, dar și la secetă 
sau alte „accidente tehnologice”. Oricât de mult ar 
suporta plantele de cultură stagnarea apei, acest 
lucru afectează negativ potențialul de producție al 
acestora. Combatere excesului de apă stagnant din 
aceste culturi se poate face în același mod ca și la 
lucernă. 

Dragostea nu se naște niciodată din ură, 
dar ura se poate naște din dragoste.                  

Ion VELICAN

Viile - sunt și ele afectate de apa care băltește 
mai ales în imediata apropiere a butucilor. Chiar 
dacă aceste plante sunt în repaus vegetativ, stag-
narea apei împiedică respirația rădăcinilor și dacă 
stagnarea apei durează mai mult de 8 – 10 zile poa-

Protejarea culturilor la excesul 
de umiditate din toamnă

te conduce până la moartea prin asfixiere a plan-
telor. 

În plantațiile viticole este foarte bine ca după 
căderea frunzelor să se procedeze la arat sau la să-
pat cu cazmaua a solului și lăsarea terenului în 
brazdă crudă, adică să nu fie mărunțit, pentru a 
se crea astfel spații lacunare mari, prin care apa 
din precipitații să pătrundă mai ușor și mai adânc 
în sol. 

Astfel se previne destul de bine stagnarea la 
suprafață a apei din precipitațiile excesive. Ideal ar 
fi ca înainte de arat să fie împrăștiat gunoiul de 
grajd bine compostat și odată cu arătura se face și 
încorporarea lui în sol. Apa din toamnă și iarnă va 
provoca solubilizarea acestui material și deci intra-
rea sa mai ușor în soluția solului, devenind astfel 
accesibil plantelor. Pentru a spori rezistența soiu-
rilor valoroase de struguri la acest fenomen, se re-
curge la altoirea vițelor nobile pe portaltoi specifici 
feluritelor zone pedoclimatice de cultură, și acesta 
este un motiv în plus să cultivăm vițe altoite pro-
venind numai din pepinierele existente în fiecare 
bazin viticol. Hibrizii direct productivi se dovedesc 
a fi mai rezistenți la excesul stagnant de apă de-
cât soiurile nobile, mai ales dacă acestea din urmă 
provin din pepiniere neadecvate zonei noastre de 
cultură.

 Pomii fructiferi - pot suferi și ei din cauza băl-
tirii apei din precipitațiile din toamnă, chiar dacă 
și ei se află în repaus vegetativ. Mugurii din zona 
coletelor sau de pe rădăcini pot fi asfixiați până la 
moarte de apa stagnantă. Pentru a spori rezistența 
plantelor pomicole la asemenea fenomene negative, 
geneticienii au creat soiuri rezistente care se folo-
sesc drept portaltoi, sau se altoiesc unele specii mai 
sensibile pe altele mai rezistente, ca de exemplu 
cireșul altoit pe vișin, părul altoit pe gutui, prunul 
altoit pe corcoduș, etc. 

Dintre speciile pomicole cele mai sensibile sunt 
cireșul, caisul, piersicul, mărul, iar mai rezistente 
se dovedesc corcodușul, vișinul sau gutuiul. Prin 
inginerie genetică au fost create clone și linii gene-
tice valoroase ca portaltoi, din soiurile sălbatice de 
măr, păr, prun. 

La înființarea plantațiilor de vie și pomi 
trebuie evitate terenurile cu risc sporit 
de inundații sau de băltire a apei din 

precipitații.

Și în aceste plantații excesul stagnant de apă 
se elimină tot prin șanțuri conducătoare și colec-
toare. 

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

consultați cartea mea  

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

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

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

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

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

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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CLASAMENT SUPERLIGA

Loc Echipa    M      V       E    I  Gol   +/- Pct
1. Farul Constanţa   18    12        5    1 33-14   19  41
2. FC CFR 1907 Cluj SA  16    11        1    4 27-15   12  34
3. Fotbal Club Rapid 1923 SA 18    10       3    5 22-16     6  33
4. Universitatea Craiova  17      9       4    4 22-18     4  31
5. AFC Hermannstadt   17      7       6    4 19-14     5  27
6. SC Fotbal Club FCSB SA  16      7       5    4 25-21     4  26
7. ACS Petrolul 52   18      8       2    8 17-20    -3  26
8. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 18      7       4    7 28-14   14  25
9. SC FC Voluntari SA  18      5       6    7 14-18    -4  21
10. ACS Camp. Fotbal Club Argeş      18      6       3    9 14-26  -12  21
11. AFC Chindia Târgovişte  17      5       5    7 21-22    -1  20
12. AFC Botoşani   17      4       8    5 14-21    -7    20
13. AS FC Universitatea Cluj  18      4       6    8 13-19    -6  18
14. AFC UTA Arad   18      4       5    9 16-24    -8  17
15. U Craiova 1948 SA  18      4       4  10 17-23    -6  16
16. CS Mioveni   18      1       5   12 10-27   -17    8

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul și orele de disputare pen-
tru meciurile din etapele 20 și 21 din SuperLiga, dar și când se va disputa 
restanța FCSB - CFR Cluj. Partidele vor fi transmise în direct de DIGI SPORT, 
PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Campionatul autohton va mai lua pauză 
după 17 decembrie.

Etapa a 20-a
Vineri, 9 decembrie
Ora 19.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC Voluntari
Sâmbătă, 10 decembrie
Ora 19.00 FC Hermannstadt – Farul Constanța
Duminică, 11 decembrie
Ora 14.30 Universitatea Cluj - UTA Arad
Ora 17.30 FC Botoșani - CFR 1907 Cluj
Ora 20.30 Chindia Târgoviște - FCSB
Luni, 12 decembrie
Ora 17.30 FC U Craiova 1948 - FC Argeș
Ora 20.30 CS Mioveni - Universitatea Craiova
Miercuri,  14 decembrie
Ora 19.00 FC Rapid 1923 – Petrolul Ploiești

Etapa a 21-a
Vineri, 16 decembrie
Ora 20.00 FC  Voluntari - Farul Constanța
Sâmbătă, 17 decembrie
Ora 15.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Universitatea Cluj
Ora 20.30 Universitatea Craiova - Chindia Târgoviște

SUPERLIGA – Programul etapelor a 20-a și a 21-a

Duminică, 18 decembrie
Ora 12.00 FC Argeș – CS Mioveni
Ora 14.30 Petrolul Ploiești - FC U Craiova 1948
Ora 20.30 UTA Arad – FC Rapid 1923
Luni, 19 decembrie
Ora 20.00 FCSB – FC Botoșani
Marți, 20 decembrie
Ora 20.00 CFR 1907 Cluj – FC Hermannstadt
NOTĂ: Restanța FCSB – CFR se va disputa joi, 15 decembrie, ora 20.00.

CĂTĂLIN PASĂRE

Junioarele 2 se mențin pe primul loc
Junioarele 2 de la CSM Târgu Jiu domină Seria F. Hand-

balistele pregătite de Andrei Enache au obținut un succes clar 
la sfârșitul săptămânii trecute pe terenul formației ACS Her-
cules Băile Herculane, 28-37 (15-20).Meciul a contat pentru 
etapa a-5-a din Campionatul Național. Vizitatoarele au avut 
în Diana Rogoveanu cea mai bună marcatoare, cu 9 goluri. A 
fost urmată de Alexandra Vieru, cu 7 reușite și  de Cristina 
Chirea, care a punctat de 6 ori. ,,Am întâlnit o echipă extrem 
de bătăioasă, iar faptul că am jucat după o pauză atât de mare 
a făcut ca ritmul nostru să nu fie cel pe care mi-l doream, dar 
știu că în asemenea meciuri cel mai important este rezultatul și 
faptul că toate fetele au ieșit sănătoase de pe teren”, a declarat 
antrenorul gorjean.

CSM Târgu Jiu: Dumitru Daria, Vanesa Podăriţa – 
Raluca Chiriac 5g, Rebeca Rasoveanu 1g, Beatrice Popescu 
1g, Minodora Ancuța 1g, Alesia Cismaşu 3g, Sonia Motoc 
3g, Cristina Chirea 6g, Alina Burlan, Alexandra Vieru 7g, 
Alexandra Popescu, Elena Buşe 1g, Diana Rogoveanu 9g. 
Antrenor: Andrei Enache. 

Etapa viitoare, pe 26 noiembrie, CSM Târgu Jiu va juca tot 
în deplasare, pe terenul echipei CSS Drobeta Turnu Severin.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu Un-
der 14 a reușit 
două succese în ca-

drul Turneului 2 de la Arad. 
Competiția s-a desfășurat în 
weekend și a contat pentru 
Grupa B. 

Elevele lui Laurențiu Răuț 
au trecut de AS BC Valbon 
Arad (49-24) şi de CN Mihai 
Eminescu Oradea (50-24), 
dar au pierdut confruntarea 
cu ACS Rookies Oradea (33-
61).

În urma acestor rezulta-
te, gorjencele ocupă locul 2 
în Grupa B şi sunt tot mai 
aproape de calificarea la Tur-
neul Semifinal.

,,Am încheiat acest turneu 
pozitiv, deși l-am început cu un 
joc foarte slab. Sunt mulțumit 
de atitudinea unor fete, dar, 
din păcate, avem și câteva 
dintre ele care nu au prins un 
turneu aşa cum ne-am fi aş-
teptat. În viaţa unei echipe mai 
apar şi astfel de momente, dar 
eu sper ca la următorul turneu 
echipa să aibă o evoluţie şi mai 
bună. Important acum este că 
suntem pe locul doi în grupă și 
suntem în obiectiv, calificarea 

Baschetbalistele gorjence, tot mai 
aproape de turneul semifi nal

la Turneul Semifinal. Vreau să 
felicit fetele pentru cele două 
victorii!”, a declarat antreno-
rul Răuț pentru site-ul oficial 
al clubului gorjean.

Alte două turnee vor avea 
loc în luna decembrie a aces-
tui an.

Grupa U14 Feminin CSM 
Târgu Jiu: Diana Nica, Iulia 

Rădulea, Maria Zamfirescu 
Rădulea, Alexia Dană, Iulia 
Batoancă, Teodora Sarcină, 
Antonia Tetileanu, Sara 
Canavea, Ilinca Oproiu, 
Gabriela Uzuru, Giulia Ularu, 
Carla Deaconu. Antrenor: 
Laurențiu Răuț.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Ministrul Sportului, 
Eduard Novak, 
a prezentat luni, 

la Iași, ,,Strategia Națională 
pentru Sport”. Reprezentan-
tul guvernului a anunțat că 
documentul conține 70 de 
obiective strategice pentru 
sportul în şcoală, sportul de 
masă şi sportul de perfor-
manţă. 

Sporturile individuale pri-
oritare de interes naţional, 
conform Strategiei Naţiona-
le pentru Sport 2022-2032, 
vor fi canotaj, judo, tenis de 
masă, lupte, nataţie şi penta-
tlon modern, scrimă, ciclism, 
box, kaiac-canoe, atletism, 
gimnastică, iar cele de echi-
pă: fotbal, baschet, handbal, 
rugby, volei, polo, hochei pe 
gheaţă şi oină.

De asemenea, ministrul a 
explicat că dorește constru-
irea a numeroase baze spor-
tive pentru cele 19 sporturi 
prioritare. 

Mai exact câte o bază spor-
tivă în fiecare din cele 42 de 
reşedinţe de judeţ. 

Se mai vrea transformarea 
cluburilor de stat în cluburi 
private. Novak este convins 
că, prin aplicarea direcţiilor 
trasate în Strategia Naţiona-
lă, sportul românesc poate 
obţine 20-30 de medalii olim-
pice în 10-15 ani.

,,Consider că în 23 de ani 
sportul românesc a pierdut 

Novak vrea ,,prioritizarea sportului”: Avem 70 
de federații, este imposibil să le dezvolți!

foarte mult, de la 24 de me-
dalii câștigate la Sydney, în 
8 sporturi, am ajuns la doar 
4 medalii în 2 sporturi, anul 
trecut. 

Aceste cifre au foarte multe 
cauze. Nu sunt doar așa, cum 
spun unii, că nu sunt bani în 
sport sau că nu vin copiii la 
sport. Sunt bani în sport, foar-
te mulți bani, copiii vor să vină 
la sport, dar trebuie să găsim 
soluția și sistemul pentru a 
aranja aceste lucruri, astfel 
încât să funcționeze. 

Vreau să creăm un sis-
tem prin care bugetul investit 
de stat în sport să aibă niște 
beneficii. Pasul următor este 
direcția pentru dezvoltarea 
sportului, să ne decidem cu 
care sporturi vrem să defilăm 
peste 15-20 de ani. 

Asta înseamnă prioriti-
zarea sportului. Avem 70 de 
federații, este imposibil să le 
dezvolți. Dar dacă noi deci-
dem că vrem să dezvoltăm 15 
sporturi, atunci timp de 10-20 
de ani vom investi în aceste 
discipline și vom crea toate 
programele noastre pentru 
dezvoltarea acestor sporturi”, 
a spus  Novak.

Printre problemele 
evidențiate de ministru este 
și cea a lipsei specialiștilor 
sportivi. Novak a declarat că 
unii antrenori care activează 
în sportul românesc nu își 
contiună perfecționarea.

,,Problema actuală este 
că nu avem antrenori. De ce? 
Pentru că sistemul actual nu 
obligă niciun antrenor să se 
specializeze, să fie actualizat 
la cunoștiințele din 2023. Toa-
te sporturile aduc antrenori de 
afară. De ce? Antrenorii noștri 
erau buni acum 20-30 de ani, 
dar sportul a evoluat foarte 
mult și dacă nu ținem pasul cu 
acest trend, normal că nu mai 

suntem competitivi. Sistem de 
specializare a antrenorilor nu 
există. 

Oricine termină astăzi un 
curs de specializare, săptămâ-
na următoare poate să devină 
antrenor de lot național. Cum 
așa? Trebuie creat un sistem 
în care antrenorii trebuie să 
evolueze, să meargă la cur-
suri, să ia puncte. Un sistem 
similar celor din Educație sau 

Sănătate”, a mai spus minis-
trul.

Conform datelor oficiale, la 
nivel național, probleme exis-
tă și în sportul de masă. 

Doar 5% din populația 
României practică un sport 
în condițiile în care alte state 
membre ale Uniunii Europe-
ne înregistrează procente de 
40-50%.

CĂTĂLIN PASĂRE


