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Noaptea min. 200C

1 Decembrie: Fasole cu cârnați 1 Decembrie: Fasole cu cârnați 
și varză, turtă și vin fi er și varză, turtă și vin fi er 

pentru cetățenii din Drăguțeștipentru cetățenii din Drăguțești

Vrea interzicerea închiderii Vrea interzicerea închiderii 
termocentralelor - Aviz favorabil pentru termocentralelor - Aviz favorabil pentru 
o lege inițiată de Radu Miruță (USR)o lege inițiată de Radu Miruță (USR)

Ziua max. 4Ziua max. 400CC CC

»6»6
Lider: Angajații CEO riscă Lider: Angajații CEO riscă 

să aibă, oricând, accidente de muncă!să aibă, oricând, accidente de muncă!

Te ABONEZI la ,,Gorjeanul” şi CÂŞTIGI!

Câştigă

Cadoul de Crăciun

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

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
 DE CRĂCIUN  DE CRĂCIUN 

»5»5

Pensionară din Motru, condamnată pentru furt 
de curent. Instalație improvizată în podul casei

Bucătăria lui 
Fabi: Gogoși 
austriece la 
ceaun»8-9»8-9

ACTUALITATE/ PAG. 3ACTUALITATE/ PAG. 3

1 Decembrie: Doar 1 Decembrie: Doar 
trei partide au depus trei partide au depus 
coroane de fl ori la Motrucoroane de fl ori la Motru

Partidele nu s-au înghesuit să depună 
nici măcar coroane de flori la monu-
mentul din centrul municipiului Mo-
tru. A făcut asta doar PSD, PNL(Gigel 
Jianu lipsind din delegația liberală 
deși se vrea primar iar în municipiu), 
și USR. 
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„Binele cu bine se răsplăteș te.” - Proverb românes c„Binele cu bine se răsplăteș te.” - Proverb românes c

calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Bibiana, m, Silveriu, 
pr., Sofonia, profet

lveriu, lveriu, 

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9266  +0,0016
Dolarul SUA                    4,7043  -0,0235
Gramul de aur                        266,5349  +0,0446 
Francul elveţian                         5,0162  -0,0064  
100 Yeni japonezi                     3,3493  +0,0085
Lira sterlină       5,6661  +0,0580 
Leva bulgărească      2,5124  +0,0004 
Leul moldovenesc                     0,2599  +0,0018     
100 Forinţi maghiari     1,1879  -0,0037

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

†) Sfântul Proroc †) Sfântul Proroc 
Avacum; Sfântul Avacum; Sfântul 
Porfirie Kafsokalivitul: Porfirie Kafsokalivitul: 
Sfânta Muceniță Sfânta Muceniță 
MiropiaMiropia
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

România în sărbătoare, de Zilele 
Naționale!

Slujbă de Tedeum, cu ocazia Zilei Naționale 
a Romăniei, și la Tărgu-Jiu

Motto: „//Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie?/ Țara mea de 
dor?/ Brațele nervoase, arma de 
tărie? La trecutu-ți mare, mare vi-
itor//.”

Mihai Eminescu, Din poe-
mul Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie

Anul acesta am avut în 
calendar, chiar dacă 
nu-i pentru prima dată, 

două mari sărbători naționale 
– una după cealaltă -, mai întâi 
Ziua Sfântului Apostol Andrei, 
cel întâi chemat la Domnul, săr-
bătoare înscrisă în Calendarul 
creștin ortodox cu Cruce Roșie, 
și imediat Ziua Națională a Ro-
mâniei, pe 1 Decembrie, legifera-
tă astfel de Parlamentul Români-
ei începând cu anul 1990.

ZIUA NAȚIONALĂ RELIGI-
OASĂ A NEAMULUI. Desigur, 
cu mai mulți ani în urmă, am 
fost și eu la Peștera Sfântului 
Apostol Andrei, în Dobrogea, pe 
unde-a trăit cel care a creștinat 
locuitorii din Sciția Minor, adi-
că pe strămoșii noștri. A trebuit, 
totuși, să-l ascult pe ÎPS Teodo-
sie, Mitropolitul Dubrogei și Ar-
hiepiscopul Constanței, în cadrul 
predicii sale din 30 noiembrie, 
adică de Sfântul Apostol Andrei 
– ocrotitorul României – zi pe ca-
re-a numit-o Ziua Națională Re-
ligioasă a Neamului românesc.

Acum, fie-mi permis să-l ci-
tez pe marele actor Dorel Vișan, 
eseist și prozator clujean, ca-
re-a transmis un mesaj, de Ziua 
Națională a României, în care-a 
spus, între altele, următoarele: 
„Trebuie întărită familia, trebuie 
întărită Biserica, trebuie întărite 
organizațiile de tineri și trebuie 
întărit românismul.”

La București, de Ziua Națională 
a României, 1 Decembrie, a fost o 
vreme câinoasă – ploioasă și frigu-
roasă - precum vremurile pe care 
le trăim, cu crizede tot felul. Din 
pricina ploii și a vizibilității scă-
zute, avioanele și elicopterele Ar-
matei României au rămas la sol și 
n-au participat la parada militară. 
Una cu 1.500 de militari români, 
dar și cu militari ai forțelor NATO 
prezente în aceste vremuri grele, 
cu război la granițe, în frunte cu Di-
vizia 101 aeropurtate a Statelor Unite 
ale Americii.

Vremea potrivnică nu i-a împiedi-
cat pe mii de bucureșteni să iasă și 
să vadă parada militară, însoțiți fiind 
și de numeroși copii, chiar dacă celor 
fără mănuși le-au înghețat mâinile de 
frig. Tăcutul Preș. Klaus Werner Io-
hannis n-a mai ținut niciun discurs, 
mulțumindu-se să transmită pe Twit-
ter un simplu mesaj de La mulți ani! 
României.

DZBINARE, ÎN PLINĂ 
DEMOCRAȚIE. Totuși, Preș. Kla-
us Werner Iohannis nu a invitat toți 
președinții de partide politice, tăin-
du-i de pe lista invitaților pe George 
Simion, președintele Alianței pentru 
Unirea Românilor(AUR), pe Cătălin 
Drulă, liderul USR(Uniunea Sabotați 
România!), dar și, justificat, pe fostul 
președinte al României, Traian Băses-
cu, cel care și-a pierdut toate privile-
giile avute ca fost președinte din pri-
cina dovedirii sale, de către instanțele 
judecătorești, că a fost colaborator al 
fostei Securități, sub numele de cod 
Petrov.

PARADĂ SPECIALĂ, ÎN ORAȘUL 
MARII UNIRI. Mi-a plăcut îndemnul 
prim-ministrului României, Nicolae 
Ciucă: „Să arătăm că 1 Decembrie 
este, cu adevărat, ziua unității noas-
tre. Iar premierul României, Nicolae 
Ciucă, a făcut un tur de forță, la ora 

14:00, fiind prezent la parada milita-
ră specială organizată la Alba Iulia, 
în orașul Marii Uniri Unde vremea a 
permis inclsuiv zborul unor elicopte-
re militare, în văzul și extazul celor 
vreo 25.000 de participanți. Acolo, 
unde l-am văzut în primele rânduri 
și pe George Simion, liderul Alianței 
pentru Unirea Românilor(AUR). Un-
de-au mai fost prezenți mulți oficiali 
din Transilvania, printre care Pre-
fectul județului Harghita și primarul 
municipiului Miercurea Ciuc, urbea 
de reședință a județului.

Manifestări sărbătorești de Ziua 
Națională a României s-au mai or-
ganizat și în multe alte capitale de 
județ, cum spuneam, din Transilva-
nia.

Ce ne-ar mai rămâne de făcut? Să 
ne de Dumnezeu înțelepciunea nece-
sară să trecem peste aceste vremuri 
extrem de grele. În vremuri cu război 
la granițe și, din păcate, dezbinare în 
interior.

ION PREDOȘANU

P.S. LIDERII UDMR, LIPSĂ! Nici 
la parada militară de la Arcul de Tri-
umf, din București, și probabil nici 
la recepția oferită de Administrația 
Prezidențâială la |Palatul Cotroceni, 
ieri seară, de la ora 18:00, liderii 
și miniștrii UDMR nu și-au făcut 
apariția! E greu de presupus că nu 
au fost invitați (Ion Predoșanu)

Ziua Națională a Romăniei a fost sărbătorită așa cum 
se cuvine și în catedralele eparhiale, bisericile de parohie 
și cele mănăstirești din țara noastră. Astfel, după ce mier-
curi, 30 noiembrie 2022, l-am sărbătorit pe Sfăntul apos-
tol ANDREI, cel întăi chemat, ocrotitorul și patronul spi-
ritual al tuturor romănilor, joi, 1 decembrie a.c., de Ziua 
Națională a Romăniei, după Sfănta Liturghie, a fost oficiată 
slujba de mulțumire pentru libertatea și unitatea neamului 
romănesc(Tedeum), precum și de cinstire a eroilor care au 
înfăptuit Marea Unire a națională a romănilor din 1 decem-
brie 1918. 

Potrivit comunicatului de presă al Patriarhiei Romăne, în 
vederea cinstirii memoriei eroilor romăni a fost edificată și 
Catedrala națională din București, catedrală cu hramurile 
,,Înălțarea Domnului-Ziua eroilor” și ,,Sfăntul apostol AN-
DREI, cel întăi chemat, Ocrotitorul spiritual al Romăniei”. 
La Catedrala Patriarhală din București, slujba de Tedeum 
a fost săvărșită joi, 1 decembrie 2022, cu începere de la ora 
12.00. 

MARIUS STOCHIȚOIU
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Partidele nu s-au înghesuit să depună nici măcar coroane de flori la 
monumentul din centrul municipiului Motru. 

A făcut asta doar PSD, PNL (Gigel Jianu lipsind din delegația libe-
rală deși se vrea primar iar în municipiu), și USR. 

Primarul municipiului Motru, Cosmin Morega, a depus coroane la trei mo-
numente din localitate, a ridicat steagul românesc pe trei catarge poziționate 
la 12 metru înălțime.

450 de porții de fasole cu ciolan au fost oferite participanților la manifestări 
iar cu aceasta ocazie s-a lansat cartea de onoare a municipiului.

A.S.

1 Decembrie: Doar trei partide au depus 1 Decembrie: Doar trei partide au depus 
coroane de fl ori la Motrucoroane de fl ori la Motru

Primarul de Drăguțești, Ion 
Dumitru Popescu, a pregătit pentru 
cetățeni un adevărat program de 
manifestări de 1 Decembrie. Mai exact, 
copiii din localitate au pregătit un 
program artistic, s-au depus coroane 
de flori la monumentul reprezentativ 

1 Decembrie: Fasole cu cârnați și varză, turtă și vin fi er pentru cetățenii din Drăguțești1 Decembrie: Fasole cu cârnați și varză, turtă și vin fi er pentru cetățenii din Drăguțești
al comunei iar, la final, sau oferit pes-
te 400 de porții de fasole cu cârnați, 
varză și turtă pentru participanți. 
Cetățenii au avut parte și de vin fiert 
și de o atmosferă de bucurie, specifică 
zilei naționale.

A.S.
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Începând cu 10 decembrie, va fi  prezent 
din nou la Târgu-Jiu, Dr. Florin Bobircă, 
medic primar chirurg, specializat pe 

tratamentul cancerului de sân şi ganglion 
santinela. Vă aşteptăm pentru programări 

la numărul de telefon 0785292520 sau 
direct la Centrul Medical pentru Sanatate 

Umană, Aleea Pieţei, Nr.1, Târgu-Jiu, 
Tel: 0253.227.220 sau 0785.292.520.

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

În drumul său spre 
mare bătrânul Danubiu 
a dăltuit trecând prin 

munţi un defileu de-o frumu-
seţe aparte, aproape  unic în 
felul său în Europa. Intrând 
în ţară pe la Bazias, el şi-a 
croit cu greu drumul prin 
şisturile cristaline din primul 
sector al defileului. Apoi după 
Moldova Noua începe o luptă 
titanică cu masivele carca-
roase pentru a ieși în final la 
Gura Văii, din impunatorul 
canion ferestruit în piatră.

Marele defileu, cu versanţi 
înalti şi albia presărată cu 
stânci, a fost săpat de ape-
le bătrânului fluviu în opi-
nia specialiştilor prin fosta 
strâmtoare marină formată în 
miocen, ce lega bazinul pano-
nic de cel ponto – carspic. Ca-
racteristic pentru acest defi-
leu este lungimea sa (135 km) 
precum şi înălţimea mare a 
abrupturilor  calcaroase. Vo-
lumul uriaş al apelor Dunării, 
prins în strâmtoarea munte-
lui, curge printr-o albie cu as-
pecte variate ca secţiune. 

Astfel, înainte de formarea 
lacului de acumulare Porţi-
le de Fier 1, lăţimea Dunării 
varia între 150 m în Cazane-
le Mici şi 2150 m în aval de 
Greben iar adâncimea de la 
6,5 m la 45 m. În funcţie de 
rezistenţa masivelor muntoa-
se, porţiunile înguste (Baziaș, 
Greben și Cazane) alternează 
cu lărgiri depresionare (Mol-
dova Veche, Dubova şi Orso-
va), viteza curentului apei pe 

PRIN POARTA DE PIATRĂ A DANUBIULUI   PRIN POARTA DE PIATRĂ A DANUBIULUI   
Peisaje inegalabile, o veritabilă salbă de mănăstiri care 
de care mai spectaculos amplasate, aşezări de un pito-
resc aparte unele chiar pe buza Dunării şi nu în ultimul 
rând o incursiune recentă prin aceste locuri iată moti-
vele ce m-au determinat să sintetizez un material legat 
de defileul cel mai lung (135 km) şi grandios format de 
un curs de apă din Europa. 

defileu putând ajunge în une-
le locuri până la 5m/sec.       

Formaţiunile geologice 
străbătute de Dunăre de-a 
lungul impresionantului său 
defileu sunt în opinia geologi-
lor foarte variate, un adevărat 
mozaic petrografic de vârste 
diferite. La baza acestora stau 
şisturile cristaline iar apoi ro-
cile eruptive. Calcarele încep 
să apară în dreptul localităţii 
Pescari apoi la Cazane. Da-
torită acestui fapt munţii din 
zona defileului conţin o mul-
titudine de minereuri. În lim-
bajul locului aceste minereuri 
se numesc rude, locul de ex-
tracţie rudarie iar minerul lo-
cal rudar. Masivele de calcar 
sunt perforate de numeroase 
peşteri, permiţând speologilor 
să pătrundă în adâncul lor şi 
să descifreze misterele legate 
de origini, ape subterane pre-
cum şi de vietuiţoarele adap-
tate acestui mediu. 

În solul şi peşterile defi-
leului se presupune cred ar-
heologii că mai există încă 
mărturii arheologice ce aş-
teaptă să fie scoase la lumină 
pentru a furniza informații 
despre trecutul acestor me-
leaguri. Cercetările efectuate 
de Academia Română, înain-
te de construirea barajului au 
scos la iveală ruine de origini 
diverite. Majoritatea acestora 
sunt romane, refăcute sau re-
poziţionate în evul mediu de 
către turci sau austrieci. Alte 
dovezi atestă faptul că Defi-
leul Dunării a fost locuit din 

cele mai vechi timpuri. Săpă-
turi arheologice efectuate  au 
scos la iveală unelte de piatră 
cioplită precum şi obiecte fo-
losite de pescarii ce au venit 
aici dinspre Marea Meditera-
nă încă de acum 15 – 20.000 
ani. Aceste dovezi ale activită-
ţii umane din neolitic, se păs-
trează astăzi la Muzeul Porţi-
lor de Fier deschis în Drobeta 
Turnu Severin. Tot în acest 
muzeu se păstrează dovezi 
conform cărora triburile scii-
ţilor în drumul lor spre Marea 
Adriatică au trecut prin defi-
leu în secolele 7 și 6 ien. Dar 
urmele cele mai importante ni 
le-au lăsat românii. Este vor-
ba despre două tabule săpate 
în masivul stâncos Gospodin 
de pe malul drept al Dunării: 
Tabula lui Tiberiu (33-34 en) 
pe vremea când s-a construit 
drumul spre Singidunum (ac-
tualul Belgrad) şi Tabula lui 
Domiţian (75-80 en) sub con-
ducerea căruia drumul a fost 
refăcut şi îmbunătăţit. Tot în 

defileu se mai află şi celebra 
Tabula Traiana (104 en) dăl-
tuită în piatră la ieşirea Du-
nării din Cazanele Mici 

Primele lucrări pentru 
construcţia drumului de pe 
malul românesc al Dunării au 
început în anul 1833. În jurul 
anului1848 drumul ajungea 
până la Baziaș. Prin Trata-
tul de la Paris din anul 1856 
Dunărea capătă statut in-
ternaţional iar navigaţia este 
reglementată prin activitatea 
Comisiei Europene a Dunării. 
Totuși lucrările executate pe 

apă şi pe uscat nu mai faceau 
faţă cerinţelor secolului 20. 
Prin construcţia Sistemului 
Hidroenergetic şi de Naviga-
ţie Porţile de Fier 1 au fost 
rezolvate problemele legate 
de navigaţie şi transporturi. 
Barajul peste Dunăre are o 
lungime de 440 m şi o înalţi-
me de 60 m. Construcţia sa a 
modificat esenţial peisajul de-
fileului prin formarea lacului 
de acumulare ce se întinde în 
amonte până la vărsarea Ti-
mişului în Dunăre. 

MUGUREL PETRESCU
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Pensionară din Motru, condamnată pentru Pensionară din Motru, condamnată pentru 
furt de curent. Instalație improvizată în furt de curent. Instalație improvizată în 
podul caseipodul casei

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.

O femeie de 70 de ani din satul Leurda, 
aparținând municipiului Motru, a fost con-
damnată în primă instanță pentru furt de 
energie electrică. Pensionara s-a ales cu amen-
dă penală și va trebui să achite și prejudiciul 
de aproape 15.000 de lei.

Situația a fost semnalată în urmă cu cinci 
ani de angajații CEZ Distribuție, în urma 
unui control efectuat la locuința femeii. 

„S-a constatat că la acest imobil fusese executa-
tă și era folosită o instalație electrică clandestină și 
improvizată pentru ocolirea echipamentelor de mă-
surare, conectată în amonte de contorul electric, în 
podul casei, pe coloana fază-intrare și nul – intrare 
a contorului electric. 

În urma acestei intervenții neautorizate se ocolea 
aparatul de măsurare, instalația electrică clandesti-
nă fiind compusă din doi conductori electrici (...) și 
o priză electrică improvizată, fixată cu holșurub pe 
grinda de lemn a tavanului. La o distanță de apro-
ximativ 50 cm de această priză electrică improviza-
tă, se afla o gaură, executată într-o altă grindă din 
lemn a tavanului, care coresponda în camera din 
față a imobilului. Prin această gaură, astupată cu 
un dop din zăpadă artificială, consumatorul casnic 

introducea un prelungitor negru, care la un capăt 
avea doi pini, ce se introduceau în priza improviza-
tă din pod, la celălalt capăt având montată o priză, 
în care, prin introducerea unor triple și prelungi-
toare electrice, se conectau receptorii electrici din 

imobil cu energie electrică, 
care nu era înregistrată și 
nu se factura la furnizor”, 
potrivit rechizitoriului.

Pensionara a declarat 
că în anul 2016 s-a mutat 
în casa părinților săi din 
Leurda și că nu știa despre 
această instalație din po-
dul casei. Asta deși toți re-
ceptorii electrici din imobil 
erau conectați cu energie 
electrică prin folosirea de 
triple și prelungitoare elec-
trice conectate la priza din 
spatele noptierei din sufra-
gerie.

„În aceste condiții, se 
apreciază că, în perioada 
04.07.2016- 29.05.2017, 
inculpata a utilizat 
instalația clandestină pen-
tru ocolirea echipamente-
lor de măsurare și a accep-
tat astfel faptul că energia 
electrică consumată de re-

ceptorii săi electrici nu era măsurată și facturată 
de furnizor. 

Astfel, chiar dacă nu ar fi executat personal 
această instalaţie clandestină, inculpata a folosit-o 
şi avea cunoştinţă despre existenţa acesteia în imo-
bilul proprietatea sa”, au arătat anchetatorii.

Bună de plată

Femeia a fost condamnată la pedeapsa de 3.700 
lei amendă penală corespunzătoare a 370 zile - 
amendă, cuantificată la câte 10 lei pe zi – amen-
dă, pentru furt de energie electrică și săvârşirea 
infracţiunii de executare sau folosire de instalații 
clandestine în scopul racordării directe la rețea sau 
pentru ocolirea echipamentelor de măsurare.

În plus, pensionara va trebui să achite și pre-
judiciul, de circa 15.000 de lei, reprezentând con-
travaloarea energiei electrice consumate și neînre-
gistrate, taxe prestări servicii, costuri de refacere 
a instalației de alimentare cu energie electrică și 
costuri pentru servicii juridice.

„În baza art.397 Cod procedură penală obligă 
inculpata la plata sumei de 14.618,12 lei, despăgu-
biri civile, către partea civilă SC Distribuție Ener-
gie Oltenia SA Craiova (fostă SC CEZ Distribuție 
SA Craiova)”, a decis Judecătoria Motru, sentința 
pronunțată în urmă cu câteva zile putând fi atacată 
cu apel. 

I.I.
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Manu Tomescu a afirmat 
că liderii de sindicat ca Du-
mitru Pîrvulescu și Gabriel 
Căldărușe dau mesaje minci-
noase când spun că nu exis-
tă probleme de personal în 
CEO.

Lider: Angajații CEO riscă să aibă, oricând, accidente de muncă!Lider: Angajații CEO riscă să aibă, oricând, accidente de muncă!
Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu 
Tomescu, a făcut public faptul că angajații din producție 
riscă oricând să aibă accidente de muncă. Și asta, pen-
tru că CE Oltenia nu a făcut angajările necesare în 
subunitățile companiei, fapt care poate duce la sesiza-
rea ITM Gorj de către liderul de sindicat.

,,În toate subunitățile de 
producție ale acestei companii 
este un deficit acut de perso-
nal. 

Au început să ia oamenii 
dintr-o parte în alta fără să le 
mai facă protecția muncii la 

schimbarea locului de muncă. 
Le atrag atenția, să-i ferească 
Dumnezeu să se întâmple un 
accident de muncă, pentru că 
nu vor scăpa. 

În viața mea nu am chemat 
ITM-ul, nu am făcut reclamații 
la ITM, dar de data asta nu-i 
voi ierta pentru că trebuie să 
demascăm acest mesaj min-
cinos că nu sunt probleme cu 
personalul în companie, când 
noi știm că în subunitățile de 
producție abia se descurcă oa-
menii. Când funcționam cu trei 

grupuri din trei, nu mai știau 
oamenii de ei, nu mai știau fi-
indcă îi chemau în ture de trei, 
adică ieșeau din schimbul 2, 
ajungea omul la 2 noaptea 
acasă, dimineața trebuia să 
se trezească la 5 să vină iar 
la muncă. 

În halul ăsta au fost obligați 
oamenii să muncească și, cu 
toate astea, sindicaliști care 
sunt pe blat cu conducerea 
companiei transmit mesaje că 
nu e nicio problemă. 

În realitate sunt probleme 

foarte mari cu personalul din 
producție. 

Nu știu cum o fi în alte 
părți dar în subunitățile de 
producție oamenii fac față 
foarte greu în această perioa-
dă foarte grea, foarte dificilă, 
dar liderii de sindicat trans-
mitmesaje că totul e în regulă. 
Tocmai cei care ar fi trebuit să 
vorbească despre problemele 
cu care se confruntă angajații 
din producție”, a spus Manu 
Tomescu, la Radio Infinit.

M.C.H.

Primăria Orașului Ro-
vinari – Direcția Publică 
de Asistență Socială distri-
buie, începând cu data de 
07.12.2022, ajutoarele POAD 
constând în produse  alimen-
tare, a anunțat instituțiea. 
Astfel, persoanele eligibile 
pentru aceste ajutoare sunt:

– beneficiarii de alocație 
de susținere a familiei;

– beneficiarii de ajutor 
social acordat conform Legii 

Produsele alimentare pentru nevoiașii din Rovinari, din 7 decembrie
nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat cu modifică-
rile și completările ulterioare;

– persoanele cu diza-
bilități.

De asemenea, persoanele 
care se încadrează în ambele 
categorii, beneficiază de pa-
chete cu produse alimentare 
aferente unei singure catego-
rii din care face parte la data 
acordării ajutoarelor.

Produsele alimentare pot fi 

luate  de luni până vineri, în 
intervalul orar 10.00-14.00, 
în incinta Sălii de Sport  din  
Bulevardul Minerilo. Acte-
le necesare pentru ridicarea 
pachetului cu produse ali-
mentare POAD, sunt: cartea 
de identitate, certificatul de 
încadrare în grad (pentru 
persoanele cu dizabilități) și 
un număr de contact, a mai 
transmis primăria.

M.C.H.

Acesta speră ca și PSD și 
PNL să voteze o astfel de lege: 

,,Proiectul de lege a 
responsabilității în energie, 
inițiat alături de colegă mea de-
putat Cristina Prună, care in-
terzice scoaterea din producție 
a capacităților pe cărbune îna-
inte de a pune ceva în schimb, 
a fost dezbătut  în Consiliul 
Economic și Social. 

Am participat acolo, am 
susținut cu argumente acest 
proiect și am reușit să conving 
o majoritate de 2/3 astfel în-
cât acest proiect a primit aviz 
pozitiv.

Dacă liderilor PSD și PNL 
Gorj le-ar pasă cu adevărat de 

Vrea interzicerea închiderii termocentralelor - Aviz favorabil pentru o lege inițiată de Radu Miruță (USR)Vrea interzicerea închiderii termocentralelor - Aviz favorabil pentru o lege inițiată de Radu Miruță (USR)
Deputatul de Gorj, Radu Mitruță, a inițiat o lege prin 
care se interzice scoaterea din producție a capacităților 
de energie produsă pe cărbune. Acesta a anunțat că pro-
iectul său a primit aviz favorabil.

cărbune și de sistemul energe-
tic național, nu s-ar mai rățoi 
unii la alții pe Facebook, într-
un teatru ieftin și ar susține 
această lege. Nu ar mai fi 
dușmanii proiectelor bune 
pentru Gorj doar pentru că vin 
de la mine, ci ar face front co-
mun. 

Vorbele lipsite de fapte 
sunt doar gargară, așa cum 
gargară a fost grijă față de CE 
Oltenia dintodeauna. Dacă li-
derilor naționali ai PSD le-ar 
pasă de sistemul energetic 
românesc și în realitate, nu 
doar din gură, la televizor, ar 
înțelege că prețul la energie va 
scădea doar când vom avea 

mai multă energie.
PSD a votat acum 3 săp-

tămâni alături de PNL închi-
derea capacităților pe baza 
de cărbune, dar spune (la TV 
doar, că în Parlament votează 
invers) că nu își dorește asta, 
că le-a sucit Virgil Popescu 
mâna la spate și că n-au avut 
încotro. FALS, nicăieri în PNNR 
nu există vreo interdicție de a 
pune ceva în loc înainte să în-
chizi. Doar în mintea celor care 
își doresc o Românie plină de 
resurse energetice, dar care 
să importe energie”, a scris 
acesta pe pagina sa de Face-
book.

M.C.H.
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Drum forestier reabilitat cu 10 milioane leiDrum forestier reabilitat cu 10 milioane lei
Direcția Silvică Gorj reabilitează un drum forestier cu 

peste 9,5 milioane lei.  Drumul Valea Sadului este si-
tuat pe raza Ocolului Silvic Novaci, în zona adminis-

trativă a comunei Mușetești și a orașului Bumbești-Jiu. Dru-
mul are o lungime de 19 kilometri și deservește fondul forestier 
al statului și multe zone cu proprietăți private.

„Toată lungimea drumului este afectată de deteriorări și ne-
cesită a fi reabilitată și modernizată. Principalele lucrări nece-
sare sunt: lucrări pregătitoare, amenajări pentru protecția me-
diului, terasamente de pământ și de stâncă, lucrări de apărare 
și consolidare (ziduri de sprijin și din beton, gabioane, drenuri 
transversale), împietruire simplă din piatră spartă, lucrări acce-
sorii (stâlpi de dirijare din lemn, borne hectometrice simple, ta-
ble indicatoare mici, montate pe stâlpi prefabricaţi din beton ar-
mat, indicatoare de circulaţie) și lucrări de artă (podețe tubulare, 
podețe dalate, poduri, parapeţi metalici pentru poduri și podețe). 
Drumul forestier accesibilizează o suprafață de 8.108,52 ha cu 
un volum pe picior de 828.000 mc din care cota anuală 16.000 
mc”, potrivit caietului de sarcini.

Valoarea estimată a lucrărilor se ridică la 9.581.570 lei fără 
TVA. Firmele interesate pot depune oferte până pe data de 15 
decembrie.

I.I.

Colindători așteptați la primărie și Consiliul Județean Colindători așteptați la primărie și Consiliul Județean 

Autoritățile locale și județene se 
pregătesc să întâmpine sărbătorile de 
iarnă în spiritul tradițiilor autentice 

gorjenești, moștenite de generații.
„Pentru cei care doresc să ne adu-

că frumuseţea colindului străbun, 

anunțăm că programul de 
colinde se va desfășura la 
sediul Consiliului Județean 
Gorj, pe parcursul a trei zile, 
12-14 decembrie a.c., zil-
nic, în intervalul orar 9.30-
15.00. Înscrierile se vor face 
pe baza completării unei ce-
reri de înscriere, care va pu-
tea fi descărcată de pe site-ul  
instituției noastre. 

Cererile de înscriere com-
pletate vor putea fi depuse, 
în perioada 05-07 decembrie 
2022, zilnic, în intervalul 
orar 10:00-13:00, la sediul 
Consiliului Județean Gorj - 
Biroul de Relații cu Publicul. 
Înscrierea se va face în or-
dinea înregistrării cererilor, 
până la epuizarea numărului 

de locuri disponibile”, anunță Consi-
liul Județean Gorj.

„Așteptăm, cu bucurie, colindăto-
rii, pentru care ne-am pregătit cum 
se cuvine, în perioada 12 - 15 decem-
brie! Avem surprize deosebite pentru 
copii, iar grupurile de colindători se 
pot înscrie luând legătura cu repre-
zentantul municipalității, doamna 
Mihaela Călinoiu, la numărul de tele-
fon 0253.213.317, interior 213, în pe-
rioada 05 - 09 decembrie, între orele 
09:00 și 15:00. 

Fiecare grup va fi format din ma-
xim 30 de persoane, iar programările 
se vor face din 5 în 5 minute, în așa 
fel încât să putem primi cât mai mulți 
copii”, a anunțat și Primăria Târgu-
Jiu.

Programul de colinde va fi comple-
tat de „Alaiul obiceiurilor de iarnă”, 
eveniment ce va avea loc în Piața Pre-
fecturii din Târgu-Jiu, joi, 15 decem-
brie 2022, începând cu ora 10:00. 

I.I.

Apa și canalizarea, mai scumpe Apa și canalizarea, mai scumpe 
de anul viitorde anul viitor

Gorjenii vor plăti mai mult pen-
tru apă și canalizare de la 1 ianuarie 
2023. Aparegio Gorj anunță modifica-
rea prețului apei potabile, respectiv a 
tarifului de canalizare-epurare, după 
cum urmează: preț apă potabilă: 5,38 
lei/mc fără TVA, tarif canalizare-epu-
rare: 6,21 lei/mc fără TVA.  Total apă 
canal – 11,59 lei fără TVA .

Noile prețuri se aplică pe toată aria 
de operare APAREGIO GORJ S.A. în-
cepând cu data de 1 ianuarie 2023.

„Prețurile și tarifele au fost aproba-

te de către A.N.R.S.C. prin 
decizia nr. 205/24.11.2022 
și practicarea tarifului 
unic face parte din Stra-
tegia tarifară a operato-
rului, cerință esențială și 
condiție obligatorie din 
Contractul de finanțare nr. 
443/23.12.2020, încheiat 
între Ministerul Fonduri-
lor Europene, în calitate 
de Autoritate de Manage-
ment pentru Programul 

Operațional Infra-
structură Mare și 
S.C. APAREGIO 
GORJ S.A., pen-
tru «Proiectul regi-
onal de dezvoltare 
a infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul 
GORJ». Strategia tarifară 
prevede ajustarea tarifelor pe 
termen lung, atât în termeni 
reali, cât și pe baza inflației 
și are în vedere, în principal, 
să acopere: costul justificat 
economic al furnizării servici-

ilor; mentenanța investițiilor de inte-
res regional realizate în cadrul POIM; 
respectarea autonomiei financiare a 
companiei; funcționarea eficientă și 
în siguranță a serviciilor, protecția 
mediului și sănătatea populației; con-
stituirea și alimentarea fondului IID 
conform prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 198/2005, 
cu modificările și completările ulteri-
oare”, a transmis compania.

În prezent, utilizatorii plătesc pen-
tru apă și canal - 7,81 lei fără TVA, 
respectiv 8,51 lei cu TVA, majorarea 
fiind una semnificativă.

I.I.
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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

MiercuriMarțiMarțiDuminică LuniLuniVineri Sâmbătă Joi
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Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

Lista de cumpărături:
* 550 g de făină;

Gogoși austriece la c

Pasul 1Pasul 1

Pasul 2Pasul 2

* 200 gr de lapte;
* 60 gr de unt;
* 42 gr de drojdie;
* 3 linguri de zahăr;
* 1 gălbenuș de ou;

Pasul 3Pasul 3

* 1 ou întreg (albușul și gălbenușul);
* 1 vârf de cuțit de sare;

Pasul 4Pasul 4

* 1 pachet de zahăr vanilat;
* Coaja rasă de la o lămâie netratată.

Pasul 5Pasul 5

Pentru umplutură:
*100 g dulceață de caise. 
În această săptămână, la Rețeta Săptămânii, vă pre-

zint primul desert pe care am reușit să-l pregătesc pe foc, 
în ceaun. 

L-am pregătit și în cuptor, cu o altă ocazie, dar voiam 

Pasul 6Pasul 6

Pasul 7Pasul 7

neapărat să încerc această variantă pe foc. 
În săptămânile care urmează voi mai prezenta un de-

sert foarte delicios pe care l-am gătit tot pe foc.

Pasul 8Pasul 8

Mod de preparare: 
Înainte de toate, ne apucăm să facem focul. 

Pasul 9Pasul 9
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Te Te ABONEZIABONEZI la ,,Gorjeanul” şi  la ,,Gorjeanul” şi CÂŞTIGI!CÂŞTIGI!
Abonându-te la ,,Gorjeanul” economisești bani și, în plus,                                              poţi câștiga și un PREMIU ! Abonându-te la ,,Gorjeanul” economisești bani și, în plus,                                              poţi câștiga și un PREMIU ! 

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

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
DE CRĂCIUN

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

Premiul I: 1 x Telefon mobil Samsung  

Premiul II: 2 x Aspirator praf

Premiul III: 10 x Tigaie ceramică
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DurataDurata Campania se desfăşoară în perioada  Campania se desfăşoară în perioada 22.11.2022-15.12.2022, ora 16.0022.11.2022-15.12.2022, ora 16.00

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

chete din cărbuni. 

Pasul 10Pasul 10

Aceste brichete mențin temperatura constantă pentru 
câteva ore. După ce am pregătit focul, ne apucăm de alu-
at. 

Încălzim ușor laptele, atenție, să nu fiarbă.

Adăugăm drojdia în tigaia unde am încălzit laptele și 
sfărâmăm drojdia bine cu o furculiță.

Adăugăm zahărul și amestecăm totul bine până când 
drojdia s-a dizolvat în lapte.

Apoi, adăugăm ouăle, sarea, zahărul vanilat și ames-
tecam bine. 

Turnăm făina, coaja rasă de lămâie, jumătate din can-
titatea de unt iar cu un tel amestecăm până când făina 
s-a încorporat bine și aluatul este unul moale și cremos.

Acum este momentul să frământăm aluatul cu mâna, 
gramajul de făină este posibil să difere, depinde de calita-
tea făinii, deci, dacă mai este nevoie, mai adăugați puțină 
faină.

Frământăm aluatul până când textura lui devine ușor 

Pasul 11Pasul 11
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elastică și pufoasă. Eu am frământat aluatul pe un 
tocător din lemn. 

Am format aluatul ca o minge după care l-am 
acoperit cu un prosop și l-am dat lângă flacăra fo-
cului pentru 30 de minute să crească. 

După ce a crescut aluatul, peste jar adăugăm 
brichetele și, numai bine, până se încinge, pregătim 
gogoșile. 

Încălzim în ceaun restul de unt până devine li-
chid. Presarăm făina peste planșa din lemn de lu-
cru și adăugăm aluatul, este foarte important să nu 
îl mai frământăm. El poate fi tăiat cu un cuțit sau 
cu o ulcică din lut. 

Eu am folosit un borcan iar cu ajutorul lui am 
format bile. Așadar, apăsăm bilele puțin cu mâna și 
le aducem la forma de chiftele. 

Adăugăm în mijloc, cu o linguriță, dulceața de 
caise și le închidem, formăm un fel de găluște după 
care le așezăm în tavă. În acest fel le formăm pe 
toate până când am terminat. Ceea ce este cel im-

Pasul 13Pasul 13

portant la acest desert este temperatura de sus. 
Deci capacul ceaunului, în această rețetă, are un 

rol foarte important. Punem ceaunul pe pirostrie, o 
parte din brichetele încinse le lăsăm sub ceaun. 

Aproximativ 7-9 brichete încinse le adăugăm pe 
capacul ceaunului. Atenție mare, controlați des ri-

dicând capacul ceaunului, eu am controlat de vreo 
4 ori, durează aproximativ 40 de minute. 

În cazul în care gogoșile absorb  tot untul lichid, 
mai completați pe parcurs. Se servesc atât calde, 
cât și reci. 

La final, după gust și plac presărați zahăr pudră 
peste gogoși. 

Nu lăsați tradiția gătitului pe foc să moa-
ră!

Poftă bună!
Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Coo-

king Adventures in The Nature:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=Gvzvoab6pCc

Pasul 14Pasul 14
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Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

Dumnezeu vine în viața noastră, ori de câte ori schimbăm traumele Dumnezeu vine în viața noastră, ori de câte ori schimbăm traumele 
unei existenţe cotidiene precare cu clipa de har, fi indcă El cunoaște unei existenţe cotidiene precare cu clipa de har, fi indcă El cunoaște 
inimile, gândurile şi taina sufl etului! inimile, gândurile şi taina sufl etului! 
În Duminica a 27-a după Rusalii; 

Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 
13, 10-17 (Tămăduirea femeii 

gârbove); glas 8, voscr. 3, în cadrul 
Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Or-
todoxă Română, la Sfânta Evanghelie 
se va citi un text cu învățăminte du-
hovniceşti în care Sfântul Evanghelist 
Luca ne prezintă minunea vindecării 
unei femei care avea de optsprezece 
ani un fel de duh al neputinţei şi care 
era gârbovă, de nu putea să se ridice 
în sus nicidecum, mai ales că motivul 
gârbovirii era legat de satana, iar, tă-
măduirea unei astfel de suferinţe era 
apanajul exclusiv al Celui Preaînalt! 
În aceeaşi zi, în Casa Lui Dumnezeu 
se va mai aminti despre Sf. Mare Mu-
ceniţă Varvara şi despre Sf. Cuv. Ioan 
Damaschin, ca o dovadă de netăgă-
duit că pentru om, Hristos Domnul 
se înomenește şi din dragostea Lui 
care, transfigurând omul și eliberân-
du-l de Satana, face să strălucească 
întreaga făptură în lumina faptelor 
Sale! Prin urmare, această femeie care 
de aproape douăzeci de ani avea un 
duh de neputință, fiind legată de dia-
vol ca să nu poată vedea frumusețea 
bolții cerului sau strălucirea soarelui, 
cu toate că, gârbovită deja de 18 ani, 
ea se integrase în peisaj, purtându-
și suferința cu demnitate şi nici nu 
lipsea de la activitățile ce defineau 
slujirea lui Dumnezeu și proslăvirea 
Lui. Într-o societate în care lumea se 
raporta diferit la femeie, ea se găsea 
undeva în spatele locașului de rugă-
ciune, înspre ieșire, fiindcă locul din 
față le era rezervat bărbaților, iar, ei 
erau ierarhizați în funcție de statu-
tul social. Totuşi, Domnul Iisus nu 
are ochi pentru cei din față, poate și 
pentru că erau infatuați, dar, probabil 
și din alte motive! Când, Mântuitorul 
aruncă ochii peste mulțime și-o vede, 
Se apropie de ea. Nu ne sunt precizate 
în textul evanghelic vârsta și numele 
acestei femei, ci doar vindecarea uimi-
toare în zi de Sâmbătă, prin punerea 
mâinilor Mântuitorului şi nu se arată 
clar, dacă a existat o rugăminte adre-
sată, fie și prin intermediul tresăltă-
rilor inimii, Celui care propovăduia, 
chiar dacă această femeie se apropia 
de zenitul vieții și nu mai ținea atât 
de mult la aspectele calitative ale în-
făţişării sale! Dar, Domnul n-o uită, o 
cheamă, ostentativ şi i se adresează 
personal, așa cum ni se adresează fie-
căruia dintre noi, atunci când intrăm 

în dialog cu El, pentru că îi spune: 
„Femeie, eşti dezlegată de neputinţa 
ta”, pentru ca replica să fie urmată 
de un gest simbolic, punându-şi mâi-
nile asupra ei, mai ales că apăsarea 
harului nu e una împovărătoare, ci, 
aduce cu sine eliberarea din robia pa-
timilor și a bolii. De altfel, gârbovirea 
este o afecțiune care apare de obicei 
la bătrânețe, fiind asimilată, oarecum, 
vârstei înaintate, însă, precizarea de la 
Sf. Ev. Luca 13,16 ne face să credem 
că această afecțiune survenise în viața 
femeii la tinerețe. Chiar și în această 
stare, legată fiind de diavol, înfrun-
tând privirile răutăcioase și gândirea 
compatrioţilor, femeia vine la sinago-
gă, în zi de sărbătoare săptămânală, 
pentru a se ruga lui Dumnezeu, fiind-
că, ea nu-și pierduse credința și nă-
dejdea că Dumnezeu o putea vindeca, 
mai ales că Dumnezeu vine în viața 
noastră, ori de câte ori schimbăm tra-
umele unei existenţe cotidiene preca-
re cu clipa de har, fiindcă El cunoaște 
inimile, gândurile şi taina sufletului!

 

,,Femeie, ești dezlegată de 
neputința ta”!

Această Pericopă Evanghelică a Du-
minicii a 27-a după Rusalii, ne oferă 
textul următor: «În vremea aceea Iisus 
învăța într-una din sinagogi sâmbăta. 
Și, iată, era acolo o femeie care avea de 
optsprezece ani un duh de neputință 
și care era gârbovă, încât nu putea 
să se ridice nicidecum. Iar Iisus, vă-
zând-o, a chemat-o și i-a zis: Femeie, 
ești dezlegată de neputința ta! Și Și-a 
pus mâinile asupra ei, iar ea îndată 
s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. 
Atunci, mai-marele sinagogii, mâniin-
du-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, 
răspunzând, zicea mulțimii: Șase zile 
sunt în care trebuie să se lucreze; deci 
veniți în aceste zile și vă vindecați, iar 
nu în ziua sâmbetei! Domnul însă i-a 
răspuns și a zis: Fățarnicilor! Fiecare 
dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta 
boul sau asinul său de la iesle și nu 
îl duce să-l adape? Dar aceasta, fiică 
a lui Avraam fiind, pe care a legat-o 
Satana, iată, de optsprezece ani, nu 
se cuvenea, oare, să fie dezlegată de 
legătura aceasta în ziua sâmbetei? Și, 
zicând El acestea, s-au rușinat toți 
cei ce erau împotriva Lui, iar poporul 
întreg se bucura de toate faptele cele 
slăvite, săvârșite de Dânsul» (Luca 13, 

10-17), pentru a ne transmite un me-
saj grăitor şi nouă, celor care, în zi de 
Duminică, trebuie să împlinim iubirea 
milostivă a lui Dumnezeu, fiind alături 
de cei bolnavi, hrănind pe cei flămânzi, 
îndreptând pe cei rătăciți. Fariseii, cu 
buzele rosteau cuvintele din Lege, dar 
cu inima urau pe Cel care săvârșise 
minunea. Erau fățarnici pentru că și ei 
încălcau Legea, făceau bine animale-
lor și nu considerau că e o încălcare a 
Legii, însă considerau un păcat ajuto-
rarea unei ființe umane. De fapt, râv-
na afișată pentru a arăta respectarea 
Legii era un pretext, prin care își jus-
tificau ura față de Învățător, pentru că 
prin aceasta se condamna o confuzie 
ce domina mentalitatea iudaică despre 
Sabat, ca respectare a Legii în litera ei 
și independent de implicarea omului, 
or, aceasta era o lege dată de Dumne-
zeu pentru om, un cod după care să se 
conducă, nu care să-l subjuge. Prin-
tr-o asemenea explicație Iisus Hristos 
vrea să-i elibereze și pe învățătorii de 
lege de sub jugul unei Legi oarecum ri-
gide şi limitative, de înrobirea literei ei. 
Totodată, Domnul caută să reabiliteze 
demnitatea omului, superior făpturii și 
partener de dialog cu Dumnezeu. Nici 
Legea și nici făptura nu sunt superi-
oare omului, ci cadrul în care, ocrotit 
de Dumnezeu, omul poate fi ferit de 
dezrădăcinare și condus spre ceea ce 
a fost dintru început. Desigur, nu nu-
mai că nu este păcat să săvârșim fapte 
de milostenie în zi de sărbătoare, ci, 
chiar ni se cere, aceasta fiind o virtute, 
pentru că Hristos Domnul a săvârșit 
nenumărate fapte bune, vindecări, mi-
nuni în zi de sâmbătă, iar El a făcut 
acestea nu pentru a încălca Legea, ci 
pentru a le spune iudeilor de atunci 
şi nouă celor de azi, că ziua de săr-
bătoare e un prilej extraordinar pen-
tru milostenie, pe de o parte, pentru 
că nu există o zi în calendar specia-
lă sau zile anume în care se fac fapte 
bune, iar, pe de altă parte, chiar viața 
întreagă trebuie să fie în sine un prilej 
minunat pentru a face binele dincolo 
de semnificația zilelor din calendar. În 
esenţă, fapta bună săvârșită unui om 
în suferință este ea însăși o sărbătoa-
re, pentru că acea zi a fost binecuvân-
tată cu prezența lui Dumnezeu în viața 
noastră, aşa cum femeia gârbovă este 
vindecată fără a cere explicit acest lu-
cru. Vedem că în sinagogă, femeia gâr-
bovă se întâlnește cu Iisus, Căruia nu 
îndrăznește să-I ceară nimic, deși în 
inima ei se ruga și atât de mult și-ar 
fi dorit vindecarea. Or, tocmai această 

credință, văzând-o Hristos Domnul, a 
chemat-o la Sine și, punându-și mâi-
nile peste ea, a vindecat-o, mai ales 
că răbdarea ei deosebită și suferința 
fără răzvrătire îndurată timp de 18 
ani i-au călit viața și au făcut-o să-și 
înțeleagă suferinţa, să o accepte ca pe 
o cruce în viața ei, ca pe un semn vă-
zut al smeririi ființei ei firave. Mai ve-
dem că femeia era bolnavă de 18 ani 
și totuși venea la sinagogă, deci, ea nu 
încetase să spere, nu se descurajase, 
nu-și pierduse credința, nu încercase 
să se convertească la alte credințe ci, 
cu multă răbdare și speranță, conti-
nua să meargă la sinagogă şi nu cerea 
ceva, pentru că era smerită! Aşadar, 
motivația vindecării ei de către Hristos 
Domnul rezultă din faptul că Mântui-
torul vindecă pe această femeie pentru 
că neputința sa, această suferinţă fizi-
că, nu era consecința vieții păcătoase 
trăite de ea sau a păcatelor moștenite 
genetic de la părinți și nici rezultatul 
firesc al unei vieți consumate irațional 
în slujba unei munci istovitoare, așa 
cum credeau cei care o condamnau. 
Domnul o vindecă știind că era pose-
dată de diavol şi legată de 18 ani, înro-
bită și condamnată să nu poată vedea 
chipul oamenilor cu care se întâlnea și 
în acelaşi timp era disprețuită pentru 
boala ei de mentalitatea prizonieră a 
confraților care o așezaseră în aceeași 
categorie cu orbii, leproșii, paralizații 
şi alte persoane cu probleme grave! 
Domnul a vindecat-o pentru a arăta 
că infirmitatea fizică nu este o piedică 
în calea întâlnirii cu Dumnezeu Care 
privește în sufletul omului și pentru a 
ne atenționa că în timp ce infirmitatea 
fizică este temporară, ea nefiind o pie-
dică pentru cei care doresc intrarea în 
Împărăția lui Dumnezeu, infirmitatea 
spirituală, născută din înstrăinarea de 
Dumnezeu, poate fi un handicap care 
să ne împiedice intrarea în Împărăția 
cerului, pentru că Dumnezeu vine în 
viața noastră, ori de câte ori schim-
băm traumele unei existenţe cotidie-
ne precare cu clipa de har, fiindcă El 
cunoaște inimile, gândurile şi taina 
sufletului! 

,,Aceasta, fi ică a lui Avraam fi ind, 
pe care a legat-o Satana, iată, de 
18 ani, nu se cuvenea, oare, să fi e 
dezlegată de legătura aceasta în 
ziua sâmbetei”?

Un mare adevăr este confirmat de 
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Romanul „Femei de iasomie” lansat și la Târgu-JiuRomanul „Femei de iasomie” lansat și la Târgu-Jiu
un alt text din Evanghelie, care dezvă-
luie realitatea spirituală și importanța 
vieții interioare a omului, despre care 
Domnul nostru Iisus Hristos vorbește 
în multe situații, pentru a revela iu-
deilor această comoară necunoscu-
tă lor, care erau prizonieri formalis-
mului, ritualismului și care acordau 
importanță mai mare rigorismului Le-
gii, decât spiritului ei practic. Totoda-
tă, femeia gârbovă ne duce cu mintea 
la icoana Nașterii Domnului, unde în 
plan secund este zugrăvit un bătrân 
îmbrăcat în haine negre, cu baston în 
mână, suferind de aceeași afecțiune 
de care suferea și femeia din Evanghe-
lie, iar, acest bătrân dialoghează cu 
Iosif la o oarecare distanță de peștera 
în care Fecioara Maria a născut. 
Acest bătrân este întruchiparea rău-
lui care în diferite locuri și situații a 
încercat să zădărnicească întruparea 
lui Dumnezeu și a planului de mân-
tuire a lumii. Duhul prezent în acest 
bătrân pusese stăpânire și pe feme-
ia din Evanghelie, care suportase ca 
o martiră această prezență, cu atâta 
răbdare, timp de 18 ani. Tocmai pen-
tru răbdarea ei, Dumnezeu o vindecă, 
văzându-i suferința îndurată cu atâ-
ta resemnare, devenind pildă pentru 
noi şi pentru viaţa noastră! Într-un 
anumit fel, această femeie este ima-
ginea simbol a poporului ales, aplecat 
de neputință sub greutatea propriei 
încăpățânări, a propriilor păcate și 
autosuficiențe, dar și tabloul atitudi-
nii pe care fiecare om trebuie să și-o 
asume înaintea lui Dumnezeu, cu 
privirea în pământ și ființa răstigni-
tă, într-o neîncetată pocăință şi într-o 
continuă smerenie! Deși textul Evan-
gheliei Duminicii a 27-a după Rusalii 
este scurt, el reprezintă, în rezumat, 
învățăturile profunde ale Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos împărtășite 
ucenicilor pe Muntele Măslinilor, iar, 
în această Pericopă suntem sesnsibi-
lizaţi despre ceea ce înseamnă rugă-
ciunea înălțată în taină către Dumne-
zeu, despre asumarea întru răbdare a 
neputințelor, despre diferența dintre 
cele două Testamente și superiorita-
tea Legii celei Noi, invitându-ne să 
privim retrospectiv în viața noastră, 
analizându-ne gândurile, fățărnicia 
şi neputința de a pătrunde adânc în 
conţinutul învăţăturii dumnezeieşti! 
Această Pericopă Evanghelică este 
așezată în perioada de pocăință a 
postului Nașterii Domnului, pentru 
că cele 40 de zile de nevoință semni-
fică timpul petrecut de umanitate în 
așteptarea întrupării Fiului lui Dum-
nezeu, iar această așteptare a lumii 
frământată şi profund marcată de cri-
zele cunoscute şi arhicunoscute, ne 
demonstrează că lumea însăşi, aflată 
sub robia păcatului, este simbolizată 
în textul Evanghelic tocmai de chipul 
smerit și aflat sub stăpânirea duhului 
de neputință al femeii gârbove. Toto-
dată, în mod personal, fiecare dintre 
noi se poate identifica într-un fel sau 
altul cu femeia gârbovă în încercarea 
de a ne recunoaște neputințele și de a 
ne asuma destinul propriei neascul-
tări, purtând pe umerii ființei noastre 
povara păcatelor personale și ducân-
du-ne sarcina legăturii în care răul ne 
înconjoară la tot pasul! Poate că între-
barea la care astăzi suntem chemați 
să răspundem se referă la, cât de ver-
ticale mai sunt convingerile noastre 
în raport cu Dumnezeu, cât de umili 
mai suntem în fața Lui și cât de corect 
înțelegem această stare duhovniceas-
că, pentru a şti mai bine, cât de mult 
ne mai dorim să fim următori ai Lui, 
cât de demni mai putem privi chipul 
bland şi iubitor al Mântuitorului Hris-
tos, deoarece, numai Dumnezeu vine 
în viața noastră, ori de câte ori schim-
băm traumele unei existenţe cotidie-
ne precare cu clipa de har, fiindcă El 
cunoaște inimile, gândurile şi taina 
sufletului! 

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Profesor dr. VASILE GOGONEA

Vineri, 25 noiembrie 2022, începând cu ora 13, 
Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu 
a fost gazda ospitalieră a lansării romanului „Femei 
de iasomie”, roman de debut al scriitorului craiovean 
dar cu origini gorjenești, Ionel Bușe.  

Ionel Bușe s-a născut la 4 noiembrie 1958, în Târgu-
Logrești, județul Gorj și în prezent este profesor univ. 
dr. specializat în filosofia imaginarului la Facultatea de 
Științe Sociale - Universitatea Craiova, din anul 2005. 
Este cercetător, eseist, prozator, dramaturg și autor al 
unor studii de antropologie, fiind membru al Uniunii 
Scriitorilor din România. A publicat „Ultima vară cu Eni-
ko și alte povestiri” pentru care a fost răsplătit cu Pre-
miul USR Craiova în anul 2011, iar în anul 2015, piesa 
„Bătrânul și eutanasierul” a fost laureată a concursului 
Drama. „Femei de iasomie” este romanul său de debut 
care a ocupat locul al III-lea la concursul „Primul roman” 
al Editurii Litera din 2021. 

În prezența unui public numeros și select, domnul 
Viorel Surdoiu, reprezentantul bibliotecii care găzduiește 
evenimentul, a avut onoarea să prezinte invitații de 
la Craiova, doamnele Ilona Duță și Edith MAG, dar și 
Petrișor Militaru care-l susțin pe autor în prezentarea ro-
manului său de debut. Romanul a mai fost prezentat la 
București și Craiova. Editura LITERA din București, l-a 
considerat un roman complex și l-a inclus în biblioteca 
de proză contemporană având o prefață de Mihai Ene, 
care a fost membru al juriului, iar pe coperta a patra a 
scris și Radu Aldulescu, de asemenea membru al juriu-
lui. 

Doamna Ilona Duță, Lector univ. dr. la Universitatea 
din Craiova, a prezentat cu lux de amănunte conținutul 
romanului, „care este o radiografie de mare finețe a 

dorinței, care este o țesătură subtilă și fină a imaginației 
umane. Este o reflecție umană asupra iubirii. Romanul 
are mai multe povești de dragoste, care sunt alambicate, 
este un roman labirintic, iar labirintul pe care-l traversăm 
este labirintul propriilor noastre trăiri și al imaginației 
umane legate de iubire. Cele patru capitole sunt niște 
camere mentale cu o figurație aparte care, în final, vom 
vedea că dorința este în esență transgresivă, pentru că 
imaginația este transgresivă, pentru că fantezia noastră 
legată de erotism este transgresivă”. Pentru a înțelege lo-
gica acestei povești, a detaliat fiecare din cele patru capi-
tole ale romanului: 1. Ligia; 2. Jocuri cu măști; 3. Covizi 
și femei; 4. Nunta lui Figaro. „Eroul central al romanului, 
Orlando – Figaro, este un Casanova postmodern, care, 
în ciuda aparenței sale libertine, nu se poate lăsa purtat 
de instinctul pur tocmai din cauza unei cogitații infinite 
asupra propriei condiții și a aspectelor celor mai banale 
sau, dimpotrivă, stranii ale realității. Este o combinație 
de cavaler medieval și descurcăreț, abil și înamorat. Cel 
mai important personaj feminin este Ligia-Victoria, sire-
na care cheamă din adâncul timpului și memoriei, dar și 

femeia conștientă de sine și stăpână pe destinul ei. Ro-
manul punctează o tensiune binară dintre mască și chip, 
dintre aparență și esență, dintre cel care ești și cel care 
vrei să devii. Cititorului îi rămâne să descopere propriile 
atitudini, concepții, fantezii, dar și angoase, prejudecăți 
sau limite în relație ce realitatea și cu sinele” a încheiat 
doamna Ilona Duță prezentarea romanului. 

Doamna Edith MAG, actriță a Teatrului Liric „Elena Te-
odorini“, actualmente Opera Română Craiova, și în para-
lel, asistent universitar doctor la Departamentul de Arte, 
secția Teatru, a citit un pasaj important din roman prin 
care cei prezenți s-au familiarizat cu personajele princi-
pale ale romanului, iar domnul Petrișor Militaru, poet și 
eseist, redactor de carte la Editura „Aius” și redactor-șef 
la revista „Mozaicul“ (născut la 2 ianuarie 1981, la Balș, 
județul Olt), a concluzionat: „Romanul poate fi interpre-
tat și ca o demascare a erosului ludic, sau mai bine spus, 
ca Antaeus. Puțini știu că în mitologia greacă Eros are un 
frate. Și acel frate se numește Antaeus care este zeul iu-
birii împlinite, fiindcă Erosul este întotdeauna zeul iubirii 
neîmplinite. Cuplul Orlando – Victoria, este foarte intere-
sant, deoarece în relația dintre ei naratorul teoretizează 
erosul diurn și rațiunea nocturnă”.  

La final, autorul romanului, a spus că a venit la Târgu 
Jiu, pentru că aici nu a lansat nicio carte până acum, cu 
toate că a participat la lansarea lucrărilor altor confrați 
de-ai dumnealui. „Eu am debutat în Cenaclul Columna 
de la Târgu Jiu condus de Titu Rădoi, cu proză scurtă, 
«Fructele foamei», la vârsta de 17 ani. Prima mea dragos-
te nu a fost filosofia ci literatura, pentru că am avut no-
rocul să am niște profesori valoroși care m-au încurajat 
în abordarea acestui domeniu. Cu toate astea, eu am ur-
mat facultatea de filosofie și nu filologie. Am continuat să 
scriu, dar nu am publicat literatură, decât acum 12 ani 
cu «Ultima vară cu Eniko și alte povestiri», o carte cu pro-
ze scurte. Pentru un scriitor e foarte importantă promo-
varea spre public. Poți să scrii sute de cărți, dacă nu ești 
promovat, nu poți să le vinzi”.  În încheiere a mulțumit 
celor prezenți și în mod deosebit, celor trei însoțitori de la 
Craiova care l-au ajutat în promovarea romanului său, și 
a invitat, pe cei doritori, să cumpere cartea. Bineînțeles 
că toți am cumpărat cartea și am luat și autograf de la 
autor. 

La rândul meu, închei acest material cu însemnarea 
domnului Radu Aldulescu de pe coperta cărți: „Roman 
intelectualist, despre pandemie și reguli, despre amin-
tiri, nostalgii și, desigur femei, satiric și analitic în același 
timp, aduce o viziune completă asupra istoriei recente și 
o poveste de dragoste. M-am îndrăgostit la prima vedere 
și pe viață de «Femeile de iasomie» ale lui Ionel Bușe, 
savurând poveștile lor stranii, livrești și, deopotrivă, au-
tentice, din postura inedită de jurizant al Concursului 
de debut al Editurii Litera, care a parcurs șaptezeci de 
manuscrise, spre a alege romane ce vor decide viitorul 
literaturii române.”

GIGI BUȘE
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Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

Vând teren intravilan la 
ieșirea din municipiul Motru, 
pe partea dreaptă, la DN 67A, 
în suprafață de 2.021 mp. 
Pe teren este amplasată și o 
clădire Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare, 
suprafață 663 mp, temelie la 
nivelul oblonului. Clădirea a 
fost reparată, deși a fost con-
struită în anul 2009. 

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

 Vând casă locuibilă 3 
camere în Telești Gorj aferent 
5000 mp (vie, pomi, arabil, 
fânețe). Tel: 0722204294.
 Vând teren-siliște în 

comuna Stănești sat Curpen 
cu supraf 4693 mp având 
teren agricol și livadă 38 m 
deschidere poziție deosebită-
liniștită, cadastru și acte în 
regulă, peisaj, montan splen-
did. Telefon: 0768221121.

 Vând teren, loc casă 
stânga și dreapta șoseaua 
Târgu-Jiu - Cărbunești, loca-
litatea Pojogeni + Pojogeni sat 
(loc casă) + Târgu-Jiu vizavi 
de birourile Avicola la stradă. 
Telefon: 0762777847.

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

 Vând teren în Preaj-
ba 2750 mp, deschidere 20 
mp posibilități parcelare, 
preț 12 E/mp. (negociabil 
ușor). Telefon: 0741679247, 
0755954594.

 Vând convenabil 1 Ha 
pădure și separat 0,35 Ha 
pădure situate la 10 km de 
Motru sat Strîmtu-Larga. Te-
lefon: 0753686335.

 Vând teren la centură 
lat 19 mp spre calea ferată 11 
mp spre Preajba și 7218 mp 
din satul Primăriei Preajba. 

Telefon: 0760845015.

 Vând casă la țară în 
sat Duțești  la 3 km de Tg-
Cărbunești cu 4 camere, 
baie, coridor, 2 terase, boltă 
vie, pomi fructiferi, gradină 
și anexe. Teren aferent 2000 
mp. Telefon:  0744570048.

Vând teren intravilan în 
Turceni, parcele în suprafață 
de 3851 mp și 536 mp. Vând 
cazan țuică 130 l, preț nego-
ciabil. Telefon: 0723679862.

Vând casă cu teren 550 
mp, compusă din 3 camere, 
bucătărie + 2 băi, garaj mare, 
str Garofiței vizavi de Baza 
Tubulară. 

Telefon: 0766485512.

Vând teren S= 3200 mp 
deschidere 20 m, loc. Preajba 
lângă cartierul nou. Preț 13 
euro. Telefon: 0741679247.

 Vând garsonieră con-
fort I în Tg-Jiu situată pe stra-
da Islaz etaj 2. Preț 40.000 
Euro, negociabil. Telefon: 
0763690769.

 Vând teren seliște de 
casă în suprafață de 5000 
mp, cadastrat, situat în co-
muna Crasna, sat Cras-
na, la Șoseaua Județeană 
Curtișoara-Novaci, la 14 Km 
de Novaci  (Transalpina). Are 
canalizare apă, rețea electri-
că, plantație pomi fructiferi pe 
rod, cadru natural splendid. 
Se pretează pentru pensiune 
și alte afaceri. Preț negociabil.
Telefon: 0745752692.

Vând 1500 de mp teren 
situat în str. Meteor împreu-
nă cu 2 case, una locuibilă și 
una pe roșu. Cadastru efectu-
at, utilități existente (gaze, 
curent, apă, canalizare), fosă 
septică. Preț 148.000 euro.  
0722.847.010.

 Vând garsonieră si-
tuată pe centru pietonal, 
vis-a-vis de Teatrul ”Elvira 
Godeanu”. Garsoniera este 
decomandată: hol, living, 
bucătărie, cămară, baie, cu-
mulat 26mp și un balcon de 
9.45mp. TOTAL SUPRAFAȚĂ: 
35 MP. Îmbunătățiri: centra-
lă termică, aer condiționat, 
hidroizolație garantată 50 de 
ani și lift schimbat în anul 
2020. Suprafață generoa-
sa, permite compartimen-
tarea în 2 camere. Vizionări 
la orice oră. PREȚ – 50.000 
EURO. TELEFON CONTACT – 
0721239539

 Vând teren cu imobil 
4610 m2 în sat Copăcioa-
sa, comuna Scoarța cu des-
chidere DN 67 Târgu-Jiu - 
Târgu Cărbunești. Telefon: 
0251595355, 0770562634. Vând autoturism Rena-

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

Vând teren intravilan cu 
certificat de urbanism și pro-
iect în lucru 5000 mp (2500 
mp intravilan și 2500 extravi-
lan), 18 m lățime la 4,5 km de 
Tg-Jiu, în cartier nou, lângă 
Pădurea Mărgăritarului. Preț 
75.000 lei, negociabil. 

Telefon: 0771566173.

Vând 3 loturi teren in-
travilan la ieșirea din Motru, 
pe partea dreaptă. Fiecare lot 
are suprafața de 7.000 mp și 
deschidere la DN 67 Tg-Jiu – 
Drobeta Turnu Severin de 52 
m. Preț 35E/m2 negociabil

Bonus se oferă POST TRA-
FO, 2 transformatoare, apă, 
gaze, canalizare. 

Telefon: 0722 517 000.Vând apartament 3 ca-
mere, zona Fântâna Sâmbo-
teanu, multiple îmbunătățiri. 
Preț negociabil. Telefon: 
0733326900.

Vând casă în construcție 
P+E, parter locuibil, toate 
facilitățile, teren 2400 mp, 
pomi fructiferi, vie, fântână, 
curent 3-80. Sau schimb cu 
apartament etaj 1, cartier 8 
Mai, 9 Mai, Republicii. Apar-
tament 2 camere + diferența 
de bani. Tel. 0746.576.670. 

 Vând casă și te-
ren, 1243 mp, Tg-Jiu, str. 
Petrești, 65 E/mp. Telefon 
004915144969263.
 Vând țuică de fruc-

te, de foarte bună calitate, 
de la Rugi, preț negociabil. 
0728260150.

Vând cabină tractor 650, 
piese, cauciucuri 900/20, bu-
toi, putină, instant, acordeon, 
plug, prășitoare și piese de 
schimb. Tel. 0768.794.204.

 Vând casă în sat 
Strâmba Jiu, oraș Turceni, 
suprafață 4130 mp, pomi 
fructiferi, vie, fântână cu 
posibilități de racordare la 
gaze. Preț negociabil. Telefon: 
0766727790, 0767240202.

 Vând construcții în 
suprafață totală de 1.200 mp 
în stare perfectă. În preț se 
adaugă și alimentarea cu apă, 
gaze, canalizare, energie elec-
trică direct de la stația CEZ 
Electrica Leurda!!! Preț 400-
500E/m2. 0722 517 000

 Vând teren în Tg-Jiu, 
str. Tismana, prima stradă, 
2100 mp, cu deschidere la 2 
străzi, poziție deosebită, cu 
toate utilitățile. Preț negoci-
abil, 29 euro/mp. Relații la 
telefon: 0722714333.

 Vând apartament cu 
două camere în Târgu-Jiu, 
str. G-ral Christian Tell, par-
ter, dotat cu centrală termi-
că, parchet din lemn masiv, 
gresie, faianță, termopane, 
semimobilat, suprafață utilă 
47,5 mp + dependințe + 11mp 
suprafață în fața blocului. 
Preț 80.000 euro, negociabil. 

Telefon: 0760.293.936. 

 Vând teren intravilan 
în suprafață de 5.000 mp in 
satul Artanu din comuna Ne-
gomir. Preț negociabil. Tel. 
0253285289 după ora 19.00.

 Vând casă 3 camere 
în localitatea Copăcioasa - 
Scoarţa, suprafaţă  6.300 mp. 
Telefon 0763908300.

 Vând casă cu teren 
în suprafață de 1100 mp cu 
toate utilitățile în zonă foar-
te liniștită. Preț negociabil. 
0768019898

Vând Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare 
în municipiul Motru. Telefon: 
0722517000
 Vând teren intravi-

lan la ieșirea din municipiul 
Motru, pe partea dreaptă, în 
suprafață de 22.000 mp cu 
deschidere la stradă de 155 
m. Preț 35E/m2 negociabil. 
Pe teren sunt amplasate și 
3 clădiri în suprafață totală 
de 1.200 mp, POST TRAFO, 
2 transformatoare, alimenta-
rea cu  apă, gaze, canalizare, 
energie electrică. 

Telefon: 0722517000.

 Vând teren suprafață 
2200 mp, loc. Bengești sat 
Ungureni, Jud. Gorj. 

Telefon: 0760318763.

 Vând casă rustică lo-
cuibilă, racordată la apă și cu-
rent, cu teren aferent, în com. 
Schela, sat Schela, str. Minei. 
Preț negociabil la fața locului. 
Telefon 0783.109.625.

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

 Vând vin și țuică de 
calitate - negociabil carti-
er Polata nr. 53.  Telefon: 
0353/417760.

Vând apartament cu 2 
camere în Târgu-Jiu, str. Ni-
colae Titulescu, stare foarte 
bună, et. 4/4. 

Telefon: 0769010205.

Vând teren silişte casă 
situat în cartier Polata cu posi-
bilă racordare la toate utilită-
ţile, negociabil la faţa locului. 
Informații tel: 0353/417760.

Vând casă locuibilă cu 
4 camere, bucătărie de vară, 
plus Anexe în localitatea Te-
homir, comuna Slivilești, 
jud. Gorj. Relații la telefon 
0766744312. 

 Vând trei terenuri 
agricole, în suprafață de 
câte 3300 mp, front stradal 
12 m, C.F, posibilități apă, 
canalizare, cablu, și 4,2 ha 
teren, vegetație forestieră, 
în comuna Scoarța, sat Ce-
rătu de Copăcioasa. Preț, 
negociabil la fața locului. 

Telefon: 0761645595. 

 Vând casă  în 
suprafață totală 78 mp, cu 
anexe gospodărești (46mp) și 
curte(942 mp) în satul Călu-
găreasa jud. Gorj, precum și 
teren agricol (1,54 ha). 

Telefon 0721.242667.

 Vând Renault Me-
gane 1,6 benzină, Euro 4, 
stare foarte bună, culoare 
vișiniu ITP la zi. Preț 3600 lei. 
0770318800.

 Vând moară pen-
tru furaje, tărâțe și făină la 
preț de producător. Telefon 
0746680411.

Vând vin roze, preț 6 
lei/litru. Tel: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie dife-
rite. Tel.: 0731458566.

 Vând apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț negociabil. Telefon: 
0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725

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

Telefon 0722814556.



Vindem 2 spații cu te-
renuri intravilane în munici-
piul Motru:

- unul cu sediu moară în 
stare bună, reutilizabil în alte 
domenii, 493 mp și suprafață 
teren 3.699 mp, deschidere la 
Drumul Național Motru – Dr. 
Tr. Severin 47 m;

- al doilea spațiu cu fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 39 m. Relații la tel.: 0722 
517000 și 0744 517000.

 Închiriez apartament 
cu 4 camere str. Unirii, vizavi 
de Liceul Tudor, recent reno-
vat, de preferință  școlarilor / 
studenților, 350 E/ lună. 

Telefon: 0765008955.

Ofer spre închiriere ga-
raje construite pe teren pro-
prietate personală în Tg-Jiu, 
zona 9 Mai-Plopilor. 

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, biro-
uri, apartament. 

Telefon: 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foar-
te mare, complet utilat și 
mobilat, în bloc suprave-
gheat video, cu lift. Preț 
negociabil la fața locului. 
Rog seriozitate. Telefon: 
0766.535351.

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

Telefon 0770318800.

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

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

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

 Vând 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 apartament, zona 
ultracentrală, Victoriei – cen-
tru, 3 camere, 70 m2. Relații 
la tel.: 0737260514. 

 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 Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfec-
tă de funcționare. Preț și 
amănunte la tel. Telefon: 
0766.459.497.

Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și 

experiență în următoarele tehnologii/

limbaje/medii de dezvoltare: C#, Java, 

.NET, Vaadin, ADF, TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel 

mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un 

mediu tânăr, competitiv.

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

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

PierderiPierderi

 Declar pierdut card – 

vouchere de vacanță emis de 

Sodexo pe numele HONCIOIU 

ELENA-ADRIANA.

ANUNŢ PUBLIC

Titularul, FOCUS BRICHET 2021 S.R.L., anunţă publi-

cul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-

dului de mediu pentru proiectul: ”Înființare fabrică peleți 

și brichete” propus a fi amplasat în comuna Dănești, sat 

Brătuia, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 

sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii,  nr. 

76, judeţul Gorj și la sediul titularului FOCUS BRICHET 

2021 S.R.L. din comuna Dănești, sat Brătuia, nr. 136, 

județul Gorj,  în zilele de luni–vineri între orele   9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 

Gorj.
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Realizarea unor producții agricole vegetale mulțumitoare nu se poate 
face fără aport extern de substanțe nutritive, fie ele sub formă de 
gunoi de grajd bine compostat, fie sub formă de fertilizanți chimici. 

Acestea se aplică etapizat, începând cu aplicarea de bază, la pregătirea patului 
germinativ și continuând cu cele faziale, după răsărirea plantelor de cultură. 
Pentru producerea unei tone de producție principală, împreună cu producția 
secundară aferentă acesteia, culturile agricole extrag din sol cantități însem-
nate de substanțe chimice denumite elemente nutritive. Redăm în tabelul de 
mai jos consumurile specifice de elemente nutritive pentru principalele culturi 
agricole specifice Gorjului. 

Fertilizarea fazială a cerealelor păioase

Culturile din familia botanică leguminoase ca: mazăre, fasole, bob, lucer-
nă, trifoi, ghizdei, sparcetă etc. sunt cele mai mari consumatoare de azot, dar 
pe majoritatea îl iau din simbioza cu bacteriile Rhizobium sp. ce se instalează 
pe rădăcinile lor și trăiesc simbiotic cu acestea. De aceea fertilizarea cu azot a 
acestor culturi este mult redusă, de exemplu 15 kg N s a/to față de 65 kg N s 
a/to cât este consumul real, la fasole. 

Să nu uităm că azotul din sol se regenerează mult mai ușor decât celelalte 
elemente nutritive (din apa de precipitații, prin putrezirea materiei organice 
încorporată în sol, din activitatea unor microorganisme etc) și de aceea ferti-
lizarea unilaterală cu azot a culturilor provoacă sărăcirea solului în celelalte 
elemente nutritive, deci reducerea potențialului productiv natural al acestuia. 
Drept care, recomandăm utilizarea pentru toate culturile a îngrășămintelor 
chimice complexe, cu mai multe elemente nutritive. Administrate fazial, în 
mai multe reprize, foliar sau la sol, efectul nutritiv al îngrășămintelor 
chimice sporește cu peste la 30 % la azot, cu 20 – 25 % la potasiu 
și cu 15 - 20 % la fosfor. Aceasta înseamnă că și sporul de recoltă poate 
crește cu aceste procente dacă recurgem la administrarea localizată și fazială 
a îngrășămintelor chimice, tehnologie diferită de la o cultură la alta. Totodată 
astfel se reduc și cheltuielile pentru fertilizare prin reducerea cantităților de 
îngrășăminte chimice.

Suferințele străbunilor stau la temelia moralei; răsfățul 
urmașiloradeseori  a zguduit această temelie.       Ion VELICAN

Fertilizarea fazială a cerealelor păioase se poate efectua în 5 reprize, 
dintre care ultima chiar în faza de burduf a acestora, dar desigur, cu utilaje 
speciale sau cu aviația utilitară în această fază. La noi este recomandabil ca 
această operațiune să se efectueze în 3 faze, două iarna (din noiembrie până în 
februarie) și ultima primăvara, foliar, prin introducerea în soluția pentru ierbi-
cidat a 10 kg uree/ha, în minim 200 l soluție de erbicidat, sau a fertilizanților 
extraradiculari speciali. 

Este interzisă folosirea altor îngrășăminte chimice solide decât ureea, 
în soluții pentru stropit culturile, deoarece au efect fitotoxic asupra 

plantelor.

În loc de uree se pot folosi doar îngrășămintele foliare, în condițiile reco-
mandate de fabricant. Iarna este bine ca în perioada noiembrie - ianuarie să 
se administreze îngrășămintele complexe deoarece fosforul din acestea este 
destul de greu solubil și necesită cam 3 luni de zile până la accesibilizarea lui 
de către plante. 

Îngrășămintele complexe cu mai mult azot în compoziție precum și cele 
simple cu azot, e bine să fie administrate în etapa a doua, adică în februa-
rie, deoarece azotul este ușor solubil și poate fi levigat (antrenat) de apa din 
precipitații care pătrunde în sol, spre profunzime, sub nivelul dezvoltării ma-
xime a rădăcinilor și deci nu întreaga cantitate administrată este utilizată de 
plantele de cultură. 

Administrarea îngrășămintelor complexe precum și a ureei sau azotatului 
de amoniu  granulate se face prin împrăștiere uniformă la suprafața culturi-
lor, manual sau mecanic, pe timp senin, cu terenul destul de tare spre a nu 
provoca stricăciuni plantelor, și când frunzele acestora sunt zvântate, spre a 
evita lipirea granulelor de îngrășământ de frunzele plantelor și a provoca astfel 
arderea lor, ducând chiar la compromiterea culturii. Se pot administra astfel 
200 – 400 kg îngrășăminte complexe și nu mai mult de 100 – 150 kg azotat de 
amoniu sau uree pe hectar. 

De regulă această operațiune începe după ora 10 a m, când soarele a zvân-
tat roua de pe frunze. Odată cu ierbicidarea se poate administra și 10 kg uree/
ha în minimum 200 l apă/ha. Ureea nu intră in reacție cu ierbicidele sau 
pesticidele și la această concentrație nu este fitotoxică pentru plante. Ureea se 

dizolvă separat și în rezervorul instalației de ierbicidat se toarnă după ierbicid, 
când rezervorul este plin pe jumătate cu soluție. 

Este bine ca circuitul hidraulic de agitare și omogenizare a soluției  
din instalația de erbicidat să funcționeze permanent spre a menține 
soluția omogenă și să se utilizeze vase și unelte din plastic sau lemn 

deoarece ureea este corozivă și provoacă distrugerea prematură a 
acestora.

La lucrările acestea nu se admit minori, bolnavi, persoane în stare de ebrie-
tate ori femei gravide și se impune respectarea măsurilor minimale de protecția 
muncii, precum interzicerea fumatului, băutul alcoolului ori mâncatul în in-
cintă sau nespălat pe mâini. La alimentarea mașinilor agricole, operatorul tre-
buie să lucreze permanent cu vântul în spate spre a evita astfel contactul 
cu acestea. Alimentarea mașinilor agricole se va face numai pe drum, în 
capul parcelei și se va evita risipirea acestora pe sol. Dacă au căzut pe jos ast-
fel de produse, acestea se adună cu o mătură și lopată și se împrăștie cât mai 
rar pe teren spre a evita consumarea lor de către păsări sau animale precum și 
dizolvarea lor în apa de ploaie și consumarea acestei soluții de către animale, 
căci este toxică pentru ele. 

Alimentarea utilajelor nu se face în apropierea surselor de apă 
(de suprafață sau de adâncime) ori pe malul râurilor spre a evita 

contaminarea și deci otrăvirea lor.
Îngrășămintele chimice granulate trebuie să aibă granulația normală, să 

nu fie bulgăroase, căci vom realiza o fertilizare incorectă, iar acolo unde au 
căzut bulgării plantele de cultură se dezvoltă excesiv, cad sau se îmbolnăvesc 
ușor și constituie sursă de infestare și infectare cu agenți patogeni și a celor-
lalte plante din cultură   

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

  
 Ghidul fermierilor mici și mijlocii: 

- vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumicole - ediția 2020,
- vol. 2 – Viticultură și vinificație - ediția 2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

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

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

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona re-
spectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum 
albinele.

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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Reprezentantele 
Gorjului se întâlnesc în 
ultima etapă din Liga 3

Iarna trage cortina și peste Liga 3. Formațiile gorjene ce 
activează în Seria 7 vor juca astăzi, în ultimul meci al anului 
înainte de pauza competițională. Partida dintre Viitorul 2 și 
Gilortul face parte din runda cu numărul 15. Meciul se joacă 
lă Bustuchin și pune față în față două formații cu obiective 
diferite. Spre deosebire de campionatul precedent, trupa con-
dusă acum de Mario Găman țintește primele patru locuri. Cu 
patru etape înainte de finalul campionatului regular, oaspeții 
de astăzi au un avans de 4 puncte față de Jiul Petroșani, echi-
pa care se află pe locul cinci. 

Așadar, un succes ar fi vital pentru trupa din Târgu 
Cărbunești, care mai joacă în primăvară cu Progrezul Ezeriș 
și CSM Deva, pe teren propriu, și Jiul Petroșani, în deplasare. 
Bogdan Dănăricu și Răzvan Calotă nu vor putea fi folosiți de 
oaspeți în această confruntare, fiind accidentați.

De partea cealaltă, ,,satelitul” Viitorului are parte de un 
sezon nereușit. Echipa lui Constantin Andriucă a fost învinsă 
la un scor rușinos în ultima partidă din campionat, 8-0 pe 
terenul liderului Deva. 

Formația din Târgu-Jiu ocupă penultimul loc în clasament, 
cu doar două succese în 14 confruntări.  Evident, obiectivul 
este salvarea de la retrogradare.

Antrenorul Florin Stîngă a declarat că va trimite anumiți 
jucători și la formația secundă.

,,Avem un lot numeros, o să meargă câțiva jucători. Nu așa 
de mulți câți au fost până acum, dar o să meargă pentru că, 
decât să stea degeaba, este mai bine să aibă un meci în picioa-
re”, a spus antrenorul de la echipa mare.

Ultimele partide ale anului din Seria 7 se dispută sâmbătă, 
3 decembrie.

Liga 3 - Meciurile Etapei 15
Vineri, 2 decembrie, ora 14.00
ACS Viitorul Târgu Jiu 2 - CS Gilortul Târgu Cărbuneşti
ACSO Filiaşi  - CS Armata Aurul Brad 
Sâmbătă, 3 decembrie, ora 14.00
CSM Jiul Petroşani - AFC Voinţa Lupac
ACS Progresul Ezeriş - CSM Deva
ACS Viitorul Şimian  - CSO Retezatul Hațeg

CĂTĂLIN PASĂRE

CLASAMENT LIGA 2
Loc Echipa     M     V      E    I  Gol   +/-   Pct
1.Clubul Sportiv al Armatei Steaua 15    10     2    3 29-15   14   32
2. AFC Unirea 04 Slobozia  15      8     5    2 25-9   16   29
3. ACSM Politehnica Iaşi  15      8     4    3 18-10     8   28
4. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 15      8     4    3 16-11     5   28
5. FC Unirea Dej   15      7     5    3 25-21     4   26
6. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 15      7     4    4 21-11   10   25
7. Gloria Buzău   15      7     4    4 21-17     4   25
8. Fotbal Club Braşov   15      6     5    4 18-13      5   23
9. CSM Slatina   15      5     6    4 15-9     6   21
10. CSC 1599 Şelimbăr  15      5     6    4 14-13     1   21
11. SC Dinamo 1948 SA  15      6     3    6 16-16     0   21
12. CS Concordia Chiajna  15      6     2    7 17-14     3   20
13. ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 15      6     0    9 17-25    -8   18
14. SC Fotbal Club Rip. Timișoara 15      4     4    7 13-14    -1   16
15. FC Metaloglobus Bucureşti 15      5     1    9 15-17    -2   16
16. CSC Dumbrăviţa   15      5     1    9 17-32  -15   16
17. CS Minaur Baia Mare  15      3     5    7 16-23    -7   14
18. AFC Progresul 1944 Spartac 15      3     5    7 13-22    -9   14
19. AFC Unirea Constanţa  15      4     0  11 12-33     -21   12
20. Politehnica Timișoara  15      1     6   8 8-21   -13     9

Viitorul Târgu Jiu 
termină anul cu un 
meci pe teren pro-

priu. Trupa lui Florin Stîngă 
va primi vizita Ripensiei, într-
un joc pe care antrenorul gaz-
delor îl consideră ,,capital”. 

Cele două formații sunt 
despărțite de numai două 
puncte în clasament, cu 
avantaj de partea gorjenilor. 
Antrenorul Viitorului averti-
zează că va urma o partidă 
echilibrată, cu o echipă bine-
organizată. 

Amfitrionii au probleme se-
rioase de lot înainte de aceas-
tă confruntare. Alex Core, 
Alex Micle și Denis Brînzan 
sunt accidentați, iar Robert 
Dănescu și Vlad Toma sunt 
suspendați.

,,Din punctul meu de ve-
dere, pentru noi e un meci 
capital. Trebuie să dăm tot ce 
avem mai bun, pentru că un 
succes o ține pe Ripensia la 5 

Stîngă vrea să încheie Stîngă vrea să încheie 
anul cu un succes: Meciul anul cu un succes: Meciul 
cu Ripensia e capital!cu Ripensia e capital!

puncte în spatele nostru. În-
tâlnim un adversar care în de-
plasare a pierdut foarte greu, 
care se pune bine pe două linii 
și joacă contraatacul. Au o li-
nie de fund formată numai din 
jucători străini. Se apără bine, 
au primit puține goluri. Îi cu-
nosc, i-am analizat, eu știu ce 
trebuie să facem, dar este im-
portant ca jucătorii să respec-
te ceea ce avem de făcut. Sunt 
cinci jucători care ar fi putut 
juca titulari, dar lipsesc. Sper 
ca fotbaliștii care vor intra să 
se achite de sarcini și să dea 
totul pentru victorie”, a decla-
rat tehnicianul gorjenilor.

Ca fapt divers, Viitorul 
Târgu Jiu și Unirea Constanța 
sunt singurele echipe care în 
acest sezon nu au înregistrat 
un rezultat de egalitate. 

Cu un succes în ultimul 
meci al anului, gorjenii ar 
ajunge la șapte victorii în 
campionat. Antrenorul Flo-

rin Stîngă se gândește deja 
la 2023. Brașoveanul ar vrea 
încă doi-trei jucători la echi-
pă. 

,,Clar îmi mai doresc un 
atacant, pentru că mai avem 
nevoie de un vârf. De Gabri-
el Dodoi și Claudiu Dragu 
chiar sunt mulțumit, sunt doi 
băieți care se pregătesc, care 
își dau sufletul când intră pe 
teren, dar trebuie să venim și 
cu ceva proaspăt atunci când 
schimbăm. 

Normal, ne mai dorim și un 
portar, dar să vedem ce jucă-
tori vom găsi, în funcție și de 
fotbaliștii care vor să rămână 
sau să plece. Dacă toți băieții 
ar fi capacitați, mai mult de 
două-trei transferuri nu ne-
ar trebui, dar, din păcate, nu 
îî simt pe toți ‘aici’, cu noi”, a 
afirmat antrenorul.

Viitorul – Ripensia se joa-
că sâmbătă, de la ora 11.00.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Universitatea și FCU se duelează sâmbătă 
pe ,,Stadionul Ion Oblemenco”, în derbiul 
formațiilor din Bănie. Cele două echipe 

au avut obiective mărețe la începutul sezonului, 
însă doar gazdele acestei confruntări mai pot spera 
la primele locuri. Totuși, lucrurile sunt departe de 
a fi liniștite la trupa condusă de Mirel Rădoi. Din-
tre ,,exilații” de la echipa a doua, doar Andrei Ivan 
s-a întors în lot la meciul cu Chindia Târgoviște, 
terminat la egalitate, 1-1. Ştiința i-a pierdut în 
acea confruntare pe Valerică Găman și Ivan Martic, 
accidentați, dar și pe Vladimir Screciu, care a fost 
eliminat. Rădoi a glumit, spunând că se va echipa 
el ca să amortizeze problemele din defensivă. Pe de 
altă parte, antrenorul a exclus transferul lui Va-
lentin Țicu, despre care s-a speculat că va veni la 
Universitatea. Tehnicianul alb-albaștrilor are însă 
alte planuri. 

,,Nu s-a discutat să aducem un jucător de ban-
dă în acest moment. Îl avem pe Denis Benga, care 
este jucătorul nostru de la academie și sunt foarte 
mulțumit de el. Vă rămâne în lotul echipei mari și, 
probabil,  îl veți vedea titular în meciul următor. Cred 
că trebuie să îmi iau ghetele, vedem. Probabil va in-
terveni o schimbare de sistem la meciul de sâmbă-
tă. Neavând fundași centrali, va trebui să regândim. 
De asta am și discutat să am cinci fundași centrali 
la nivel de lot. Probabil că și dacă le dădeam celor 
de la FCU un pix să își aleagă ce scenariu negru 
ar vedea pentru noi, probabil că nu alegeau ce s-a 
întâmplat în meciul cu Chindia. Martic și Găman au 
ieșit accidentați, iar Screciu a luat cartonaș roșu”, a 
comentat Mirel Rădoi.

Elvir Koljic și Nicușor Bancu sunt absențele de 
lungă durată ale lui Rădoi, care nu i-a iertat încă pe 
Jovan Markovic, Ionuț Vînă și Sergiu Hanca.

FCU și-a propus play-off-ul în acest sezon, dar 
pentru echipa lui Adrian Mititelu lucrurile nu au 
mers bine decât la începutul campionatului. Ma-
rius Croitoru a fost înlocuit cu Nicolo Napoli, iar 
oaspeții se zbat acum în subsolul clasamentului. 
Cele două echipe sunt despărțite de 16 puncte, ocu-
pând locurile 4, respectiv 15. În ciuda ,,prăpastiei” 
din clasament, finanțatorul de la FCU este convins 
că meciul va fi echilibrat. Mititelu a mai spus că în 
lotul gazdelor va apărea și Jovan Markovic, fotba-

Rădoi face haz de necaz înainte de 
meciul cu FCU: O să-mi iau ghetele la mine

list pe care îl consideră foarte valoros.  
,,Mie mi-ar conveni ca Ivan să nu joace, dar nu 

se pune problema, e cel mai bun jucător al lor. Ivan, 
Markovic, sunt jucători foarte, foarte buni. Ivan, Mar-
kovic și Baiaram sunt tripleta lor de aur, nu-și permit 
să-i lase pe afară. Mai ales că abia așteaptă să ne 
rupă gâtul. Chiar dacă suntem pe penultimul loc, ei 
sunt convinși că vor avea un meci foarte greu cu noi. 
Nu-și permit să-i țină în afara lotului pe Ivan și Mar-
kovic la un meci cu noi. Niciodată. Sunt piese foarte 
grele. Dacă m-ar pune cineva să-mi aleg niște jucă-

tori de la CSU, pe cei trei i-aș lua. Ivan are un plus, 
dar traversează un moment mai prost. Însă și Baia-
ram vine tare din urmă. Toți trei sunt foarte buni. E o 
chestiune și de formă, de moment, dar sunt jucătorii 
care nu-și permite nimeni să-i țină în afara lotului 
pentru că sunt prea buni. Mi se par și jucători des-
tul de profesioniști, nu cred că sunt jucători care să 
afecteze activitatea unei echipe”, a declarat Mititelu. 
Partida dintre CS Universitatea Craiova și FC Uni-
versitatea 1948 se joacă sâmbătă, de la ora 19.00.
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