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Doctorii Bobircă și Charaf Hmida Doctorii Bobircă și Charaf Hmida 
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depistarea cancerului la sân!depistarea cancerului la sân!
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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
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Nou manager și zece zile de întârziere la salarii 
pentru angajații Spitalului Târgu Cărbunești

Bucătăria lui Fabi: 
Fasole cu ciolan în 

oală de lut, reinterpretată, 
gătită încet lângă foc
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CEO cumpără steaguri CEO cumpără steaguri 
de 12.000 leide 12.000 lei

În pragul Zilei Naționale a României, 
Complexul Energetic Oltenia face o 
achiziție interesantă. Compania cum-
pără zeci de steaguri, livrarea urmând 
a fi făcută până pe data de 30 noiem-
brie. Vorbim atât de steaguri cu sigla 

CE Oltenia, cu însemnele 
Uniunii Europene, cât și 
despre steaguri tricolo-
re.  

Steagurile arborate la 
sediile adminis-

trative ale com-
paniei sunt 
uzate și ne-
cesită să fie 
înlocuite. 
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Chinurile facerii salariului minim 
pe economie!

 Motto: „În politică, prostia nu 
este un handicap.”

Napoleon Bonaparte
   

Astăzi, se împlinește un an 
de guvernare a coaliției 
PSD-PNL-UDMR. Nu mă 

grăbesc să îmi dau cu părerea 
asupra realizărilor și, firește, a 
nerealizărilor Guvernului Ciucă, 
unul care s-a bazat pe ajutorul 
dat de social-democrați pretinșilor 
liberali spre a se menține la pu-
tere. Totuși, miniștri din partea 
Partidului Social Democrat au 
contat mai mult în reușitele, atâ-
tea câte au fost, Guvernului Ciu-
că. E drept, coaliția s-a bazat, în 
special pe principalele partide ale 
coaliției: PSD și PNL, în vreme ce 
miniștrii UDMR au mai călcat și 
în străchini. 

CINE NE SCAPĂ DE TRĂDĂ-
TORUL VIRGIL POPESCU? Deși, 
de departe, cel mai neprofesionist 
și, de foarte multe ori, chiar tră-
dător s-a dovedit a fi veșnicul și 
catastrofalul ministru al Ener-
giei, Virgil Popescu. Nu-s pe de-
plin lămurit cum acest individ 
a anunțat joi reluarea, în ritm 
susținut pretinde el, a lucrări-
lor la multe hidrocentrale aflate 
în stadiu avansat de execuție, 
vreo șapte la număr și începute 
11(unsprezece!)

DRULĂ-UL MUȘCĂ RĂU, 
DAR SE VREA PIM-MINISTRU! 

E vorba de Cătălin Drulă, mai ma-
rele peste USR(Uniunea Sabotați 
România!), care-a scăpat din lanț 
și ieri, mușcând din PSD și PNL, 
pe care le face responsabile de 
criza din energie, din sănătate și 
din economie. Și le cere, nici mai 
mult, nici mai puțin decât demisia 
de urgență. A spus-o cu gurița lui 
spurcată la emisiunea DECISIV, de 
la Antena 3 CNN. Uită ce prăpăd a 
făcut el, ca ministru al transpor-
turilor, și cei doi USR-iști de la minis-
trul Sănătății: neterminatul(fără vreo 
diplomă de licență!) Vlad Voiculescu 
ori nepriceputa doctoriță Ioiana Mi-
hăilă, care n-a lucrat în viața ei în 
sistemul de sănătate publică. Și da-
torită căreia, ajutată și de un alt ne-
terminat, prim-ministrul Florin Cîțu, 
România a cumpărat 120 de milioane 
de vaccinuri anti-COVID, netestate 
clinic, la o populație a țării de cel mult 
21 de milioane de cetățeni! Cătălin 
Drulă a fost întrebat dacă ar reveni la 
guvernare, unde-a mai fost vreo nouă 
luni și a făcut rahatul praf. Tupeis-
tul Drulă a răspuns pe loc: „Da! Dar 
numai ca prim-ministru”. Marș afară, 
potaie!

SALARIUL MINIM, PE NĂSĂLIE. 
Un Consiliu tripartit: Guvern, patro-
nate și sindicate a discutat, joi, timp 
de mai multe ore, despre adoptarea 
propusă de Guvernul Ciucă a sala-
riului minim pe economie la suma de 
3.000 lei brut. Cu variantele știute: 
200 de lei neimpozitați; ori dacă an-

gajatorii doresc să crescă salariul 
minim la 3.200 de lei, cu alți 200 
netaxabili. Niciuna dintre varioante 
nu a fost pe placul patronatelor și 
sindicatelor.

Și acum, întreb și eu, nu dau cu 
parul. Nu era mai bine să aibă Gu-
vernul Ciucă, prin reprezentanții săi 
de la ministerele Muncii și Finanțe, 
o discuție cu companiile mai înain-
te de a anunța majorarea salariului 
minim? 

Nu știu, dar poate că nu s-ar fi 
ajuns la impasul și împotmolirea di-
alogului de ieri din Consiliul tripar-
tit!

ION PREDOȘANU

P.S. Mai înțelepți, cei din Alianța 
pentru Unirea Românilor(AUR) nu 
s-au repezit precum Drulă-ul să 
muște din partidele la guvernare. Și 
AUR este în opoziție, dar calea lor 
poate să-i aducă la guvernare după 
viitoarele alegeri parlamentare. Veți 
vedea! (Ion Predoșanu)

Moartea-i mai aproape decât cămașa
Într-o zi m-a rugat muma:
„-Mergi degrabă prin vecine,
Strigă-le din poartă-n poartă,
Cheamă-le până la mine

Că vreau să le-arăt la toate
Țoalele de-nmormântare,
Că nu știu când vine ceasul
Și poate cad din picioare!”

„-Da ce-ți veni dodă Vetă?
Că ne speriași de moarte!”
„-Vreau să știți că eu de-acum
mi-am pus hainele deoparte!

urcați scara, hai în tindă,
vă descui hodaia bună,
v-arăt la toate dulapul
unde le-am chitit de-o lună.

Am ciupagul și cămașa,
nou-nouțe-s îmbetite
și pantofii cu ciorapii
le am toate pregătite.

Ici e vesta de velură
și opregele-amândouă,
am catrința și marama-
le-am țesut pe pânză nouă.

Am aici împăturite,
târguite, cinci prosoape,
precum știți, fiu-miu îi preot-
vin cinci popi să mă îngroape!

Patrușpatru de batiste,

Cuvertura mi-e cusută,
mi-am brodat pânză de față,
eu vă spun: viața-i trecută!

Luai lumini, că nu se strică,
Cinșpe mari, trei sute mici,
Să v-ajungă la pomană,
Țin pachetele aici.

Am fuiorul și basmaua
Ce-o să le legați la bât,
Dați muierilor cu zorii
Stambă și-un batic-atât!

Puneți peșchire la steaguri,
Pânza la gropari s-o dai
La clopotar și la cruce
Și-astea lungi le pui la cai!

Cântăreților dați astea-
Dar tămâia și cu statul
Banul de argint si crucea
Lui Dumitru, cântărețu-
nu la altul!

Eu cu Lina, într-o seară
Făcui gulerele toate,
Pusărăm banii-n prosoape,
Le am chită aranjate.

În săcuiul acesta negru
Nasturi, piepten și oglindă,
Strâng de-o vreme mărunțișul,
s-aruncați când plec din tindă.

Și, cînd opriți la răscruci,

c-or fi una, două, trei,
s-azvârliți bănuți cu pumnul,
că-i strâng ăia tinerei…

Vă spusăi, așa să faceți!
Acum treaba-i aranjată!
Eu vă rog să țineți rostul
c-altfel mor neîmpăcată…”

VASILE CERTEZANU, Târgu-Jiu, 
în memoria bunicii mele Toacsen 

Elisaveta din Ciuperceni, Gorj
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Salariații vorbesc că la 
Serviciul Contabili-
tate ar presta și soția 

noului manager al Spitalului, 
Dr. Medințu, care nu ar fi 
străină de această deficiență. 
Cert este că angajații, câteva 
sute, sunt afectați, au rate la 
bănci, copii în întreținere și o 
lipsă de lichidități.

În ultimul an, salariile au 
întârziat la Spitalul Orășenesc 
Târgu Cărbunești de patru 
ori. Angajații speră că proble-
ma inexplicabilă să se rezolve 

Nou manager și zece zile de întârziere la salarii 
pentru angajații Spitalului Târgu Cărbunești
În afară de angajații de la UPU, restul angajaților de 
la Spitalul Târgu Cărbunești nu și-au încasat salariile 
de zece zile. Practic, ziua de salariu era 16 noiembrie 
dar, nici măcar la ora redactării acestei știri, nu există 
nicio informație certă că angajații spitalului își vor lua 
chenzina până vineri. Situația a dat peste cap angajații 
unității medicale care sperau că sub noul manager să 
nu se mai afle în această situație.

în cel mai scurt timp.
Constantin Târziu nu mai 

este director al Spitalului din 
Târgu Cărbunești de la înce-
putul acestei luni. Acesta a 
fost înlocuit cu medicul chi-
rurg Sorin Medințu. Târziu a 
împlinit de curând vârsta de 
67 de ani și, conform acestu-
ia, mandatul său nu mai pu-
tea fi prelungit. Medicul nu 
s-a pensionat ci lucrează în 
continuare în cadrul spitalu-
lui din Târgu Cărbunești.

A.S.

CEO cumpără steaguri de 12.000 lei
În pragul Zilei Naționale a României, Complexul Energetic 

Oltenia face o achiziție interesantă. Compania cumpără zeci 
de steaguri, livrarea urmând a fi făcută până pe data de 30 
noiembrie. Vorbim atât de steaguri cu sigla CE Oltenia, cu în-
semnele Uniunii Europene, cât și despre steaguri tricolore.  

Steagurile arborate la sediile administrative ale companiei 
sunt uzate și necesită să fie înlocuite. 

„Achiziția de steaguri îi conferă companiei distincție și identi-
tate în arealul de desfășurare al activității. În special, steagurile 
cu sigla CEO contribuie la identificarea companiei pe piața de 
energie”, se arată în caietul de sarcini.

Bugetul alocat achiziției este de circa 12.000 de lei, fără 
TVA.  

I.I.

Primele cantităţi de vaccin 
cu noua formulă împotriva 
infecţiei cu SARS-CoV-2 au 
sosit în ţară. 

Vaccinul va fi disponibil 
în cabinetele medicilor de fa-
milie vaccinatori, în funcție 
de solicitările persoanelor in-
teresate, anunță Direcția de 
Sănătate Publică Gorj.

DSP Gorj: Noul vaccin anti-COVID, 
disponibil la medicii de familie

„Toţi cei care au făcut deja 
două doze de vaccin în for-
mula veche se pot vaccina 
doza a treia sau, după caz, 
doza a patra cu acest vaccin 
care protejează împotriva ce-
lei mai noi variante BA4, BA5 
Omicron. Cred că este o bună 
oportunitate să îl administrăm 
în această perioadă în care 

se face şi vaccinarea antigri-
pală”, a declarat ministrul 
Sănătății.

Vaccinul nu este recoman-
dat copiilor cu vârsta sub 12 
ani.

„Vaccinul anti-COVID-19 
Comirnaty Original/Omicron 
BA. 4-5 este indicat doar per-
soanelor cu vârste peste 12 
ani, cărora li s-a administrat 
cel puțin o schemă primară de 
vaccinare împotriva COVID-
19. 

Acesta se va administra 
cu predilecție la persoane-
le vulnerabile și poate fi ad-
ministrat la cel puțin 3 luni 
după cea mai recentă doză de 
vaccin împotriva COVID-19. 
Se administrează doar după 
schema primară deoarece se 
bazează pe imunitatea dobân-
dită pe tulpina inițială de CO-
VID. Vaccinul va fi disponibil 
în cabinetele medicilor de fa-
milie vaccinatori, în funcție de 
solicitările persoanelor intere-
sate”, a transmis DSP Gorj.

I.I.
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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

Pe 10 decembrie, așa 
cum a făcut-o și în 
această lună, la Târ-

gu-Jiu va fi prezent din nou 
Dr. Florin Bobirca, medic pri-
mar chirurg, cu supraspecia-
lizare în chirurgia oncologică, 
care vă poate ajuta în desco-
perirea afecțiunilor sânului, 
îndrumarea către analizele 
necesare si orientarea către 
cel mai potrivit tratament. 

Echipa condusă de către 
Dr. Florin Bobircă, Șef de 
Lucrări la Universitatea de 
Medicină ,,Carol-Davila”, din 
București, este specializată 
în diagnosticul și tratamentul 
cancerului de sân, dar și în 
tehnica ganglionului santine-
lă și a operațiilor de conserva-
re a sânului. De data aceasta, 
alături de Dr. Florin Bobircă 
va fi Dr. Charaf Hmida, me-
dic specialist radiologie ima-
gistica medicală la Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-
Jiu, care va efectua ecografiile 
mamare. Și de această dată, 
doctorul Bobircă ne-a oferit 

Doctorii Bobircă și Charaf Hmida au făcut echipă pentru Doctorii Bobircă și Charaf Hmida au făcut echipă pentru 
depistarea cancerului la sân!depistarea cancerului la sân!
Doi medici specialiști, unul din București și altul din Târgu-Jiu, au făcut echipă aici, 
în municipiu, pe domeniul chirurgie-ecografie pentru depistarea cancerului la sân. 
Cei doi doctori se află, lunar, la Târgu-Jiu, în această formulă, pentru pacientele 
care au nevoie de consultație, sfaturi și chiar intervenție chirurgicală în acest do-
meniu sensibil.

informațiile necesare pentru 
a înțelege de ce în depistarea 
cancerului mamar este nece-
sară o ecografie mamară. 

Reporter: Explicați-ne 
care este rolul ecografiei 
mamare printre investiga-
tiile imagistice utilizate în 
diagnosticul cancerului de 
sân?

Dr.Florin Bobircă: Eco-
grafia de sân este investigația 
prin care se descoperă 
prezența unei formațiuni ma-
mare cu caractere suspecte 
sau dimpotrivă. Aceasta se 
utilizează, de principiu, ca o 
investigație complementară 
cu mamografia. Tot prin eco-
grafie se pot evidenția gangli-
onii din axilă (de la subraț) 
cu caractere normale sau 
suspecți de implicare cance-
roasă.

Rep.: În ce situații se 
mai folosește ecografia ma-
mară?

Dr.F.B.: Ecografia mama-

ră se folosește, de asemenea, 
și ca metodă ajutatoare în ca-
drul puncției-biopsie a tumo-
rilor de sân, care se pot do-
vedi fie maligne, fie benigne. 
Această puncție tumorală se 
practică sub ghidaj ecografic 
pentru a crește acuratețea 
diagnosticului și pentru a 
reduce numărul de rezultate 
false. Pentru evaluarea post-
operatorie a acestor paciente 
ecografia este, de asemenea, 
foarte utilă.

Rep.: Este ecografia ma-
mară o analiza dureroa-
să?

Dr.F.B.: Ecografia, în ge-
neral, este o investigație ne-
dureroasă, neinvazivă și care 
nu produce niciun fel de re-
percursiuni asupra organis-
mului. De asemenea, poate 
fi repetată ori de câte ori este 
nevoie.

Rep.: Înțelegem că pen-
tru a oferi rezultate cât mai 
bune și mai rapide, v-ați 

asociat cu un medic specia-
lizat pe investigația ecogra-
fică mamară din Târgu-Jiu.

Dr.F.B.: Este adevărat! 
Pentru că avem scopuri co-
mune, adică acelea de oferi 
consulturi și investigații cât 
mai bune și mai clare, am re-
alizat această echipă locală, 
specializată pe diagnosticul 
tumorilor mamare, împreună 
cu Dr.Charaf Hmida, un me-
dic deja cunoscut în Târgu-
Jiu, specializat pe evaluarea 
ecografică mamară și care a 
și venit cu ideea acestei aso-
cieri. Împreună vom putea 
efectua și puncții-biopsii ma-

mare, sub ghidaj ecografic, 
pentru confirmarea diagnos-
ticului.

Rep.: Unde veți face aceste 
consultații ,,în tandem”?

Dr.F.B.: Consultațiile, dar 
si puncțiile-biopsie sub ghi-
daj ecografic se vor desfășura 
lunar, începând cu data de 
10 decembrie la ClinicLife Tg 
Jiu, Strada 23 August, nr.53, 
etaj 2. 

Pentru programări chi-
rurgie-ecografie puteți 
suna la numarul de telefon 
0759.554.400.

A.S.

Fostul secretar de stat în 
Ministerul Energiei, Andrei 
Maioreanu spune că sistemul 
energetic are specialiști și, de 
asemenea, că România are re-
surse care o fac puternică. 

Andrei Maioreanu, vicepreședinte al Andrei Maioreanu, vicepreședinte al 
Asociației Naționale a HidroenergeticienilorAsociației Naționale a Hidroenergeticienilor

Andrei Maioreanu este, de 
ieri, vicepreședintele Asociației 
Naționale a Hidroenergeticieni-
lor ,,Aqua Nostra”. Iată mesa-
jul său public: ,,România are 
resurse energetice care o fac 

puternică, și are și specialiști de 
valoare. Îi găsim în companii și 
instituții responsabile, îi găsim 
în universități și structuri aso-
ciative. Specialiști gata oricând 
să livreze idei, soluții, proiecte 

și planuri de dezvoltare. Îmi 
face plăcere să vă anunț că de 
astăzi sunt vicepreședinte al 
Asociației Naționale a Hidroe-
nergeticienilor „Aqua Nostra”. O 
asociație cu o expertiză uriașă 
în acest domeniu care a făcut și 
face cinste țării noastre – hidro-
energia. Oameni valoroși, gata 
oricând să își pună la dispoziție 

capitalul de cunoaștere, atât 
de necesar în aceste vremuri 
dificile. Le mulțumesc colegilor 
din asociație pentru încrede-
rea pe care mi-au acordat-o și 
îi asigur că mă voi strădui să 
fiu la înălțimea așteptărilor!”, 
a scris acesta pe pagina sa de 
socializare.

M.C.H.

Dr. Florin BobircăDr. Florin Bobircă Dr. Charaf HmidaDr. Charaf Hmida
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Și-a bătut mama cu o coadă de mătură, iar Și-a bătut mama cu o coadă de mătură, iar 
pe bunică a lovit-o cu pumnii. Ce pedeapsă pe bunică a lovit-o cu pumnii. Ce pedeapsă 
i-au dat judecătoriii-au dat judecătorii

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.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din orașul Novaci, a fost condamnat 
la închisoare cu suspendare, după ce și-a bătut mama cu o coadă de 
mătură, iar pe bunică a lovit-o cu pumnii în față. Ulterior, individul a 
încălcat, de două ori, ordinul de protecție emis împotriva sa. 

Faptele bărbatului au avut loc 
în primăvara anului trecut. 
Novăceanul a fost trimis în 

judecată, sub control judiciar,  pentru 
săvârșirea infracțiunilor de violență 
în familie și încălcarea măsurilor sau 
obligațiilor impuse prin ordinul de 
protecție.

Potrivit rechizitoriului, în data de 
17 martie 2021, orele 15:00, bărbatul 
a exercitat acte de violență fizică asu-
pra mamei și bunicii sale, pe fondul 
consumului de alcool. 

Scandalul s-a iscat din senin, indi-
vidul lovindu-și mai întâi mama cu o 
coadă de mătură. „Persoana vătămată 
se afla în bucătăria imobilului situat 
în orașul Novaci, moment în care in-
culpatul, aflându-se sub influența bă-
uturilor alcoolice, fără nici un motiv, a 
început să exercite acte de agresiune 
fizică asupra mamei sale, lovind-o cu 
o coadă de mătură peste corp, picioa-
re și mână”, spun anchetatorii.

Și loviturile nu s-au oprit. Femeia a 
fost trasă de păr și trântită la pământ. 
Auzind țipetele fiicei sale, bunica 
agresorului a intervenit. „Inculpatul a 
lovit-o cu pumnii în față și a izbit-o de 
zidul casei, deși persoana vătămată 
este o persoană vârstnică, aspect ce 
nu l-a împiedicat pe inculpat să exer-
cite acte de violență asupra acesteia”, 

se mai arată în rechizitoriu.

Evacuat din casă

Mama agresorului, o femeie de 60 
de ani, a alertat poliția.

Sosiți la fața locului, polițiștii au 
emis un ordin de protecție provizoriu, 
prin care s-a dispus ca bărbatul să 
părăsească temporar locuința. Aces-
ta nu a solicitat cazarea într-un cen-
tru rezidențial pentru persoane fără 
adăpost și a declarat că, pe perioa-
da valabilității ordinului de protecție 
provizoriu, va locui la un prieten din 
Novaci.

Cu toate acestea, la scurt timp 
după plecarea polițiștilor, individul 
a revenit la domiciliu, provocând din 
nou scandal, încălcând astfel măsuri-
le și obligațiile ce îi fuseseră impuse.

„Vă dau foc. Nu mă pot prinde”

Cu bricheta în mână, bărbatul a 
amenințat că o să dea foc la șopru și 
o întreba insistent pe mama sa în cât 
timp ajunge poliția, știind că femeia 
solicitase din nou sprijinul organelor 
de poliție. 

Apoi a fugit și s-a ascuns în grădi-
nă, nefiind găsit de polițiști. „Ulterior 

plecării organelor de 
poliție de la imobi-
lul situat în orașul 
Novaci, inculpatul 
a revenit din nou 
în locuință, unde 
s-a exprimat către 
persoana vătămată 
«Vezi, fă, că trecură 
proștii pe lângă mine 
și nu mă văzură, nu 
mă pot prinde!». Or-
ganele de poliție au 
stat în proximitatea 
domiciliului și au 
intervenit din nou la 

solicitarea persoanei vătămate, ocazie 
cu care l-au identificat pe inculpat în 
domiciliu, acesta aflându-se în bucă-
tărie, în poziția șezut”, arată anche-
tatorii.

„O persoană violentă”

Novăceanul este divorțat și nu are 
loc de muncă. În urmă cu trei ani, îm-
potriva inculpatului a mai fost emis 
un ordin de protecție provizoriu, ca 
urmare a agresiunilor și actelor de 
violență exercitate tot asupra mamei 
și bunicii. 

Bărbatul a mai fost cercetat și în 
alte dosare penale, acesta fiind cu-
noscut organelor de urmărire penală 
ca o persoană cu comportament vio-
lent în mediul familial. 

Condamnare 

Recent, Judecătoria Novaci l-a 
condamnat pe bărbat la 6 luni de în-
chisoare pentru două infracțiuni de 
violență în familie și 9 luni de închi-
soare pentru două infracțiuni de în-
călcare a ordinului de protecție. 

Pedepsele au fost contopite, băr-
batul fiind condamnat la 1 an și 4 
luni de închisoare. Pedeapsa nu este 

cu executare, fiind stabilit un termen 
de supraveghere de 2 ani, timp în care 
inculpatul va avea obligația de a frec-
venta unul sau mai multe programe 
de reintegrare socială și să munceas-
că 80 de zile în folosul comunităţii, la 
primăria sau școala gimnazială din 
Novaci.

„Instanța nu va stabili pedep-
se în cuantumul minim prevăzut de 
lege sau în cuantumul redus, având 
în vedere determinarea de care a dat 
dovadă inculpatul în repetarea com-
portamentului infracțional atunci 
când, deși știa că nu are dreptul să se 
apropie de persoanele vătămate sau 
de locuința acestora, a decis totuși 
să o facă în două rânduri, încălcând 
atât ordinul de protecție provizoriu, 
cât și ordinul de protecție emis de 
instanța de judecată. De asemenea, 
în cazul infracțiunilor de violență do-
mestică, instanța are în vedere faptul 
că săvârșirea acestora s-a produs pe 
fondul consumului anterior de alco-
ol. În același context, instanța are în 
vedere și disproporția de forță fizică 
dintre inculpat și mama, respectiv, 
bunica sa”, au motivat judecătorii.

Sentința Judecătoriei Novaci nu 
este definitivă, putând fi atacată cu 
apel. 

I.I.
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Astfel, Asociațiile pen-
tru Protecția Anima-
lelor, Freundeskre-

is BrunoPet e.V., Animals in 
NOT Odenwald și Animals 
in NOT Austria, au luat în 
adopție din adăpostul public 
al Orasului Rovinari, 24 de 

Rovinari: 24 de căței au fost adoptați Rovinari: 24 de căței au fost adoptați 
într-o singură lunăîntr-o singură lună

* Sprijin financiar acordat de Primăria Rovinari 
pentru activitatea padocului din localitate

Autoritățile din Rovinari sunt preocupate de soarta câi-
nilor fără stăpâni. Primăria derulează parteneriate în 
acest sens, cu cele mai active asociații de profil.

câini într-o singură lună, a 
anunțat directorul al Servici-
ilor  Publice Locale din Rovi-
nari, Viorel Vilău. 

,,O nouă reușită! Aceste 
adopții sunt monitorizate prin 
sistemul internațional TRACES  
pentru transportul câinilor și 

pisicilor, iar până în prezent 
am avut doar review-uri poziti-
ve din partea acestor Asociații, 
dar și din partea adoptatori-
lor, care ne transmit constant 
poze cu modul în care sunt 
îngrijiți și tratați acești câini 
peste hotarele țării! Adresăm 
mulțumiri Asociațiilor implica-
te în acest proiect la Rovinari, 
domnului primar, Robert Dorin 
Filip, pentru implicare, pentru 
toată dragostea pe care o ofe-
ră acestor animăluțe care sunt 
abandonate pe străzi și nu în 
ultimul rând pentru sprijinul 

financiar necesar desfășurării 
activității de la padoc în cele 
mai bune condiții. În același, 
timp îi mulțumim doamnei Mo-
nalisa Mareș pentru profesio-

nalismul și pentru  devotarea 
de care dă dovadă în fiecare 
zi!”, a fost mesajul reprezen-
tantului primăriei.

M.C.H.
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Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

Dumnezeu ne iubeşte cu milostenie, după modul cum reușim să Dumnezeu ne iubeşte cu milostenie, după modul cum reușim să 
împlinim poruncile Lui, smerindu-ne, dăruindu-ne, sacrifi cându-ne împlinim poruncile Lui, smerindu-ne, dăruindu-ne, sacrifi cându-ne 
pentru cei care ar putea trăi prin noi! pentru cei care ar putea trăi prin noi! 
În Duminica a 30-a după Rusalii; 

Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 
18, 18-27 (Dregătorul bogat – Pă-

zirea poruncilor); glas 7, voscr. 2, în 
cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Bise-
rica Ortodoxă Română, la Sfânta Evan-
ghelie se va citi un text cu învățăminte 
desprinse din dialogul Domnului nos-
tru Iisus Hristos cu tânărul bogat care 
devine chiar nedumerit de modul cum 
trebuie să împlinească poruncile Lui 
Dumnezeu, deci, vorbim despre întâl-
nirea Domnului nostru Iisus Hristos cu 
bogatul care căuta desăvârșirea, ca un 
dialog simbolic între Dumnezeu și om, 
în care ni se arată că râvna omenească 
în împlinirea dreptății şi a mântuirii ră-
mâne întotdeauna limitată, nedeplină. 
Astfel, Sf. Evanghelist Luca relatează 
cum un bogat, care-L numea pe Iisus 
«Învățător bun», a cerut un răspuns de 
conduită dreaptă înaintea lui Dumne-
zeu. Pentru aceasta, Iisus l-a îndemnat 
mai întâi să respecte poruncile date de 
Dumnezeu prin Moise, la care tânărul 
a răspuns că el face deja aceasta, însă, 
Hristos, înțelegând că tânărul ambiţios 
voia să fie ceva mai bun decât restul 
oamenilor, îl îndeamnă să-și vândă 
averile și să le împartă la săraci pen-
tru a obține în schimb comoară în cer, 
ca după aceasta, să urmeze Domnului. 
Dar, surprins de răspunsul primit de la 
Domnul, tânărul bogat se rușinează și 
pleacă, tocmai, fiindcă era foarte bogat. 
Aceasta înseamnă că piedica în evoluția 
sa spirituală rămăsese averea de care 
nu se putea lipsi nicidecum! Meditând 
puţin, am fi tentați să îl judecăm ceva 
mai aspru pe bogat, însă nu știm dacă 
noi am face altfel în situaţia lui, aşa că, 
văzând imediat descurajarea părelni-
cului om drept, Mântuitorul a excla-
mat că e mai ușor unei cămile să intre 
prin urechile acului, decât unui bogat 
să se mântuiască, iar atunci Apostolii 
şi oamenii din jur L-au întrebat, dacă 
în asemenea condiții s-ar mai putea 
mântui cineva! Vedem că răspunsul 
Său este descurajant pentru unul care 
crede în sloganul «prin tine însuți», 
cum ar spune liberalii, dar unul plin de 
nădejde pentru cel care crede că în fie-
care clipă Dumnezeu este cu noi, pen-
tru că nimeni nu se poate mântui prin 
puterea omenească, numai Dumnezeu 
poate da mântuirea. Aceasta explică 
motivul pentru care Iisus îi spusese bo-
gatului, mai devreme, că numai Dum-
nezeu este bun! Desigur, bunătatea în 
înțelesul ei cel mai pur, este exclusiv 
un atribut divin şi la fel, singurul lucru 
bun e cel care duce la mântuire, la sal-
varea sufletului din întunericul păcatu-
lui! În viaţa oamenilor intervin tot felul 
de «praguri», piedici, dorințe, patimi, 
neputințe, care îi separă de Dumnezeu. 

Până și cel care împlinește legea încă 
din tinerețe, tot are o mică slăbiciune 
care îl ține de la mântuire ca o greutate 
legată de trup, deoarece, chiar și bu-
nătatea venită numai din respectarea 
legii și nu dintr-o inimă caldă, lipsită 
de limite și dăruitoare întru totul, nu 
este bunătate cu adevărat! Dintotdea-
una, noi oamenii suntem obișnuiți să 
iubim condiționat și să fim buni pentru 
a primi ceva la schimb, fie că e vorba 
despre câștiguri pământești, fie bine-
cuvântări cerești, însă, doar bunăta-
tea necondiționată vine de la Dumne-
zeu, ca și sfințenia sau dreptatea. Din 
acest motiv, sfinții pe care îi cinstim 
nu sunt sfinți prin puterea lor, ci, fi-
indcă se împărtășesc din sfințenia lui 
Dumnezeu, ei fiind oameni ca și noi, cu 
neputințe, cu imperfecțiuni, uneori cu 
«praguri» în traseul vieţii, dar cinstiți în 
Biserică şi ca nişte smeriţi care au în-
cercat să preia cât mai fidel modelul de 
bunătate, dreptate, iubire și sfințenie 
de la Iisus Hristos Dumnezeu, Care ne 
iubeşte cu milostenie, după modul cum 
reușim să împlinim poruncile Lui, sme-
rindu-ne, dăruindu-ne, sacrificându-ne 
pentru cei care ar putea trăi prin noi!

«Bunule Învățător, ce să fac ca să 
moștenesc viața de veci»? 

Aşadar, în Duminica a 30-a după 
Rusalii, Pericopa Evanghelică ne 
vorbește despre o întâlnire, un dialog, 
pe care l-a avut un dregător bogat şi 
un om de seamă cu Domnul, mai ales 
că tânărul dregător avea şi preocupări 
spiritual, fiind frământat de o întreba-
re, pe care I-a adresat-o lui Hristos: «Ce 
să fac, Doamne, ca să moştenesc viața 
veşnică?», iar, Hristos Domnul îl întrea-
bă dacă cunoaşte poruncile pentru că a 
cunoaşte sau a şti poruncile, are sen-
sul de a le păzi, de a le împlini întruto-
tul! Însă, răspunsul acestui bogat şi om 
de seamă a fost unul uimitor, cel puțin 
pentru noi: «Da, Doamne! Toate aces-
te porunci, pe care Tu mi le-ai adus 
în atenție şi mi le-ai amintit, eu le-am 
împlinit din tinerețile mele!». Poate că 
nu ştim, câți dintre noi, dacă ne-ar în-
treba Dumnezeu: «Păzeşti poruncile?», 
am avea aceeaşi spontaneitate, acelaşi 
răspuns, pe care l-a dat acest dregător 
bogat! Dacă am fi supuşi unui aseme-
nea examen, mare parte dintre noi l-am 
pica, desigur, pentru că pot fi anumi-
te porunci pe care le-am împlinit, însă 
multe dintre ele poate n-am reuşit să le 
împlinim în viața noastră. Poruncile nu 
sunt nişte reguli comportamentale sau 
de conduită morală, chiar dacă ele pot 
avea şi o asemenea conotație, însă po-
runcile lui Hristos sunt mai mult decât 

atât – sunt cuvintele pe care, dacă noi 
le vom împlini, reuşim să devenim fii ai 
lui Dumnezeu. În general, noi spunem 
că trebuie să ținem poruncile, dar, de 
fapt, ele ne țin pe noi şi dacă le vom 
împlini, poruncile sunt cele care ne dau 
strălucirea duhovnicească, ne ajută să 
câştigăm harul lui Dumnezeu şi, în fe-
lul acesta, să moştenim viața veşnică. 
În altă ordine de idei, din dialogul pe 
care tânărul bogat l-a avut cu Hristos, 
deducem că există o legătură interioa-
ră profundă între viața veşnică şi îm-
plinirea poruncilor. Viața veşnică este 
prezența lui Hristos în inima noastră şi 
nu ar trebui neapărat să înțelegem prin 
viața veşnică numai viața de dincolo de 
moarte. Viața veşnică este Însuşi Dum-
nezeu, Care vine în inima omului şi noi 
putem să devenim părtaşi acesteia, prin 
împlinirea poruncilor pe care le avem în 
Sfânta Scriptură, care ne ajută să ne 
mântuim! Nu ar trebui să înțelegem 
poruncile ca pe ceva imperativ, care 
ni se impune cu necesitate, pentru că 
autoritatea poruncilor este, mai ales, 
valorică (axiologică), nu este o autori-
tate exterioară fiinţei noastre! Aceste 
porunci, nu trebuie să le gândim doar 
ca pe nişte ordine, pe care trebuie să le 
executăm orbeşte, fără să le înțelegem, 
deoarece, poruncile lui Dumnezeu 
sunt realități asupra cărora, dacă ne 
vom apleca și ni le vom însuşi pe de-
plin, vom fi în comuniune cu Dumne-
zeu! Poate că tânărul din Evanghelie a 
înțeles într-o anumită măsură sensul a 
ceea ce a vrut să-i spună Hristos, prin 
împlinirea poruncilor! Prin urmare, să 
ne gândim câtă intensitate a comuniu-
nii se poate instaura în sufletul nostru, 
când Dumnezeu ne îndrăgeşte, dacă 
noi încercăm, după putințele noastre, 
după configurația noastră interioară, 
să-I împlinim poruncile Lui Dumnezeu 
Atotmilostivul, Care ne iubeşte cu mi-
lostenie, după modul cum reușim să 
împlinim poruncile Lui, smerindu-ne, 
dăruindu-ne, sacrificându-ne pentru 
cei care ar putea trăi prin noi! 

,,Vinde toate câte ai și le împarte 
săracilor, și vei avea comoară în 
ceruri; și vino de urmează Mie”! 

Dar, tânărului din Evanghelie, îi 
mai trebuia ceva, ca să fie desăvârşit, 
cu toate că Domnul nu-i reproşează ni-
mic, nici chiar faptul că n-a reuşit să-şi 
asume ca inima lui să nu fie legată de 
bogății, căci acesta era obstacolul care 
îl oprea în a-L urma pe Hristos Dom-
nul! Întotdeauna, Hristos Domnul vă-
dind că ne știe bine, chiar ne este ușor 
să împlinim angajamente etice lipsite 
de conținut, dar, e greu, tare greu, să 
renunțăm la principiile noastre pentru 
a dărui celui care nu are ceva de pus 
pe masă! E o boală grea la dregători te-
oretizarea şi judecarea simplistă, mai 
ales când le dă mâna să fie îmbogăţiţi 
pe scena politică românească! Bogăția 

îi face să pară siguri pe ei cu soluții la 
îndemână, însă, privind spre aproape-
le prin ochii sărăcirii de bună voie nu 
mai este chiar așa ușor de înţeles şi de 
făcut! Pentru că ţine omul poruncile, 
dar nu-L vede pe Dumnezeu în aproa-
pele, pentru că strânge, are, drege – că 
de aceea se numește dregător, nu – dar 
nu are aproapele ca model în întâlnirea 
cu Dumnezeu. Bogatul de azi, pare că 
împlinește niște obligații exterioare, dar 
fără tragere de inimă, ca noi, care am 
învățat să trăim fără a avea în suflet 
bunătatea! Ba, uneori, chiar împotriva 
noastră tânjim spre bogăţie! Bogăția 
afișată de acest dregător nu ia ochii lui 
Hristos, fiindcă El vede dincolo de sclipiri 
goliciunea sufletului omului, poate sin-
gurul care de secole ne strigă în față că 
suntem goi pe scena pe care ne umflăm 
în pene a fi dregători bogaţi cu funcţii 
bine plătite. Aşadar, Domnul vede adânc 
în sufletul bogatului fractura de orgoliu 
şi de mândrie deşartă, pentru că tână-
rul era bogat ca să se vadă mai presus, 
nu ca să dăruiască! Tânărul din Perico-
pă seamănă izbitor cu ceilalți bogați pe 
care i-am întâlnit pe calea către Postul 
Nașterii Domnului: bogatul neatent la 
drama lui Lazăr, neatentul la moarte ce-
și dezvoltă depozitele, dar e așteptat de 
moarte, iar, ceea ce spune Hristos pare 
simplu, dar nu este deloc așa cum pare! 
Fiecare avem un gol în suflet în care nu 
am vrea să ne privească Hristos, pentru 
că e o patimă, de cele mai multe ori şi 
pe care o ascundem o vreme. Apoi, ne 
subjugă atât de mult, încât se zărește 
în modul nostru de a fi, de a ști să fim 
dincolo de aparenţe! În concluzie, tână-
rul dregător este paradigma împlinirii 
Legii în litera ei, la nivelul superficial al 
înțelegerii, dar, nu întâmplător, Hris-
tos reproșează în multe rânduri acest 
formalism sau credința de suprafață 
a celor responsabili de implementarea 
preceptelor Legii, împlinită din obligație 
religioasă! Surprins de cuvintele Mân-
tuitorului, tânărul a plecat întristat, nu 
a avut curajul lui Zaheu sau hotărârea 
apostolilor, îi era prea greu să renunțe 
la tot ceea ce avea, nu avea forța de a-și 
asuma un destin la picioarele lui Hris-
tos, ci avea nevoie de siguranța pe care 
doar averea și statutul social  i-o puteau 
asigura. Prin întristarea sa, tânărul dre-
gător bogat a arătat Învățătorului că nu 
era liber în raport cu averea sa, că nu el 
o stăpânea, ci era stăpânit de puterea ei. 
Această opțiune a tânărului din Evan-
ghelie, de a rămâne cu averea sa, este și 
alegerea multora dintre noi, care trăim 
într-o societate secularizată şi globali-
zată, în care totul se cumpără şi totul 
se vinde, într-un neoliberalism care se 
permanentizează şi unde nimic nu mai 
are valoare, deoarece vedem crizele cau-
zate de bogăţie şi de bani, din moment 
ce Dumnezeu ne iubeşte cu milostenie, 
după modul cum reușim să împlinim 
poruncile Lui, smerindu-ne, dăruindu-
ne, sacrificându-ne pentru cei care ar 
putea trăi prin noi!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

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

Pasul 1Pasul 1

Lista de cumpărături pentru 6 persoane:
* 800 gr de ciolan de porc afumat;
* 400 gr de fasole albă prefiartă;

Fasole cu ciolan în oală de lut, reinterpretatăFasole cu ciolan în oală de lut, reinterpretată

Pasul 2Pasul 2

* 30 gr de boia;
* 20 gr de chimen;

Pasul 3Pasul 3

* 20 gr de măghiran;
* 500 ml de roșii în suc propriu;
* 100 ml vin roșu;

Pasul 4Pasul 4

* 50 ml ulei de floarea soarelui;
* 3 cepe;
* 2 ardeii roșii; 

Pasul 5Pasul 5

* 2 morcovi; 
* 2 păstârnaci; 
*  2 rădăcini de pătrunjel; 

Pasul 6Pasul 6

* 1/2 rădăcină de țelină;
* 5 boabe de ienupăr;
* 3 foi de dafin;
* 3 fire de cimbru uscat;

Pasul 7Pasul 7
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50 ziua
01 DEC 29 NOV 30 NOV25 NOV 26 NOV 27 NOV 28 NOV

50 ziua30 ziua

-30 noaptea -30 noaptea -20 noaptea-10 noaptea -20 noaptea -10 noaptea -40 noaptea

vremea în Gorj

 70 ziua 70ziua 30 ziua 40 ziua

2626

 

MM

a a
DDăă

ea

22

SS

ea -

 7 ziua

ăă

ea

V2

a



mânii, publicitateânii, publicitate
Vineri, 25 Noiembrie 2022Vineri, 25 Noiembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

99 »»

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

P
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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.

22222222222222...22222222222222.2ddddddddddddddiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 1111111111111din 1

00800000000000000000000808080 ccccccccccccccccc c ccccccccc c c ccc  cc ccccccccccccccccccccccccccccccccc cmmm,mmmm,m,m,mm,mm,m,m,,mmmmm,mm,m,mmmmmmmmmmm,m,mmmm,mmm,m,mmmm,mmmmmmmmmmmm,mmm, HHHHHHHHHH H HH HHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHH80 cm, H

amamamaammmmmmammmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmammmmmmmmmmmmsusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuungngngngnnnngngngnggnnnngngngnngngngngngngnngnnnnnn    amsung 

111111111111111166666666666666666 1111111122216.12iinnnnnnnn 11n 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

111111111111111166666..1111111111111111111111111111122216.12

ată, gătită încet lângă focă, gătită încet lângă foc
*  1/2 legătură de pătrunjel verde;
* Sare, piper după gust.

Pasul 8Pasul 8

Mod de preparare
În această ediție de la Rețeta Săptămânii vă prezint o 

mâncare tradițional românească. Fasole cu ciolan gătită 
încet lângă foc. 

Pasul 9Pasul 9

Când am pregătit această rețetă mi-am adus aminte 
de bunica mea care, la începutul anilor 1990, toamna, 
când pregătea țuica la cazan, punea o oală de lut - cu 

Pasul 10Pasul 10

fasole în ea, să se gătească încet la flacăra focului. 
Am reinterpretat această rețetă în stilul meu de gătit, 

cu gust de fine dinning dar cu dorul copilăriei. 

Am făcut focul, am pus o oală de fontă pe foc în 
care am turnat apă. Am tăiat ciolanul în bucăți de 
3-4 cm. 

Eu am folosit ciolan de casă, care a fost pregătit 
la ,,tăiatul porcului”, de Ignat. Un gust și o aro-
mă deosebită! Am introdus ciolanul în apă, foi de 
dafin, boabe de ienupăr și l-am lăsat să fiarbă, cu 
aproximație, cel puțin o oră.

Între timp, am curățat toate legumele pe care 
le-am tocat în cubulețe mici. Am pus ceaunul din 
fontă pe foc, am adăugat uleiul în ceaun. 

Când uleiul a început să sfârăie, am adăugat 
ceapa pe care am prăjit-o puțin. Am adăugat restul 
de legume, am amestecat bine și am prăjit în conti-
nuare totul pentru câteva minute. 

Când legumele au obținut culoarea aurie, am 
adăugat boiaua, am amestecat rapid, apoi am stins 
cu vinul roșu. Am lăsat vinul să se reducă. După ce 
acesta s-a redus, alcoolul s-a evaporat, rămânând 
doar aroma vinului în baza rețetei. 

Am adăugat, peste legume, lichidul în care a fiert 
ciolanul. Apoi, am adăugat condimentele, roșiile în 

Pasul 11Pasul 11

suc propriu, fasolea, ciolanul. 
Am mai fiert totul în ceaun, pentru 20 de minu-

te. Între timp, din câteva lemne lungi am pregătit 
un foc mic de tabără. 

Am adăugat fasolea din ceaun în oala de lut. Am 
aprins focul de tabără, apoi am pus oala de lut lân-
gă foc și am fiert fasolea aproximativ 3 ore lângă 
flacăra focului. 

Spre final, am dat jarul din mijlocul focului și 
am pus oala de lut acolo. Pot să vă împărtășesc că 
a avut un gust divin. 

Încercați și nu veți regreta! Am servit fasolea în 
castron de lut, cu lingură de lemn. Am mai adăugat 
puțin pătrunjel verde.

Pasul 12Pasul 12

Un 1 Decembrie fericit!
Spor la gătit!
Poftă bună!
Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Coo-

king Adventures in The Nature:
https://www.youtube.com/watch?v=s3nFpy_

iDfk

Pasul 13Pasul 13
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Învăţătura Preotului de altarÎnvăţătura Preotului de altar

,,Rogu-Te dar pe Tine, iubitorule de oameni, nu mă lăsa până în ,,Rogu-Te dar pe Tine, iubitorule de oameni, nu mă lăsa până în 
sfârșit, ci scoate din temniță sufl etul meu”! sfârșit, ci scoate din temniță sufl etul meu”! 

Ostașul lui Hristos, biruind cu durerile sale păcatul, a strigat către Bunul Dumnezeu!

În Duminica aceasta a 30-a după Rusalii, vom 
vorbi la Sfânta Liturghie şi despre  Sfântul 
Mare Mucenic Iacob Persul, care era din țara 

perșilor din cetatea ce se chema Elani, născut din 
părinți creștini și crescut cu bună credință. Acesta 
și-a luat de soție o femeie creștină și viețuia în multă 
bogăție și cinste, pentru că era iubit de împăratul 
perșilor, Isdegherd, fiind rânduit mai mare în pala-
tele împărătești. Dar, i s-a întâmplat să se înșele cu 
facerile de bine cele multe și cu cinstirile împărătești 
și a cădea din credință, încât a adus jertfă idolilor și 
s-a închinat lor împreună cu împăratul. Auzind des-
pre aceasta, maică sa și femeia lui, au făcut o scri-
soare către dânsul și i-au trimis-o degrabă, în care 
scria așa: „O, ticălosule! Pentru ce ai lăsat pe Dum-
nezeu, Împăratul cerului, pentru cinstea omeneas-
că? Căci făcând după plăcerea împăratului acestuia 
vremelnic, ai pierdut viața cea fără de moarte. Și slu-
jind împăratului acestuia stricăcios, te-ai lepădat de 
Cel nestricăcios. Ai schimbat adevărul pe minciună, 
lăsând credința în Hristos și ai primit înșelăciunea 
diavolească. Supunându-te împăratului celui muri-
tor, ai trecut cu vederea pe Judecătorul viilor și al 
morților. Pentru dragostea omenească, te-ai făcut 
nevrednic dragostei lui Dumnezeu și ai căzut din 
nădejdea cea bună. Plângem și ne tânguim pentru 
tine, căci fiind fiu al luminii, acum te-ai făcut fiul în-
tunericului și al gheenei. Și să știi că dacă nu te vei 
întoarce către Dumnezeu, apoi nu ai parte cu noi; 
pentru că nu voim a te mai vedea, fiind închinător 
de idoli. Iar, când îi va ajunge mânia lui Dumnezeu 
pe împărat și pe ai lui, împreună cu dânșii, te va 
ajunge și pe tine. Atunci vei plânge cu amar, văzân-
du-te chinuit în focul gheenei. Drept aceea, te rugăm 
cu lacrimi, întoarce-te către Hristos și te sârguiește 
a scăpa de urgia lui Dumnezeu care o să vină asu-
pra voastră”! Scrisoarea, citind-o Iacob, s-a umilit 
grăindu-și în sine: „De vreme ce maica și soția mea 
se înstrăinează de mine, deci ce-mi va fi veacul ce va 
să fie, când va veni Dumnezeu să judece viii și morții 
și să răsplătească fiecăruia după faptele lui?”.

A plâns foarte și se tânguia pentru păcatul său, 
zicându-şi în sine: „Știu ce voi face, ca să nu piară 
până în sfârșit sufletul meu. Voi petrece bătând neîn-
cetat în ușa milostivirii lui Dumnezeu, până când îmi 
va deschide; căci știu că-mi va deschide, pentru că 
este Îndurat și Milostiv și nu voiește moartea păcăto-
sului, ci primește cu bucurie pe cei ce se pocăiesc”. 
Astfel plângând el și acestea către sine zicând, l-au 
văzut niște paznici și l-au cunoscut că este creștin, 
după care l-au spus împăratului. Iar împăratul, che-
mându-l îndată la sine, i-a zis: „Spune-ne nouă ade-
vărul, nazarinean ești?”. Iar Iacob răspunse: „Este 
adevărat, sunt nazarinean!”. Apoi împăratul a zis: 
„Dar ești fermecător?”. Iacob a răspuns: „Nu sunt 
fermecător, ci creștin”. Împăratul a zis: „Ticălosule și 

nemulțumitorule, oare n-ai primit daruri și cinste de 
la mine și de la tatăl meu?”. Iacob a răspuns: „Unde 
este acum tatăl tău? Iată că trupul lui cel muritor 
se strică în pământ, iar sufletul lui este aruncat în 
iad”. Auzind acestea împăratul, s-a mâniat foarte 
tare și a zis către dânsul: „Astfel de mulțumire dai 
dragostei mele cu care te-ai îndulcit până acum și 
mie te împotrivești, iar pe tatăl meu îl grăiești de 
rău? Să știi, dar, că ești vinovat de moarte. Dar nu te 
voi pierde cu sabia, ca să nu mori îndată. Ci, mun-
cindu-te cu felurite  chinuri multă vreme, la crudă 
moarte te voi da”. Sfântul Iacob a răspuns: „Ceea ce 
te lauzi să faci, o! împărate, aceea fă-o mai degrabă, 
căci să știi că nu mă sperie cuvintele tale, care sunt 
asemenea vântului ce bate în piatră. Nici îngrozi-
rea ta nu mă înspăimântă, pentru că nu mă tem de 
moarte, știind că această moarte vremelnică nu este 
moarte, ci somn. Căci ca din somn se vor scula din 
morminte toți oamenii la înfricoșata venire a Hristo-
sului meu”. Iar împăratul a zis: „Să nu te înșele na-
zarinenii care numesc moartea somn și învață a nu 
se teme de dânsa, de care însă se tem și împărații”. 
Sfântul a răspuns: „Moartea drepților întru odihnă 
va fi, iar vouă necredincioșilor și păcătoșilor înce-
pere a chinului celui veșnic”! Chemând împăratul 
pe sfetnicii și pe prietenii săi, s-a sfătuit cu dânșii 
cu ce chinuri să-l piardă pe Iacob. După această a 
dat astfel de hotărâre asupra sfântului ca să fie spre 
înfricoșarea și a altor perși necredincioși, dintre care 
s-a despărțit Iacob cu credința, ca fiecare mădular al 
său să primească deosebită chinuire, prin tăiere. Și 
luând chinuitorii pe Sfântul după porunca împăra-
tului, îl duceau la locul cel de chin pentru ca să taie 
toate mădularele lui, unul câte unul. În urma lui 
mergeau mulți din cei cunoscuți, din dregătorii mari 
și din ostași și din cetate popor fără de număr, ca 
să vadă pătimirea și sfârșitul lui. Iar el, ajungând la 
locul orânduit a rugat pe chinuitori să-i dea puțină 
vreme să se roage. Și, ridicând ochii spre cer, s-a 
rugat, zicând: „Doamne Dumnezeul meu ascultă-
mă pe mine robul Tău și căutând din înălțimea cea 
sfântă a Ta, dă-mi tărie și putere în ceasul acesta 
pentru ca să rabd durerile acestea și să-mi răsplă-
tesc cu sângele meu greșeala, căci mă lepădasem 
de Tine făcătorul și Stăpânul meu. Acum îmi pare 
rău de aceasta și mă întorc la Tine, Dumnezeul 
meu. Mărturisesc Preasfânt numele Tău și-mi pun 
sufletul meu pentru Tine. Iar Tu, Doamne, trimite-
mi ajutorul Tău spre răbdare, ca să vadă vrăjmașii 
Tăi și să se rușineze, căci Tu, Doamne, m-ai ajutat 
și m-ai mângâiat”. Astfel rugându-se Sfântul, s-au 
apropiat chinuitorii și, dezbrăcându-l, i-au întins 
mâinile și picioarele și i-au zis: „Ce vei face acum 
Iacobe, căci acum nu poți avea nici o scăpare pen-
tru că așa este poruncă ca trupul tău să se taie în 
bucăți și chiar degetele mâinilor și picioarelor și tot 

trupul tău de la grumaz până la glezne; iar mai pe 
urmă și capul îl vom tăia. Deci socotește ce-ți este 
mai de folos: a te pleca voii împărătești și a fi viu, în-
treg și sănătos? Sau a muri în aceste chinuri grele?”. 
Așa s-au ostenit chinuitorii, tăind mădularele lui de 
dimineață până în al nouălea ceas, și în toată vre-
mea aceea ieșea bună mireasmă ca dintr-un chipa-
ros din trupul lui cel tăiat. Apoi încetând chinuitorii 
a-l mai tăia, ostașul lui Hristos, biruind cu dureri-
le sale pe diavolul, striga către Dumnezeu, zicând: 
„Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, Atotțiitorule, 
Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, Cel ce ești lăudat de 
heruvimi și slăvit de serafimi și preamărit de toa-
te cetele cerești, precum și de toată suflarea, caută 
spre mine, Dumnezeule al viilor și al morților, și mă 
auzi pe mine care sunt abia viu. Căci iată că îmi 
sunt tăiate toate mădularele și zace trupul meu o 
parte mort și altă parte încă puțin viu. Și nu am 
picioare cu care să stau înaintea Ta, Doamne; nu 
am mâini pe care să le ridic spre rugăciune către 
Tine, Stăpâne. Nu am genunchi pe care, căzând, să 
mă închin Ție, Ziditorului meu; mâinile, picioarele, 
umerii și pulpele mele îmi sunt tăiate, iar eu sunt 
aruncat înaintea ta, Atotvăzătorule ca o casă căzută 
și ca un copac fără de ramuri. Rogu-Te dar pe Tine, 
iubitorule de oameni, nu mă lăsa până în sfârșit, 
ci scoate din temniță sufletul meu”! Așa rugându-se 
el, unul din cei ce stăteau înainte, luând cuțitul, i-a 
tăiat sfințitul cap. Și astfel săvârșindu-și nevoința 
pătimirii, și-a dat sfântul său suflet în mâinile lui 
Dumnezeu. Iar cinstitul lui trup, cel zdrobit și arun-
cat, a zăcut pe pământ până în noapte. Apoi după ce 
s-a înnoptat au adunat credincioșii mădularele lui și 
le-au îngropat cu cinste, toate împreună, slăvind pe 
Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh!

Preot Paroh, DAN DULĂMIŢĂ, 
Parohia Târgu-Cărbuneşti

SCRISOARE DESCHISĂ,SCRISOARE DESCHISĂ,
Președintelui Consiliului Județean 

Gorj, Cosmin-Mihai Popescu 
E-mail: presedinte@cjgorj.ro,
Domnule Preşedinte,
  
Subsemnatul dr. Cornel Muntea-

nu, doctor în ştiinţe medicale şi medi-
cul cu cea mai îndelungată activitate 
intraspitalicească din toate timpurile 
din Gorj, cu mult respect, vă aduc la 
cunoştinţă următoarele:

În urma unor demersuri repetate, 
pentru a se da Spitalului judeţean 
Gorj numele ilustrului doctor NICO-
LAE HASNAŞ, cea mai mare persona-
litate a Gorjului din prima jumătate a 
secolului al XX-lea, de această dată, 
vă adresez rugămintea de a se dema-
ra eforturile şi procedurile necesare 
ca în ultimă instanţă, măcar Spitalul 
de la «Pasarelă» să poarte pe frontis-
piciul său numele doctorului Nicolae 
Hasnaş, o personalitate complexă şi 
demnă de a trăi mereu în memoria 
urmaşilor Gorjului!

În favoarea acestei propuneri aduc 

următoarele argumente care sper să 
fie plauzibile şi convingătoare:

- la acest spital a fost încadrat doc-
torul Nicolae Hasnaş în anul 1907, 
atunci când a venit de la Tulcea şi a 
lucrat neîntrerupt în această unitate 
până în anul 1937, când s-a pensi-
onat

- în anul 1937, directorul spita-
lului a propus ca unităţii spitaliceşti 
respective să i se dea numele «DR. 
NICOLAE HASNAŞ», dar, domnia sa a 
refuzat dintr-o mare modestie şi din 
respect pentru propria persoană 

- dacă la vremea venirii în Gorj a 
doctorului Nicolae Hasnaş, spitalul 
respectiv

avea doar patruzeci de paturi şi 
treisprezece salariaţi, inclusiv porta-
rul, marele doctor chirurg de valoare 
naţională, prin calităţile sale asocia-
te cu priceperea şi dăruirea totală, în 
cele din urmă a făcut ca secţia de chi-
rurgie a spitalului să se numere prin-
tre cele mai prestigioase din ţară

- dr. Nicolae Hasnaş a construit cu 
bani proprii un nou pavilion funcţio-
nal până astăzi, pentru mărirea spa-
ţiului de spitalizare

- a dat bani pentru cincisprezece 

burse şcolare ale elevilor silitori, dar, 
săraci, dintre aceştia, cinci fiind de la 
Şcoala de Meserii din Vădeni, cimci de 
la Liceul «Tudor Vladimirescu» şi cinci 
de la Liceul Comercial Târgu-Jiu

- aş putea spune că există şi un 
precedent prin faptul că Spitalul de la 
Bumbeşti-Jiu a primit numele docto-
rului Gheorghe Constantinescu, un 
foarte bun chirurg din judeţul nos-
tru, care încă era în viaţă la vremea 
respectivă, pentru a da un exemplu 
relevant în sprijinul pledoariei mele 

- domnule preşedinte, vă reamin-
tesc faptul că domnul prof. dr. Gheor-
ghe Nichifor, vicepreşedinte al Consi-
liului judeţean Gorj, în cartea domniei 
sale despre viaţa şi activitatea dr. Ni-
colae Hasnaş, încă din anul 2012 a 
lansat propunerea ca autorităţile lo-
cale să dea Spitalului de la «Pasarelă» 
numele doctorului Nicolae Hasnaş, ca 
un semn de respect şi mare preţuire 
pentru faptele bune ale remarcabilu-
lui doctor în favoarea oamenilor şi a 
instituţiilor din judeţul Gorj 

Cu aleasă recunoştinţă, 
Dr. CORNEL MUNTEANU
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Portrete în oglinda versului  Portrete în oglinda versului  
Sexagenarul Alexandru Ioni-

că, nu ne apare după lecturi 
aderente, fidele (Pompiliu 

Marcia),  selective, dar nu pe sărite 
( Alex Ştefănescu ), ale celor opt vo-
lume, nu plachete, de versuri, gru-
pate, invariabil,  în poezii cu octave 
triadice, ca fiind un autor grafoman şi 
veleitar. Getodacul este, probabil, un 
modest descendent, paradigmatic, al 
unui ancestral poeta faber, adept al 
spiritului creator care se bazează în 
primul rând pe transpiraţie, pe trava-
liu literar, numai după aceea pe in-
spiraţia dată de muze reale, existen-
te, transfigurate într-un mod insolit, 
portretistic, în cele peste două sute 
cinzeci de pagini ale recentului, nu 
ultimului volum de versuri,  cu titlul 
Portrete în oglindă. Nu este exclus ca 
Getodacul să fie receptiv şi la imbol-
dul exemplar şi genial al argheziene-
lor Cuvinte potrivite.

Aşadar, Getodacul nu poate fi luat 
în colimator ca  un fecund autor de 
versuri facile şi factice,  motivându-se 
că în doar şapte ani 2015-2022, a edi-
tat opt cărţi  voluminoase, nicidecum 
plachete de poezii mediocre. Demn 
de observat este faptul că toate aces-
te cărţi se constituie  din interesante 
adiţionări sau culegeri  de triade oc-
tavice. Adevărul este că  începuturile 
literare ale lui Alexandru Ionică sunt 
firesc adolescentine, se leagă, instruc-
tiv şi psihologic, de anii de liceu şi de 
aptitudinile sale descoperite şi stimu-
late, de către profesori, mentori pasio-
naţi din învăţământul preuniversitar. 
Este, de asemenea, adevărat faptul că 
Getodacul a revenit destul de târziu la 
vocaţia lui poetică, după o dramatică 
experienţă a vieţii şi împotriva unui 
destin mai puţin clement, graţie celei 
de a doua vocaţii sau pasiuni, aceea 
a muzicii folk, mai mult livreşti, de 
acompaniament cu chitara, a versu-
rilor  din creaţia unor poeţi clasici şi 
contemporani ori ale lui şi ale altor 
confraţi. Cu timpul, integrat astfel, ca 
mentor muzical şi poetic în atmosfe-
ra instuctiv-educativă de la Centrul 
Christian, Alexandru Ionică  devenit 
un autodidact capabil să descopere 
şi să cultive, cu dăruire şi prestanţă, 
aptitudinile muzical-literare ale copii-
lor şi adolescenţilor care frecventează 
activităţile eficiente de la Clubul Dacii 
liberi  din Târgu Jiu.

În altă ordine de idei şi sentimen-
te, Getodacul nu este nici grafoman, 
nici veleitar sau invers. Este dificil ori 
imposibil de stabilit o ordine crono-
logic-biografică privind manifestarea 
veleitar-grafomană sau grafoman-ve-
leitară! Ştiut şi bine e, că Getodacul 
receptează aproape la fel  de echili-
brat / apolinic, atitudinile  verbale, 
ori scrise, logice, judicioase sau ne-
gativiste, exoterice şi….ezoterice. În 
tranziţia noastră, cu prelungiri imun-
de la intrarea în USR, nu în partidul 
USR, mai pătrund totuşi,  la lumina 
zilei, nu când este deschis şi nu de 
regulă, unii distinşi şi distincţi grafo-
mani şi veleitari.

Se mai ştie că acelaşi Getodac scrie 
şi tipăreşte cărţi cu versuri voluntare, 
fără a se umili cu relaţii sponsoriale, 
mai mult sau mai puţin justificate. 
Scrie şi tipăreşte stimulat de dorin-
ţa de a scrie şi de a crea literatură 
pentru literatură, fără a pretinde  la-
uri şi recompense, călărind un Pegas 
mai mult la pas, decât la galop, fără 
tentaţii ariviste sau pecuniare. Iarăşi 
demn de remarcat la Getodac, ca fi-
inţă umană de factură poetică, este 
comportamentul altruist, spiritul de 
solidaritate şi de onestitate cu care 
acţionează, detestând conflictele, 
disputele maliţioase, disensiunile şi 

polemicile discordante, (ne)cordiale  
(Octavian Paler), ale semenilor săi.

În concluzie, Alexandru Ionică, cel 
care şi-a dublat identitatea cu pseu-
donimul Getodacul, fără a cunoaşte 
conceptele şi principiile opuse de sin-
cronism şi protocronism, nu poate fi 
întâmpinat ca simplu versificator, ve-
leitar şi grafoman, pentru mai multe 
motive. El n-a fost niciodată din ado-
lescenţă până azi, un arivist al creaţi-
ei literare, un scriitor care să se bucu-
re de condiţia sa poetică şi muzicală, 
de diletant sau amator, nu a văzut în 
această condiţie modestă un titlu de 
glorie. De aceea, participă cu modes-
tie şi entuziasm reţinut, cu receptivi-
tate la diferite activităţi cultural-ar-
tistice, încercând să aplaneze acele 
contradicţii, uneori inerente, de multe 
ori ignobile care se mai iscă între con-
fraţii lui, consacraţi ori anonimi, ai 
faunei literare gorjene. În acest sens, 
Getodacul se manifestă prompt, cu 
regularitate, conciliant şi onest.

În pofida unui gol temporal de vreo 
două-trei decenii pe parcursul căro-
ra Alexandru Ionică recte Getodacul, 
n-a abandonat muzica şi literatura 
ca surse de formare, psiho-intelectu-
ale şi artistice, extinzând şi aprofun-
dând orizontul lui de cunoaştere şi 
de cultivare a aptitudinilor specifice. 
În intervalul de timp de şapte ani, 
2015-2022, a conceput şi a elaborat 
opt cărţi de poezii originale, prin sur-
sele de inspiraţie şi prin modalităţile 
artistice diferite pe care le valorifică 
autorul: Risipit prin timp, cu substrat 
liric autobiografic, filozofic, etic şi ar-
tistic, Scrisori sub lună plină, Scrisori 
sub lună nouă şi Scrisori 3D, axate 
pe modalităţi epistolare, Poezii la te-
lefon, pe modalităţi compoziţionale 
telefonice, Ecouri de şoapte, cu rezo-
nanţe lirice introvertite ale eului ab-
solut (Emil Cioran), volumul antologic 
Poeme pentru fiecare zi şi Portrete în 
oglindă, cu modalităţi fotografice şi 
din domeniul artelor plastice, cu re-
produceri grafice originale, în creion, 
ale talentatului student timişorean 
Daniel Belciug.

  Recentul volum cu titlul Portrete 
în oglindă,  se deschide cu o autentică 
prefaţă  în versuri a Getodacului in-
titulată Autoportret. Acest volum cu-
prinde două sute nouăsprezece poezii, 
acoperind peste două sute cincizeci 
de pagini cu versurile Getodacului, 
inspirate de nenumărate muze ori ze-
iţe, probabil homerice, dar în iposta-
zele lor reale, de azi, cuceritoare prin 
multitudinea şi varietatea frumuseţii 
feminine, irezistibile. Farmecul fizic, 
fotografic al contemporanelor noastre 
se multiplică şi se nuanţează pluri-
form, se demitizează şi se umanizea-
ză în portretele poetice şi plasticizate 
cu creionul pentru ilustraţia grafică a 
cărţii, sporindu-le misterul şi expre-
sivitatea poetică, spiritualizându-le 
totodată. Fuzionează astfel, printr-
un sincretism involuntar şi fast, ele-
mente poetice, fotografice, picturale 
şi muzicale care transfigurează pozele 
feminine autentice în portrete mira-
culoase, poetice, realizate, pare-se, de 
un magician sau un artist al cuvân-
tului.

Aşadar, oglindirea acestor urmaşe 
ale muzelor, ori zeiţelor Afrodita şi Ve-
nus, transfigurate şi transferate din 
trecut în prezent prin versurile Ge-
todacului de azi, este triplă: fotogra-
fică, plasticizată şi poetică. Miracolul 
acestei triple metamorfoze de frumu-
seţi feminine, adolescentine şi juveni-
le, trebuie să fie căutat în portretele 
textuale, literale şi literar-artistice ale 
cărţii lui Alexandru Ionică mai întâi în 
poeziile cu conţinut şi forme confesive 

de arte poetice originale, programati-
ce, aşa cum este cea intitulată Auto-
portret, o incitantă autoprefaţă care 
introduce cititorii şi comentatorii în 
universul sau muzeul portretelor fe-
minine. La fel de incitant şi de con-
cludent este motivul poetic al cărţii, 
prin care Getodacul sporeşte misterul 
şi expresivitatea întregii sale opere oc-
togonice.

Pentru a ilustra concordanţa din-
tre citate şi comentariu critic, oferim 
cititorilor noştri câteva versuri: Îmi 
veţi vedea portretu-n carte (…), / Prin 
aceste forme de cuvinte,/ Că poezia 
n-are moarte/; Nu vreau decât să su-
pravieţuiesc,/ Chiar dacă sunt sau 
nu sunt interzis!;Am dat cuvintelor 
un alt sens,/ Văzând frumuseţile-n 
oglindă, / Ca sufletul meu să vă cu-
prindă / Taina universului imens!    ( 
Autoportret ); Atunci când muzele 
zâmbesc, / Poezia se naşte-n cuvânt 
/ Ele se coboară pe pământ / Şi toate 
florile-nfloresc!  ( Când muzele zâm-
besc…); Cartea aceasta e-un album 
de poze / cu portrete în oglinda mea, 
/ Unde-am trecut prin metamorfoze, 

/ să mă pot cu tine revedea (…) Te voi 
avea doar în fotografii / Şi-n conţinu-
tul cărţii mele,/ Portrete oglindite-n 
poezii, / Trăite-ntre pământ şi stele !  
(  Albumul de poze ).În această car-
te vei regăsi, / Refugiul tău pentru o 
clipă, / Un poem pentru fiecare zi, / 
Să simţi că ai prin vers aripă !(...), Ca 
să pot să scriu această carte, / M-am 
risipit prin anotimpuri,/   Am trecut 
cu viaţa peste moarte,/ Să prind cu 
tine-acele timpuri ! ( Poeme pentru fi-
ecare zi ) Ne vom ascunde-n versuri 
faţa / Şi vom fi toţi nişte poeme,/Să 
privim dincolo de vreme,/Oglinda-n 
care ne-a fost viaţa ! ( Cartea cu por-
trete ) etc. etc.

Cititorii şi comentatorii au în con-
tinuare, libertatea de a decide asupra 
autenticităţii şi valorii poetice a aces-
tor Portrete în oglindă. Printre cititoa-
re se vor afla, desigur, şi multe dintre 
muzele Getodacului! Cele care sunt 
absente în ediţia princeps, pot apla-
na regretele cu speranţa unei apariţii 
ulterioare!

ION TRANCĂU



    Subsemnatul                                                                       

domiciliat în localitatea        strada   bloc      apart.        

posesor al C.I.(B.I) seria        nr.          eliberatã de Poliþia       la data de               

telefon             solicit pe propria rãspundere, publicarea urmãtorului anunþ:

                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                      

                                

    Sub

8582 8582 

TALON DE MICÃ PUBLICITATE GRATUITÃ PENTRU ABONAŢI

Notã: Gratuitatea se acordã numai persoanelor fizice pentru anunþuri cu pânã la 20 de 
cuvinte ºi numai pentru VÂNZÃRI, SCHIMBURI, ÎNCHIRIERI, CUMPÃRÃRI. Taloanele 
se depun la sediul redacþiei GORJEANUL din Tg-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, în 
zilele de luni – vineri orele 8 – 18. Talonul este valabil doar o singură zi.

 Data publicãrii    Semnãtura    

MMICA  ICA  PUBLICITATEPUBLICITATE

VânzăriVânzări

publicitatepublicitateVineri, 25 Noiembrie 2022Vineri, 25 Noiembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»1212

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 în-
grijire persoană bolnavă (feme-
ie), în Bârsești. 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. 

Telefon: 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.

ComemorăriComemorări

r Cu nesfârșită durere 
anunțăm că în data de 
28 noiembrie 2022 se 
împlinește un an de când 
cea mai bună mamă 
MARICICA POPEANGĂ 
din comuna Peștișani a 
trecut în neființă.

Fetele Flori și Anda, 
ginerii, nepoții și strănepoții 
îi păstrează amintire 
veșnică.

Comemorarea va avea 
loc în data de 26 noiembrie 
2022 în comuna Lelești.

ANUNŢ PUBLIC 
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

COMUNA ALIMPEŞTI titular al proiectului: “Moderni-
zare si asfaltare drumuri comunale şi stradale în comuna 
Alimpeşti, judeţul Gorj” anunţă publicul interest asupra lu-
ării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pen-
tru proiectul “Modernizare şi asfaltare drumuri comunale şi 
stradale în comuna Alimpeşti judeţul Gorj“ propus a fi am-
plasat în: comuna Alimpeşti, satele Alimpeşti, Ciupercenii 
de Olteţ, Corşoru, Nistoreşti şi Sârbeşti.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din 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 interest poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a APM Gorj.

Anunț public -Autorizare. SC AMV Solar S.R.L., cu se-
diul social în București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246C, 
camera 3, et.17, va depune documentația tehnică în ve-
derea reînnoirii autorizației de mediu pentru desfășurarea 
activității de producere energie electrică din surse regenera-
bile, prin conversia energiei solare în energie electrică, con-
form cod CAEN 3511 Producția de energie electrică -Obiec-
tivul centrală electrică fotovoltaică 2,995MW -Helios situată 
în comuna Arcani, sat Arcani, județul Gorj. 

Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul 
APM Gorj, Str.Unirii nr.76, Tg.Jiu, jud.Gorj, CP 210143, în 
zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, și vineri, între orele 
08.00-14.00, în termen de 15 zile lucrătoare de la publica-
rea anunțului. SC AMV Solar S.R.L

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 

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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În urma analizei date-
lor statistice privind 
infracțiunile sesizate, 

în primele 8 luni ale anului 
2022, rezultă faptul că la ni-
velul județului Gorj, numărul 
faptelor penale în domeniul 
violenței domestice a crescut 
cu 41,61% față de aceeași pe-
rioadă a anului 2021, infor-
mează Inspectoratul de Poliție 

Încă trei cazuri 
de violență în familie
Amintim că, în septembrie, IPJ Gorj a analizat situația 
cazurilor de violență domestică la noi în județ, iar con-
cluziile sunt îngrijorătoare. Violența domestică este un 
fenomen care a luat amploare în acest an, numărul ca-
zurilor înregistrate până acum ajungând la un procent 
extrem de îngrijorător, fiind cu peste 40 la sută mai 
mare față de anul trecut.

Județean Gorj.
Numai în ziua de miercuri, 

au fost semnalate încă trei 
cazuri de astfel de agresiuni.

Și-a agresat concubina

IPJ Gorj: La data de 23 no-
iembrie a.c., Secția 3 Poliție 
Rurală Motru a fost sesizată 
prin plângere de către o fe-

meie din comuna Cătunele, 
despre faptul că la data de 
22 noiembrie a.c., în timp ce 
se afla la domiciliu împreună 
cu concubinul său, pe fon-
dul consumului de alcool și 
a unor discuții contradictorii, 
acesta ar fi agresat-o fizic.

Polițiștii au întocmit for-
mulat de evaluare a riscu-
lui, fiind emis un ordin de 
protecție provizoriu pentru 5 
zile. 

În cauză a fost întoc-
mit dosar penal, sub aspec-
tul săvârșirii infracțiunii de 
violență în familie.

Și-a bătut soția

La aceeași dată, polițiștii 
din cadrul Secției 6 Poliție 
Rurală Târgu-Cărbunești au 
fost sesizați direct de către o 
femeie din comuna Aninoasa, 
cu privire la faptul că a fost 
agresată fizic de soț.

Din cercetări, polițiștii au 
stabilit că în timp ce se afla 
la domiciliu, pe fondul consu-
mului de alcool, bărbatul de 
43 de ani și-a lovit soția, fără 
a-i provoca leziuni vizibile. 

Polițiștii au întocmit for-

mulat de evaluare a riscului, 
stabilind că există risc imi-
nent, fiind emis un ordin de 
protecție provizoriu pentru 5 
zile. 

Cercetările sunt continu-
ate în cadrul unui dosar pe-
nal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de violență în fa-
milie.

Și-a lovit tatăl, 
amenințându-l cu moartea

Tot miercuri, polițiștii din 
cadrul Secției 8 Poliție Rura-
lă Stoina au fost sesizați prin 
apelul unic de urgență de 
către un bărbat din comuna 
Stoina, cu privire la faptul că 
are un conflict cu fiul său. 

Polițiștii s-au deplasat 
la fața locului, stabilind că 
apelantul, în timp ce se afla 
la domiciliu, pe fondul con-
sumului de alcool, a avut un 
conflict spontan cu fiul său, 
fiind agresat fizic de acesta. 

Mai mult decât atât, fiul 
l-a amenințat cu moartea, ge-
nerându-i o stare de temere. 

Polițiștii au întocmit for-

mulat de evaluare a riscului, 
stabilind că există risc imi-
nent, fiind emis un ordin de 
protecție provizoriu pentru 5 
zile față de fiu. 

Polițiștii efectuează cerce-
tări în cadrul unui dosar pe-
nal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de violență în 
familie și amenințare.

,,Reamintim că polițiștii 
care intervin la cazuri de 
violență domestică, după ana-
lizarea situației de fapt pe 
baza unui formular de eva-
luare a riscului, pot emite un 
ordin de protecție provizoriu, 
valabil 5 zile.

Ordinul de protecție pro-
vizoriu se emite de către 
polițiștii care, în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, consta-
tă că există un risc iminent ca 
viața, integritatea fizică sau 
libertatea unei persoane să fie 
pusă în pericol printr-un act de 
violență domestică, în scopul 
diminuării acestui risc. 

Siguranța în familie și pre-
venirea violenței domestice 
reprezintă o prioritate pentru 
polițiștii gorjeni”, a mai comu-
nicat IPJ Gorj.

M.C.H.

Compensarea de 50 de bani la 
carburanți, posibil prelungită

Guvernanţii se gândesc să prelungească compensarea de 
50 de bani la carburanţi cu încă trei luni.

Acest lucru ar însemna ca reducerea la carburanţi să se 
prelungească din ianuarie până în martie 2023, spun sur-
se guvernamentale. Măsura expiră deocamdată la sfârşitul 
lunii decembrie. Preţul carburanților a scăzut uşor faţă de 
prima săptămână a acestei luni.

M.C.H.

Prețuri mari și la brazii de Crăciun
Bradul şi decoraţiunile de Crăciun n-au scăpat nici ele de 

scumpiri. Preţul unui pom de Crăciun poate depăşi 600 de 
lei. Cei care nu sunt dispuşi să plătească atât de mult, pot 
alege fie brazii de la Direcţiile Silvice din ţară, fie brazii arti-
ficiali, care sunt mult mai ieftini.

În acest timp, marile lanţuri de magazine au pregătit deja 
ofertele. Aproape 31.000 de pomi de Crăciun sunt scoşi anul 
acesta la vânzare de către Romsilva, pentru care preţurile 
pornesc de la 15 lei pentru molizi şi de la 35 de lei pentru 
brazi, însă pentru cei de dimensiuni reduse.

M.C.H.
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Viitorul Târgu Jiu se de-
plasează în această  rundă 
la Baia Mare. Gorjenii joacă 
împotriva formației Minaur, 
condusă de Mihai Iosif, tehni-
cian dorit și de Nicolae Sarci-
nă. Antrenorul Florin Stîngă a 
vorbit despre perioada de pa-
uză, dar și despre rezultatele 
de la ambele echipe ale Viito-
rului. Nici ,,satelitul” nu are 
viață ușoară în Liga 3, deși, 
în ultimele jocuri, formația 
secundă s-a bazat și pe 

Stîngă o laudă pe Minaur: Întâlnim un adversar bun, greu de bătut pe teren propriu
fotbaliști de la echipa mare. 
,,Cred că pe orice antrenor îl 
îngrijorează când echipa nu 
are rezultate. Din punctul meu 
de vedere, facem în continua-
re multe greșeli personale. 

Multe lucruri pe care la an-
trenamente le-am pregătit, le-
am discutat, am ajuns la un 
consens dar, când vine jocul, 
din păcate, greșim din nou. 

Am încredere în jucători 
că până la urmă vom depăși 
și aceste momente și, ușor-

ușor, vom elimina greșelile pe 
care le facem și vor apărea re-
zultatele pe care ni le dorim. 
Meciul de la Baia Mare este 
foarte important pentru noi. 
Pornim încrezători la drum și 
sperăm să facem un joc bun și 
să obținem și rezultatul scon-
tat. Pauza competițională ne-a 
ajutat, am mai luat un joc de 
pregătire cu Slatina, am mai 
văzut lucrurile pe care trebu-
ie să le îmbunătățim, dar mie 
îmi place tot timpul să fim în 

competiție”, a precizat Stîngă.
Antrenorul gorjenilor a 

vorbit și despre formația pe 
care o întâlnește în weekend. 
Minaur are cu un punct mai 
puțin decât oaspeții din etapa 
a 15-a.

,,Au doi mijlocași centrali 
foarte buni, un atacant care 
a cochetat și cu Liga 1. Au un 
antrenor care a venit cu entu-
ziasm, cu plăcere, care a fă-
cut performanță cu Rapid. De 
asemenea, au un public care îi 

susține tot timpul. Este o echi-
pă care la anul își dorește pro-
movarea, așa că ne așteaptă 
un meci dificil. Întâlnim un ad-
versar bun, greu de bătut pe 
teren propriu”, a declarat teh-
nicianul.

Core și Micle sunt în con-
tinuare accidentați și nu vor 
putea evolua în această de-
plasare. Minaur – Viitorul 
se joacă sâmbăta, de la ora 
11.00.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu revine în Sala Sporturilor 
în această rundă, când va da piept cu 
baschetbaliștii de la FC Argeș. Formația 

gazdă speră să se bazeze și pe un aport consis-
tent al fanilor, mai ales că nu a reușit până acum 
să câștige vreun meci în campionat. Liderul echi-
pei, Porter Troupe, le cere gorjenilor mai multă 
consistență în exprimare și a făcut un apel la su-
porteri să susțină echipa. Pentru american, meciul 
este unul special, având în vedere că a jucat și pen-
tru formația piteșteană.

,,Este o oportunitate să demonstrăm că ne-am 
îmbunătățit unele aspecte ale jocului și încă un pri-
lej să le dăm ceva înapoi fanilor, pentru că au fost 
extraordinari și ne-au susținut. Venim după eșecul 
de la Cluj, unde 25 de minute am prestat un bas-
chet destul de bun, dar nu a fost suficient. Trebuie 
să municm în continuare, să ne îmbunătățim jocul 
și să ne ridicăm la un alt nivel. Cu siguranță ei sunt 
favoriți, dar asta nu contează pentru noi. Trebuie să 
intrăm pe parchet și să luptăm. Pentru a obține suc-
cesul, este nevoie de spirit de echipă.  Nu avem un 
sezon bun, nu suntem unde ne dorim și, de aceea, 
trebuie să deblocăm această situație cu o victorie. 
E întotdeauna plăcut să evoluezi împotriva fostelor 
tale echipe. Cunosc foarte bine trupa din Pitești, ma-
nagementul și antrenorul. Însă, în momentul în care 
intri pe teren, aceste lucruri se uită și este importantă 
doar echipa la care evoluez acum. Sperăm să fie un 
public cât mai numeros și gălăgios. Este important 
pentru că ne luăm energia de la fani. A fost o perioa-
dă dificilă, cu multe deplasări. Sperăm ca sâmbătă 
să fie o sală plină și, la final, să-i putem răsplăti cu 
o victorie”, a declarat Troupe. 

Tânărul gorjean Octavian Ilie este optimist și 
crede că a venit timpul pentru primul succes. După 
o perioadă în care accidentările nu i-au permis să 
fie la potențial maxim, Ilie se simte mult mai bine.

,,Nu a fost începutul pe care ni-l doream, dar eu 
am încredere în echipă și, după cum îi știu pe băieți, 
sunt sigur că o să rezolvăm situația și o să ajungem 
pe locul unde ne dorim. Toate meciurile sunt dificile 
în acest sezon, dar eu sunt sigur că în acest weekend 
o să obținem victoria mult așteptată de către club și 
suporteri. Am avut o perioada puțin mai dificilă, cu 
câteva accidentări ușoare, dar acum sunt pregătit 

Troupe, apel către fani: Sper ca sala 
să fi e plină și să-i putem răsplăti

să dau totul. Vreau să-mi fac treaba cât mai bine, să 
primesc minutele pe care le merit și să ajut echipa 
cât mai mult.  Dacă o să pot prinde cât mai multe 
minute, cu atât mai bine. Dacă echipa este fericită, 
și eu sunt fericit”, a spus Ilie.

Directorul sportiv al clubului, Claudiu Aliones-
cu, a revenit după o intervenție chirurgicală. Ofici-
alul gorjean aniticipează un duel al orgoliilor, mai 
ales că și argeșenii vin după o înfrângere dureroa-
să. ,,Din fericire, sunt bine. Nu sunt 100% refăcut. 
Urmează o perioadă de readaptare. A fost o perioa-
dă dificilă din punct de vedere psihic, dar am trecut 
cu bine peste ea.  Sper ca lucrurile să se așeze și 
din punct de vedere profesional. Sâmbătă, întâlnim 
o echipă rănită, care în ultima etapă a pierdut acasă 

cu Ploieștiul și va veni aici să-și vândă scump pielea. 
Staff-ul de la Pitești așteaptă o reacție a jucătorilor 
la Târgu Jiu, astfel că vor veni foarte motivați să de-
monstreze că  a fost un accident ceea ce s-a întâm-
plat în ultima rundă. Noi ne-am pregătit destul de 
bine în această perioadă, am reglat unele aspecte, 
am adăugat un jucător și cred că asta ne va permite 
să fim combativi. Sper să ne bucurăm de prima victo-
rie a sezonului. Trebuie să ne ridicăm nivelul de joc. 
Este un meci important, cu o echipă bună a campi-
onatului. Va fi un meci intens, disputat”, a adăugat 
Alionescu,

Camil Berculescu este incert pentru acest meci. 
Confruntarea are loc sâmbătă, de la ora 18.00.

CĂTĂLIN PASĂRE 
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Gilortul Târgu Cărbunești speră să șteargă 
impresia din ultima rundă a Ligii a tre-
ia. Echipa lui Mario Găman a pierdut la 

Severin confruntarea cu Şimian (5-0), iar acum dă 
piept cu CSO Filiași. Antrenorul gorjean a analizat 
confruntarea din Mehedinți și așteaptă ca jucătorii 
să fi învățat din greșeli.

,,Venim după o partidă foarte ștearsă cu un re-
zultat cam dur, din punctul meu de vedere, la cum 
s-au desfășurat ostilitățile. Lor le-a cam intrat tot, 
iar noi nu am reușit să marcăm. Am avut și două ac-
cidentări serioase, la Bogdan Dănăricu și Leo Ghe-
orghe, și atunci echipa s-a destabilizat. Cei care au 
intrat, nu au făcut-o în ritmul pe care ni-l doream. 
Asta este fotbalul, poate nu suntem pregătiți pentru 
duelurile mai tari. 

Trebuie să învățăm din greșelile făcute și, pe vii-
tor, să încercăm să remediem aceste aspecte negati-
ve. Am avut și ghinion să luăm două goluri la sfârșitul 
primei reprize și aceste lucruri ne-au afectat. Poate 
aveam nevoie de acest duș rece ca să învățăm să 
rămânem cu picioarele pe pământ. Trebuie să fim 
mai concentrați și responsabili. Simpla prezență pe 
teren nu este de ajuns, pentru că, deocamdată, nu 
am realizat nimic și dacă ne dorim să fim în cele 
mai bune patru echipe, trebuie să muncim mult mai 
mult”, a spus Găman.

Duelul cu ACSO Filiași este departe de a fi unul 
facil. Tehnicianul gazdelor îi vede favoriți pe vizita-
tori.

,,Ne așteaptă o partidă grea. Din punctul meu de 
vedere, Filiașiul este favorită anul acesta la promo-
vare. 

Am înțeles că este și obiectivul lor declarat. Sunt 
favoriți și în acest meci, au un buget de cinci-șase 
ori mai mare ca al nostru, și e normal să fie așa. 
Eu sper ca tinerii noștri să compenseze prin dăruire, 
motivație, disciplină tactică, și atunci lucrurile se vor 
egala”.

Din păcate, Mario Găman are probleme serioase 
de lot. Dănăricu, Gheorghe, Boboc și Calotă nu vor 
putea fi folosiți în partida de astăzi. 

Antrenorul Gilortului a recunoscut că are senti-
mente aparte pentru ACSO Filiași, cu care a ajuns 
în sferturile Cupei României.

Găman vrea ca jucătorii Gilortului să fi e mai 
responsabili: Simpla prezență pe teren nu este de ajuns

,,Este un meci special pentru că echipa din Filiași 
va rămâne în inima mea mereu. Este locul unde am 
muncit, unde am făcut performanțe și, indiferent de 
faptul că ne sunt adversari, este o echipă foarte im-
portantă din punct de vedere emoțional, atât pentru 
mine, cât și pentru Bobi. Dar, în această etapă, sun-
tem adversari și este normal să-mi doresc ca echipa 
mea să câștige, cu toate că avem și patru absențe 
importante, ne lipsesc patru titulari. 

Vedem dacă cei care vor intra se vor ridica la 
nivelul titularilor. Am încredere în acești băieți, în 
tinerețea lor, și vreau să demonstreze că locul pe 
care suntem nu este întâmplător”, a declarat antre-
norul.

Gilortul Târgu Cărbunești și ACSO Filiași joacă 
astăzi, de la ora 14.00, pe Stadionul ,,Cristinel 
Răducan”.

CĂTĂLIN PASĂRE


