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AJOFM Gorj, 24 de ani de activitate   AJOFM Gorj, 24 de ani de activitate   

Te ABONEZI la ,,Gorjeanul” şi CÂŞTIGI!

Câştigă

Cadoul de Crăciun

din 16.12.2022
Lista câștigătorilor va fi  publicată în ediția ziarului din 19.12.2022arului din 19.12.2022arului din 19.12.2022
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 DE CRĂCIUN  DE CRĂCIUN 
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Grupurile de la Turceni și Rovinari Grupurile de la Turceni și Rovinari 
nu trec în rezervă nu trec în rezervă 

3 tigăi work 

de fontăde fontă

3 tigăi work3 tigăi work3 tigăi wo3 tigăi work3 tigăi work 

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

te premiază te premiază 

de crăciun!de crăciun!

INVESTIGAȚII/ PAG. 3INVESTIGAȚII/ PAG. 3

Inspectorii de muncă, preocupați Inspectorii de muncă, preocupați 
de întârzierea plății salariilor în de întârzierea plății salariilor în 
județjudeț

Inspectorii de muncă din cadrul Inspec-
toratului Teritorial de Muncă Gorj au fă-
cut 58 controale care au vizat atât dome-
niul relațiilor de muncă, cât și domeniul 
securității și sănătății în muncă. 

PULSUL ZILEI/ PAG. 4PULSUL ZILEI/ PAG. 4

Donație pentru UCB Târgu-Jiu Donație pentru UCB Târgu-Jiu 
de la artistul Țopescude la artistul Țopescu

Universitatea „Constantin Brâncuși” 
din Târgu Jiu a primit, ieri, o donație 
importantă din partea artistului Mi-
hai Țopescu. 
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„Sunt oameni care vor face tot ul pentru a nu face nimic.” - Andrzej Majewski„Sunt oameni care vor face tot ul pentru a nu face nimic.” - Andrzej Majewski
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

†Ss. Lucia, †Ss. Lucia, 
fc. m.**, fc. m.**, 
Otilia, călug.Otilia, călug.

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           4,9211  +0,0019
Dolarul SUA                    4,6615  -0,0237
Gramul de aur                        268,9159  +0,4004 
Francul elveţian                         4,9963  +0,0226  
100 Yeni japonezi                     3,4271  +0,0062
Lira sterlină       5,7073  +0,0111 
Leva bulgărească      2,5161  +0,0010 
Leul moldovenesc                     0,2412  +0,0001     
100 Forinţi maghiari     1,1839  -0,0015

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
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Portretul hidosului măscărici 
Florin Cîțu!

Pot depune cereri pentru 
locuințele noi din Târgu-Jiu Într-un decembrie fără zăpadă

Alerga o frunză uscată pe drum, 
Vântul pribeag o făcuse să cadă
Şi să pribegească în cale-mi, acum…!

Era cândva pe o ramură verde
În raza soarelui, plină de viaţă, 
Acum e numai un gând ce se pierde
În cea din urmă şi tristă postfaţă!

Ruginit este ramul de sus până jos
Într-un decembrie fără zăpadă,
Mai adu-ne, Doamne, pe Pruncul Hristos
Ca oamenii toţi cu Iubire să-L vadă!

Pe drumuri aleargă colindele azi,
Într-un decembrie fără cuvinte,
Pe culmile vieţii se-nalţă doar brazi
Care se frâng pe icoanele sfinte!

Îngheaţă tot ramul de jos până sus,
Poveştile curg în stropii de ploaie,
Mai, adu-ne, Doamne, pe Sfântul Iisus -
Prunc să se nască în ieslea de paie!

VASILE GOGONEA

Motto: „Caracterul însă al unei 
școli bune e ca elevul să învețe în 
ea mai mult decât i se predă, mai 
mult decât știe însuși profesorul.”

Mihai Eminescu

Nu-i cazul să reamintim 
toate necazurile pe care 
fostul prim-ministru li-

beralo-libertin Florin Cîțu le-a 
avut cu școala. Numai că n-a iz-
butit să intre la examenul din pri-
ma, cum se zice, de admitere la 
un brav liceu din Râmnicu Vâlcea 
și a ratat de două ori examenul de 
admitere la Academia de Studii 
Economice(ASE), din București. 

„INVESTIȚIA” LUI ISĂRES-
CU! Noroc că i s-a făcut milă de el 
unui alt vâlcean mai deștept și cu 
mult mai înstărit, actualul Gu-
vernator al BNR, Mugur Isărescu, 
și i-a dat de milă o bursă în State-
le Unite ale Americii. Pe unde s-a 
murdărit de glorie și a făcut 48 de 
ore de pușcărie, fiind prin beat la 
volan, în vreme ce mai consuma-
se și substanțe stupefiante.

Cu toate aceste probleme ale 
tinereții zvăpăiate, Florin Cîțu a 
ajuns ditamai prim-ministru al 
României, pe unde-a comis alte 
nelegiuiri. Iar mai nou, ca sena-
tor al pretinsului PNL, Florin Cîțu 
s-a apucat săscrie pe Facebook 
cam ce-i trece lui prin scăfârlia 
sa. Numai că și-a găsit nașul!

Un deputat PSD i-a răs-
puns dur numitului Florin 
Cîțu: „Cîțu, taci! Tu vorbești 
de bugetul țării?! Tu care ai 
împrumutat România 200 
de miliarde de lei, în doi 
ani?! Tu care ai îndatorat 
țara asta pe trei generații?!

CÎȚULE, BAGĂ CAPUL 
ÎN SCORBURĂ. Deputa-
tul PSD Marian Minea a 
reacționat foarte dur la 
adresa fostului premier Flo-
rin Cîțu. Liderul PSD i-a reamintit 
pretinsului liberal că a îndatorat Ro-
mânia pe trei generații și nu a crescut 
pensiile și salariile cât a fost prim-mi-
nistru.

Tu care ai liberalizat prețurile la 
energie, astfel încât românii au ajuns 
să plătească facturile de 5 ori mai 
mari?! 

Astăzi, plătim decontul măgării-
lor acestui măscărici penibil care s-a 
împrumutat în neștire pentru a hrăni 
clientela și prietenii săi politici(Unul 
dintre aceștia fiind Preș. Klaus Wer-
ner Iohannis, n.m I.P.)

1 miliard de euro doar pe vaccinuri! 
În timp ce prietenii și rudele noastre 
mureau în spitale și erau îngropați în 
saci de plastic, Cîțule!

Pentru că tu și acoliții tăi erați 
preocupați doar să furați. Să furați 
fără limită, fără jenă, fără pic de 
rușine!

Bagă capul înapoi în scorbură, Su-

perman! Lumea nu a uitat că ai ne-
norocit, timp de doi ani aceată țară. 
Lasă-ne!

Ia cu pâine, chiar dacă nu-ți pla-
ce!”, a scris deputatul PSD Marian 
Minea pe Facebook.

NERUȘINAREA CÎȚU. Reacția 
deputatului PSD vine după ce fos-
tul prim-ministru tras din căciulă de 
Preș. Klaus Werner Iohannis, indivi-
dul fără scrupule Florin Cîțu a ară-
tat, luni, într-o postare pe Facebook, 
că primul lucru pe care PNL trebuie 
să-l facă atunci când preia Ministe-
rul de Finanțe este să arate cum a 
fost subminată economia națională. 
El a mai precizat că liderul PSD, 
Marcel Ciolacu, „trebuie să le ceară 
scuze românilor pentru că i-a sără-
cit, bineînțeles, în timp ce pleacă de 
la guvernare”. Care-i o altă născocire 
a măscăriciului hidos și senator al 
pretinsului PNL, netrebnicul de Flo-
rin Cîțu!

ION PREDOȘANU

Mai, adu-ne, Doamne, 
pe Pruncul Iisus …

Primăria Târgu Jiu anunță tine-
rii interesați că pot depune cereri 
pentru noile locuințe ce se vor con-
strui în oraș.

„Ne pregătim pentru cel mai 
mare proiect (36 de milioane de 
euro), prin PNRR, pentru constru-
irea de locuințe la Târgu Jiu - 600 
de unități locative!

Practic, este vorba de locuințe 

sociale, destinate în special 
tinerilor, care pot începe să 
depună documentele necesa-
re obținerii unui apartament 
la Centrul pentru Informarea 
Cetățenilor din cadrul Primă-
riei sau la Direcția Evidența 
Patrimoniului și Fond Loca-
tiv.

Firmele de construcții vor 
avea mult de lucru în viitorul 
apropiat, pentru că urmează 
licitațiile pentru cele 100 de 
blocuri”, a anunțat primarul 
Marcel Romanescu.

Locuințele sunt indepen-
dente energetic, dotate cu 
panouri fotovoltaice care vor 
asigura necesarul de energie 
pentru fiecare apartament.

I.I.
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Inspectorii de muncă, preocupați de 
întârzierea plății salariilor în județ

* Amenzi pentru munca ,,la negru”

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teri-
torial de Muncă Gorj au făcut 58 controale care au vi-
zat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul 
securității și sănătății în muncă. Verificările au avut 
loc în perioada 28 noiembrie-09 decembrie 2022.

Astfel, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în va-
loare de 103.000 lei și dispuse 48 măsuri obligatorii în vederea 
intrării în legalitate.

,,În acest interval de timp, o persoană a fost depistată de 
către inspectorii de muncă, pe raza Municipiului Târgu-Jiu, în 
timp ce presta activitate ca muncitor necalificat în beneficiul 
unui angajator cu domeniu de activitate lucrări de tâmplărie și 
dulgherie. Angajatorul în cauză a fost sancționat cu suma de 
20.000 lei”, transmite instituția.

De asemenea, inspectorul șef, George Romanescu, spu-
ne că ,,întârzierea plății salariului de către angajator, cu mai 
mult de o lună de la data de plată a acestuia către angajat se 
sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pen-
tru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția 
situației în care angajatorul se află sub incidenta Legii numărul 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, cu modificările si completările ulterioare”, a declarat 
acesta.

M.C.H.

Vernisajul expoziției per-
manente ,,Colțul Indian/ In-
dian Corner” a avut loc  joi, 
8 decembrie 2022, la Muzeul 
Județean Gorj ,,Alexandru 
Ștefulescu”,  La vernisaj, ală-
turi de oficialitățile locale, a 
fost prezent și Excelenta Sa 
Ambasadorul Indiei în Ro-

Ambasadorul Indiei, la vernisajul ,,Indian Corner” de la Muzeul Județean GorjAmbasadorul Indiei, la vernisajul ,,Indian Corner” de la Muzeul Județean Gorj
mânia, Albania& Moldova, 
Domnul Rahul Shrivastava, 
a comunicat instituția orga-
nizatoare.

,,Expoziția vernisa-
tă constă în 37 de obiecte 
tradiționale pe care Amba-
sada Indiei în România, Al-
bania& Moldova le-a donat 

în luna octombrie Muzeului 
Județean Gorj. Colecția de 
obiecte tradiționale cuprinde, 
printre altele: veste bărbătești, 
sari-uri, rochii, șaluri, cutii 
de bijuterii, vase împletite din 
bambus, tablouri, etc.

Obiectele de artă 
meșteșugărească și textilele 
donate de Ambasada Indiei 
sunt originare din provinciile 
Jammu și Kashmir, Assam, 
Nagaland, Madhya Pradesh, 
Rajasthan, Karnataka și ca-
pitala New Delhi.

După vernisaj, Excelența 
Sa a avut o serie de întâlniri 
cu primarul Municipiului 
Târgu Jiu și vice-președintele 
Consiliului Județean Gorj 
pentru dezvoltarea de relații 
de colaborare între județul 
Gorj și India”, au mai comu-
nicat organizatorii.

M.C.H.

* Ion Iordache (PNL): 
Totul ține de capacitatea 
Complexului Energetic Ol-
tenia de a extrage cărbu-
ne și de a-l valorifica pen-
tru a produce energie

* Mihai Weber (PSD): 
CEO rămâne în funcțiune 
cu toate grupurile și cari-
erele aferente și după 31 
decembrie 2022

* Situația stocurilor de 
cărbune nu a fost făcută 
publică

Cele două grupuri energe-
tice de la Turceni și Ro-
vinari nu vor mai trece 
în rezervă tehnică la 31 
decembrie în acest an. 
Anunțul a fost făcut de li-
derul PNL Gorj, senatorul 
Ion Iordache dar și de li-
derul PSD Gorj, deputatul 
Mihai Weber. 

Închiderea grupurilor a 
fost evitată, cel puțin 
deocamdată, fiindcă 

modificările aduse Ordonanței 
decarbonizării, prevăd că: în 
cazul în care Transelectrica, 

Grupurile de la Turceni și 
Rovinari nu trec în rezervă

operatorul național, solicită 
ca acestea să funcționeze,ele 
vor fi lăsate să funcționeze. 
Acest fapt a fost convenit și 
la Comisia Europeană, după 
cum spune liderul social-de-
mocrat. 

Ion Iordache: ,,Totul ține de 
capacitatea Complexului Ener-
getic Oltenia  de a extrage căr-
bune și de a-l valorifica pentru 
a produce energie. Am clari-
ficat că în piața românească 
este nevoie de energie, așa că 
nu se va închide niciun grup, 

niciun grup nu va trece în re-
zervă. Ordonanța decarboni-
zării prevede că se vor închide 
doar dacă nu este nevoie de 
energie. Nu se pune problema. 
Compania angajează, sunt 
perspective să funcționeze în 
continuare, deci lucrurile sunt 
clarificate. Anul 2023 este 
stabilit: că vor toate, nu intră 
niciunul în rezervă”, a spus 
acesta la radio Infinit.

Numai că, CE Oltenia nu 
a făcut încă publică situația 
privind stocurile de cărbune 
pentru această iarnă.

Mihai Weber: ,,Grupurile 
sunt funcționale. Este o soli-
citare a operatorului național 
Transelectrica pentru ca aces-
tea să rămână în funcțiune. 
Calendarul trimis la Comisia 
Europeană  este nerealist, 
suntem în afara lui. Angaja-
mentul privind termenele de 
închidere vor fi modificate,  dar 
prin modificarea Ordonanței 
Decarbonizării am prevăzut  
că, la solicitarea Transelectri-
ca CEO, va funcționa cu toate 
grupurile și carierele aferente, 
iar această solicitare s-a și fă-
cut cu mai multe luni în urmă”, 
a spus liderul.

M.C.H. 
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Vrei un curs gratuit?Vrei un curs gratuit?
Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320

Donație pentru UCB Târgu Jiu Donație pentru UCB Târgu Jiu 
de la artistul Țopescude la artistul Țopescu

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a primit, 
ieri, o donație importantă din partea artistului Mihai Țopescu. 
Artistul a ales să ofere bibliotecii din cadrul instituției de 

După 24 de ani de la înființare, Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Gorj, anunță că își asumă același 
angajament față de salariați, șomeri și 
angajatori, pe care și l-a avut și în urmă 
cu peste două decenii, acela de a-i spri-
jini pe aceștia, prin proiectele pe care le 
derulează.

Directorul AJOFM Gorj, Romeo Chiri-
ac a avujt un mesaj pentru toți cei 
care au avut și vor avea nevoie de 

susținerea acestei instituții:
,,ANOFM si implicit AJOFM GORJ au împli-

nit 24 de ani de activitate, prilej care imi oferă 
posibilitatea de a transmite un mesaj de anga-
jament catre toti beneficiarii serviciilor noastre, 
atat persoanelor in cautarea unui loc de munca 
cat si angajatorilor, prin care vă asigur că, în 
continuare, personalul AJOFM GORJ, va fi la 
dispoziția dumneavoastră, conștient fiind de 
necesitatea oferirii unor servicii de calitate.

Momentul aniversar este, deopotrivă, unul 
de reflecție și evaluare, dar și de proiecție, cu 
atât mai mult, cu cât  în ultimii trei ani, am răs-
puns unor provocări fără precedent în istoria 
instituției noastre, făcând eforturi deosebite 

AJOFM Gorj, 24 de ani de activitate   

pentru implementarea pachetului de acte nor-
mative adoptate de Guvern, atât în perioada 
de pandemie, cât și post-pandemie, sprijinind, 
prin multiple facilități, atât angajatorii, angaja-
tii acestora, cât și șomerii, fiind evitate, astfel, 
concedierile masive de personal.

Multumesc, dragi colegi, pentru implicare si 
pentru eforturile deosebite depuse, multumesc 
colaboratorilor, reprezentanților mass media, 
clienților noștri, atât someri, cât si angajatori 
pentru încrederea acordată și va asigur, în con-
tinuare, de aceeași deschidere, transparență și 
promptitudine în solutionarea problemelor!

La Multi Ani ANOFM!
La Multi Ani AJOFM GORJ! 
La Multi Ani tuturor colegilor din Serviciul 

Public de Ocupare”, a mai transmis acesta.
M.C.H.

învățământ superior două publicații cu titlul Anatomy of Glass 
și Paradis în Dislocare. Astfel, în prezența rectorului UCB Târ-
gu Jiu, prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu, Mihai 

Țopescu a oferit cu titlu gratuit cele două volume ce au o în-
cărcătură culturală deosebită. Conducerea Universității „Con-
stantin Brâncuși” din Târgu-Jiu apreciază inițiativa lui Mihai 
Țopescu, proaspăt premiat de Academia Română. ,,Cele două 
volume se vor regăsi în rafturile bibliotecii noastre în așteptarea 
cititorilor interesați. Îi mulțumim pe această cale artistului Mihai 
Țopescu și vă invităm să-i urmați exemplul", a transmis condu-
cerea UCB.

A.S.
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Director greu de găsit la o instituție Director greu de găsit la o instituție 
publică din Gorjpublică din Gorj

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.

Postul de director al unei instituții din subor-
dinea Consiliului Județean Gorj pare greu de 
ocupat. Pentru a doua oară, niciun candidat 
nu și-a depus dosarul pentru funcția de ma-
nager al Centrului Județean pentru Conserva-
rea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. 
Postul este asigurat în interimat de Pompiliu 
Ciolacu, cel care a participat la concursul or-
ganizat în primăvară, dar care nu a reușit să 
treacă de proba scrisă.

Este pentru a cincea oară când Consiliul 
Județean Gorj caută un manager pentru 
instituția de cultură.

După ce Ion Cepoi a picat evaluarea anuală, 
autoritățile județene au organizat un concurs de 
proiecte pentru șefia Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Gorj.

În primăvară, fostul și actualul manager al Cen-
trului au participat la concurs, dar au picat cu 
note sub 7. În vară, concursul a fost reluat, dar 
candidații înscriși nu au îndeplinit condițiile de 
participare. 

În luna septembrie, procedura s-a reluat, dar 

nimeni nu s-a arătat interesat de post. La fel s-a 
întâmplat și la concursul organizat în luna noiem-
brie. 

Din acest motiv, Consiliul Județean încearcă, 
după Anul Nou, să pună un director cu concurs 
la CJCPCT Gorj. Data limită pentru depunerea de 
către candidați a proiectelor de management este 3 
ianuarie 2023.

Pot participa la concurs doar persoanele care au 
studii universitare în domeniul științe umaniste și 
arte, vechime de cel puțin trei ani în specialitatea 

studiilor și experiență de minimum un an în mana-
gementul instituțiilor publice sau al organizaților 
culturale private acreditate.

Analiza proiectelor de management este progra-
mată pentru data de 26 ianuarie 2023, iar interviul 
pentru susținerea proiectului, pe 15 februarie. 

Rămâne de văzut dacă de această dată vor exis-
ta doritori. Pompiliu Ciolacu a fost numit în luna 
septembrie la cârma instituției de cultură pe o pe-
rioadă de interimat de patru luni.

I.I.

Daruri pentru benefi ciarii din centrele DGASPC GorjDaruri pentru benefi ciarii din centrele DGASPC Gorj

În pragul sărbătorilor de iarnă, reprezentanții 
Asociației „Din Mâna Lui”, Lidia Corb și Iosif Cer-
celaru, și-au îndreptat atenția asupra copiilor și 
adulților din cadrul serviciilor sociale rezidențiale 
și de zi subordonate Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, oferindu-le ca-
douri.

Nu mai puțin de 800 de daruri au ajuns la copiii 
din centre, precum și la adulții din căminele de la 
Suseni, Dobrița, Complexul de Recuperare, Reabili-
tare Neuropsihiatrică „Bâlteni” - Târgu-Jiu și Com-
plexul de Abilitare, Reabilitare Târgu-Cărbunești. 

Fiecare beneficiar a primit câte un rucsac plin 

cu dulciuri, produse de igienă personală, sucuri, 
agende, pixuri și alte articole. 

„Cu toții s-au bucurat din plin de darurile oferite 
de către doamna Lidia Corb și domnul Iosif Cercela-
ru, acesta din urmă fiind de peste 20 de ani alături 
de beneficiarii din centrele subordonate DGASPC 
Gorj, darurile sale făcute în preajma sărbătorilor, 
devenind o tradiție. 

În semn de recunoștință pentru darurile primi-
te, copiii și adulții din centre au pregătit momente 
artistice specifice perioadei”, a transmis DGASPC 
Gorj.

I.I.
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Sub albul zăpezii
Sunt ape adânci și munți de piatră,
Alei de dor, udate-n tei si flori de rug,
Ce de un veac umbresc o poartă din salcâm și lemn de 

nuc.

E locul unde tata m-a crescut,
Cu pâine caldă și cu vin,
Și m-a ținut din pumni bând apă,
Fântâna mea de la anin!

Din rug și-acum un mit se naște,
Mireazma lui de trandafir
Fiind plânsul tatei de la poartă,
Când mă-aștepta, eu fiind copil

Ascunse-n pietre lacrimile lui,
Ca cerbii-n setea lor mă curmă,
Privind la Stâlpul de stejar
Ce la sculptat cu ultima lui urmă!
(din amintire)

GH. VASILUȚĂ

Anotimpurile iubi-
rii neîntinate este, 
probabil, cartea de 

debut editorial cu vreo sută 
de pagini poetice a Costinei 
Ştefănescu, apărută la edi-
tura pim din Iaşi, anul 2022. 
Această carte poate fi un vo-
lum mediu, ca extindere şi…
destindere erotică, acoperind 
Anotimpurile unei iubiri neîn-
tinate ale unui întreg an ca-
lendaristic, reprezentând şi 
un interesant debut al unei 
poete la vârsta adolescenţei 
atinse, măcar tangenţial, de 
arcul lui Cupidon. 

Conţinutul poemelor, dacă 
nu contrazic, conferă acestei 
ipoteze exegetice cel puţin 
un statut discutabil. Aşadar, 
poeta Costina Ştefănescu în-
cearcă şi reuşeşte în mare 
măsură să ne ofere opinii 
imagistice, lirice, trăite la im-
pactul cu un singur anotimp 
erotic, acela, primăvăratic, al 
unei iubiri neîntinate, adoles-
centine, probabil haretiste, 
platonice, intrând astfel într-o 
concurenţă fictivă cu iubirile 
(i)maculate, senzuale, juveni-
le şi mature, estivale, autum-
nale, mai puţin hibernale.

Tot lecturile aderente, fi-
dele, dar mai ales infidele, ca 
şi experienţele erotice, decid 
asupra autenticităţii acestor 
poeme incitante, vreo sută şi 
patru la număr. 

Motto-ul de la pagina cinci 
a cărţii este sugestiv pentru 
erosul adolescentin al autoa-
rei: Înainte de orice, dragos-
tea este ascultare în tăcere. A 
iubi înseamnă a contempla, va 
veni ora când nu vei mai cere 
nimic. Nici buzele nici zâmbe-
tul nici braţul drăgăstos, nici 
răsuflarea prezenţei sale. Îţi 
va fi de ajuns ca ea doar să 
existe,  afirmă Antoine de 
Saint Exupery, iar scriitorul 
Paulo Coelho, pe coperta fi-
nală a cărţii, sub poza poe-
tei, conchide: Dragostea este 
o fiinţă sălbatică. Când în-
cercăm să o ţinem în frâu, ne 
distruge. Când încercăm să o 
închidem, ne înrobeşte. Când 
încercăm să o înţelegem, ne 
tulbură. La o lectură atentă şi 

Anotimpurile iubirii…
devotată a poeziei erotice fe-
minine, se poate constata că 
autoarea Costina Ştefănescu 
pendulează între aceste două 
moduri ale iubirii universale, 
platonice şi senzuale.

Dificultatea hermeneu-
tică, a interpretării critice a 
acestor poezii nu consistă, nu 
se rezumă la cantitatea poe-
melor şi paginilor unei cărţi 
beletristice în versuri, proză, 
dramaturgie şi eseistice, ci la 
evaluarea judicioasă şi echili-
brată, veridică şi verosimilă a 
mesajului şi stilului artistic. 
Comentatorul literar, cititor 
avizat sau critic, trebuie să 
fie însă unul avansat, onest, 
obiectiv şi apt pentru vali-
darea şi valorizarea creaţiei 
literar-artistice a scriitorilor 
clasici şi contemporani. Si-
tuându-ne şi bazându-ne pe 
aceste principii şi tendinţe 
teoretice şi pe criterii critice 
constructive, putem afirma 
că poeta Costina Ştefănescu 
se află, cu această carte de 
versuri remarcabile, emina-
mente amoroase, pe un drum 
de bun augur.

Anotimpurile iubirii neînti-
nate  poate fi o carte de ver-
suri, concepute şi izbutite în 
mare măsură, şi ca o replică 
polemică la o anumită ten-
dinţă sau direcţie a poeziei 
noastre actuale, douămiiste, 
cel puţin de libertinaj crea-
tor, prin care se promovează, 
uneori, vulgaritatea, triviali-
tatea şi obscenitatea, ca exce-
se impardonabile. 

Costina Ştefănescu merită 
să fie remarcată, chiar dacă 
manifestă, involuntar şi fără 
premeditare, această atitudi-
ne poetică a conştiinţei sale, 
aceea de a nu promova şi cul-
tiva în creaţia sa, deficienţele 
incriminate anterior. Versuri-
le sale menţin acel echilibru 
necesar poeziei veritabile din-
tre aspiraţie şi senzualitate, 
naivitate şi impudoare eroti-
că.

Spre a constata concor-
danţa ori neconcordanţa 
dintre citate şi texte poetice, 
oferim cititorilor cotidianului 
independent Gorjeanul  câte-

va versuri din cartea Costinei 
Ştefănescu: Trupul tău parcă 
cere,/mâna ta parcă vrea,/ 
dulcea mea mângăiere/; Ai 
în trupu-ţi ce arde/farmecul 
din privire, iar prin vene curg 
bobi de rouă curată/eu, a ta 
totdeauna,/tu al meu vreoda-
tă? (Poem XXXI); Iubire, bibe-
lou sculptat de stele,/şi nu un 
obiect cu existenţă efemeră,/ 
te regăsesc în hainele de bal 
/aşa cum nu te ştiu,/şi nici 
cum nu te am (Iubire); Iubeş-
te-mă-n octombrie,/oricum fe-
riciţi, ne minţim, să fim,/prin 
poarta vieţii păşim, hai vino, 
/ perfect, sub un cer cu stele 
să ne iubim (Iubeşte-mă-n oc-
tombrie); Timpul lângă tine nu 
va fi niciodată de ajuns,/dar 
vom începe cu eternitatea,/ 
pare un început de poves-
te, numai bun spus,/toamna                    
(timpul lângă tine).

Deocamdată, poeta Cos-
tina Ştefănescu, cu versurile 

inspirate de anotimpurile dra-
gostei, se pronunţă cu dezin-
voltură şi originalitate erotică 
în cele două ipostaze: ale unui 
vizionarism ascendent, dat de 
idealul sau visul trăit într-un 
viitor emoţionant şi ale unui 
vizionarism senzual, oarecum 
spiritualizat, imaculat, al îm-
plinirii sentimentului erotic 
în prezent. 

Consideraţiile noastre, 
mai mult exegetice decât de 
evaluare artistică, enunţate 
spontan, ca ecouri ale unor 
mai îndepărtate lecturi din 
opera lui Vladimir Streinu 
ne-au determinat să facem 
trimitere la Ultimele sonete în-
chipuite ale lui Shskespeare în 
traducere imaginară, de Vasile 
Voiculescu. Dacă poeta Costi-
na Ştefănescu ar experimen-
ta şi cultiva poeziile cu formă 
fixă, sonetul, rondelul, glossa 
şi gazelul, ar putea ajunge la 
acea doctrină a iubirii, la acea 

erosofie  pe care distinsul cri-
tic literar interbelic şi postbe-
lic o descoperea în cele nouă-
zeci de sonete voiculesciene. 

Ulterior, Gheorghe Gri-
gurcu, un alt eminent critic 
şi eseist literar al contempo-
raneităţii noastre, ne-a suge-
rat posibilitatea de a utiliza 
în această recenzie sintagma 
de vizionarism ascendent, 
pe care o inserează în volu-
mul De la Mihai Eminescu la 
Nicolae Labiş, referindu-se la 
prima etapă a eroticii emines-
ciene. 

Costina Ştefănescu pare a 
respecta şi realiza, parţial şi 
involuntar, sugestia concep-
tului dat de critica şi poezia 
grigurciană, accentuând vi-
ziunea senzualităţii şi igno-
rând-o pe aceea de viziona-
rism descendent, definitorie 
pentru elegiile erotice emi-
nesciene.

ION TRANCĂU
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Prefectura, pichetată! Angajații din Educație Prefectura, pichetată! Angajații din Educație 
ies în stradă ies în stradă 

Angajați ai CE Oltenia, Angajați ai CE Oltenia, 
duși la psihologduși la psiholog

Salariații din Educație ies în 
stradă, nemulțumiți de fap-
tul că învățământului îi re-

vine doar 2,1% din PIB, conform pro-
iectului legii bugetului de stat pentru 
anul 2023.

„Așa cum ați aflat din presă, secto-
rul educație este iar vitregit. Conform 
Proiectului Legii Bugetului de Stat 
pentru anul 2023, învățământului îi 
revine 2,1% din P.I.B., contrar legii. În 
urma unei simulări făcute pentru per-
sonalul nedidactic, pentru a se vedea 
impactul aplicării ordonanței privind 
măsurile fiscal-bugetare pentru anul 
viitor, se constată că această cate-
gorie de salariați este într-o situație 
critică. Astfel că în această săptămâ-
nă vor avea loc proteste”, a transmis 
prof. Simona Urluescu, președintele 
Sindicatului Liber din Învățământ 
Târgu-Jiu.

Astfel, miercuri, 14 decembrie, 
este protest la Parlamentul României, 
iar în perioada 15-16 decembrie vor fi 

pichetate prefecturile din țară.
La Gorj, pe data de 15 decem-

brie, o delegație a sindicatelor din 
învățământ va purta discuții cu pre-
fectul județului Gorj privind proble-
mele personalului din învățământ. 
În această perioadă, Piața Prefecturii 
Gorj este destinată Sărbătorilor de 
iarnă, iar numărul delegaților va fi li-
mitat.

„Miercuri, 14.12.2022, personalul 
nedidactic nemulțumit să poarte, în 
semn de protest, banderolă albă pe 
braț, în intervalul 07.45 - 08.15, pre-
zent la intrarea în școală. Urmărim să 
atragem atenția Guvernului României 
asupra salariilor inacceptabil de mici, 
nemulțumirilor personalului nedidactic, 
care nu beneficiază de sporul pentru 
condiții de muncă de care beneficiază 
celelalte categorii de bugetari, neplății 
orelor suplimentare, nedecontării chel-
tuielilor de transport la și de la locul 
de muncă și alocării unui procent de 
2,1% din P.I.B., de la bugetul de stat, 

Amenzi pentru cabinetele Amenzi pentru cabinetele 
stomatologice din Gorjstomatologice din Gorj

pentru anul 2023”, a mai precizat șefa 
SLI Târgu-Jiu.

Protestele se vor relua în luna ia-
nuarie, atât la București, cât și la ni-

vel local, conform unui grafic stabilit 
la nivelul federației.

I.I.

Complexul Energetic Oltenia achi-
ziţionează servicii de examinare medi-
cală şi psihologică a personalului. De 
aceste examinări de specialitate vor 
beneficia salariaţii din termocentra-
lele Rovinari, Turceni şi Işalniţa, cu 
atribuţii în siguranţa transporturilor 
rutiere.

„Serviciul este necesar pentru con-
ducătorii auto de la sucursalele elec-
trocentrale menționate și se va presta 
la sediul ofertantului. 

Examinarea medicală se efectuează 
în scopul verificării stării de sănătate 
a lucrătorilor cu atribuții în siguran-
ţa transporturilor rutiere, a depistării 
precoce a afecțiunilor medicale in-
compatibile cu meseria pentru care se 
solicită examinarea, precum și pentru 
prevenirea apariției acestor afecțiuni. 
Examinarea psihologică se efectuează 

în scopul evaluării capacităților cog-
nitive (percepție, memorie, gândire), 
a celor motrice (reactivitate, coordo-
nare) și a celor integrative (atenție, 
emotivitate, motivație, structură ati-
tudinal-valorică), precum și al psi-
hodiagnozei aptitudinal specifice de 
lucru prin stimulatoare și aparate de 
testare psihologică asistate de calcu-
lator”, anunță compania.

Serviciile vor fi prestate până la 
finalul anului 2023. Pentru serviciile 
respective, CE Oltenia a alocat suma 
de 21.995 de lei fără TVA.

În total vor avea loc peste 160 de 
examinări medicale și psihologice. 
Acestea se vor finaliza cu emiterea 
avizului medical care va specifica ap-
titudinea, restricțiile sau inaptitudi-
nea persoanei examinate.  

I.I.

Inspectorii din cadrul Direcției de 
Sănătate Publică Gorj au efectuat, 
luna trecută, controale la cabine-
tele de medicină dentară din județ. 
Au fost verificate 20 de cabinete 
private și șapte cabinete de medici-
nă școlară. Pentru neconformitățile  
constatate au fost aplicate 28 de 
sancțiuni, dintre care 13 avertis-
mente și 15 amenzi. 

Amenzile acordate au o valoare 
totală de 86.000 de lei. De exem-
plu, inspectorii DSP Gorj au dat 
cinci sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 6.000 lei fiecare, pentru 

gestionarea necorespunzătoare a 
deșeurilor.   

Au fost găsite și probleme legate 
de sterilizare, asigurarea necores-
punzătoare a trasabilității instru-
mentarului sau nerespectarea igienei 
mâinilor de către personalul mediu 
sanitar. 

La nivelul județului Gorj există 
153 de cabinete de medicină denta-
ră, 21 dintre acestea aflându-se în 
mediul rural. 

În județ funcționează doar nouă 
cabinete de medicină școlară.

I.I.
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Deputatul Weber: 
Bugetul SIE, echilibrat 
și realist 

Liderul PSD Gorj, Mihai Weber, a anunțat ieri că, în 
calitate de președinte al Comisiei parlamentare speciale 
pentru controlul activităţii SIE, poate declara că, anali-
zând proiectul de buget al SIE, a reieșit că ,,este un bu-
get echilibrat și realist, în concordanță cu liniile trasate de 
CSAT, răspunzând situației geopolitice actuale". De altfel, 
pe 12 decembrie, Comisia parlamentară specială pentru 
controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe a 
dezbătut și avizat favorabil proiectul de buget al SIE. ,,S-a 
avut în vedere faptul că evoluția situației internaționale a 
impus reanalizarea și prioritizarea continuă a direcțiilor 
de acțiune și, implicit, a necesităților de finanțare ale Ser-
viciului de Informații Externe", a precizat parlamentarul 
de Gorj.

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

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

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
DE CRĂCIUN

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

Premiul I: 1 x Telefon mobil Samsung  

Premiul II: 2 x Aspirator praf

Premiul III: 10 x Tigaie ceramică

11111166666666666666666666 1111111222222 22222222222222000002222222222222216 12 2022
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DurataDurata Campania se desfăşoară în perioada  Campania se desfăşoară în perioada 22.11.2022-15.12.2022, ora 16.0022.11.2022-15.12.2022, ora 16.00

CondiţiiCondiţii  La Tombola cu premii pot participa toţi abonaţii ziarului ,,Gorjeanul" care depun în cutia poştală sau la sediul ziarului La Tombola cu premii pot participa toţi abonaţii ziarului ,,Gorjeanul" care depun în cutia poştală sau la sediul ziarului 
 (Târgu-Jiu -  Str. Tudor Vladimirescu 17) ori trimit prin poştă plicul ce conţine chitanţa de abonat la ,,Gorjeanul” emisă după  (Târgu-Jiu -  Str. Tudor Vladimirescu 17) ori trimit prin poştă plicul ce conţine chitanţa de abonat la ,,Gorjeanul” emisă după 01.11.202201.11.2022..
DataData Tragerea la sorţi va avea loc în data de  Tragerea la sorţi va avea loc în data de 16.12.202216.12.2022, la sediul Redacţiei, iar câştigătorii vor fi  publicaţi în ediţia din , la sediul Redacţiei, iar câştigătorii vor fi  publicaţi în ediţia din 19.12.2022 19.12.2022 a  a  
 ziarului ,,Gorjeanul". ziarului ,,Gorjeanul".
TermenTermen  Pentru a revendica premiul, câştigătorii sunt rugaţi să sune la Centrul de colectare anunțuri și abonamente/ Doamna Sorina-Dumitra Pentru a revendica premiul, câştigătorii sunt rugaţi să sune la Centrul de colectare anunțuri și abonamente/ Doamna Sorina-Dumitra 
TROI  - telefon: 0765-622.623, de Luni până Vineri, între 08.00-17.00, în termen de 30 de zile de la publicarea/afi şarea câştigătorilor.TROI  - telefon: 0765-622.623, de Luni până Vineri, între 08.00-17.00, în termen de 30 de zile de la publicarea/afi şarea câştigătorilor.
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Sub coordonarea Mariei Corlan Mischie, instructor la Școala Populară de 
Artă Târgu-Jiu, elevi ai Școlii Gimnaziale ,,Constantin Săvoiu” au reinter-
pretat o clacă tradițională a porumbului, cândva prezentă în toate satele 
gorjenești.

Claca porumbului la Şcoala Claca porumbului la Şcoala 
,,Constantin Săvoiu”,,Constantin Săvoiu”

Îmbrăcați în port popular, copiii au 
dat viață unei clăci veritabile. Nu au 
lipsit obiectele tradiționale, covoarele 

gorjenești țesute la război sau muzica po-
pulară, cântată la astfel de evenimente.

Copiii au avut ocazia să și mănânce  car-

tofi copți în coajă, fasole bătută și alte 
preparate care i-au încântat pe cei 
mici. Aceștia sunt membri ai Ansam-
blului de Datini Populare Tisa, care 
numără 104 debutanți.

,,Toate obiceiurile pe care le aveau 

înaintașii noștri odinioară trebuie păs-
trate și nu doar atât, ci trebuie să le 
transmitem generațiilor următoare. 
Am adus aici, in buricul târgului, clacă 
porumbului și pițărăii din ajun de Cra-
ciun”, a precizat, la finalul manifestă-
rii Maria Corlan Mischie. 

Frățilescu Mihaela Ramona, di-
rectorul adjunct al Școlii Gimnaziale 

,,Constantin Săvoiu” a menționat că, 
prin astfel de activități, instituția de 
învățământ dorește să pună în valoa-
re toate calitățile  omului: toleranța, 
sprijinul reciproc, stima de sine și res-
pectul față de ceilalți. S-a mai punctat 
pe experientele elevilor și crearea unei 
legături între prezent, trecut și viitor.

A. S.
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă!        Educaţia…şi Lecţia de viaţă!        

„Credința nu este un lucru privat, nu este o concepere individualistă, „Credința nu este un lucru privat, nu este o concepere individualistă, 
nu este opinie subiectivă, ci izvorăște dintr-o ascultare și este nu este opinie subiectivă, ci izvorăște dintr-o ascultare și este 
menită să se exprime și să devină vestire”!menită să se exprime și să devină vestire”!

-Rep. Domnule ministru ANDREI MARGA, la 
mai puţin de două săptămâni până la marea Săr-
bătoare creştină a Naşterii Domnului nostru Iisus 
Hristos, poate că merită să purtăm un dialog des-
pre ceea ce înseamnă credinţa în zilele noastre 
atât de frământate şi profund marcate de crize 
interminabile, când numai Bunul Dumnezeu mai 
poate oferi un răspuns pentru salvarea omenirii!

- A.M. Domnule profesor, eu cred că religia înseam-
nă credință, încât se pune întrebarea «ce înțelegem 
prin credință?», ca să nu mai spun că atunci când 
vedem mulțimi îmbulzindu-se la moaște, nu putem 
să nu ne întrebăm, despre ce fel de credință este vor-
ba? Nu o putem face nici când televiziunile se umplu, 
la Crăciun și la Paște, de discuții de prost gust des-
pre tăiatul porcilor și sacrificarea mieilor sau despre 
«bucate», evident, fără vreo legătură cu ceea ce s-a 
petrecut odinioară în jurul Ierusalimului. Întreba-
rea nu poate fi ocolită nici atunci când unii, dintre 
cei care spun că fac cercetare științifică, perorează 
neinformați asupra relațiilor cu religia!

,,Credința în Dumnezeu deschide calea 

«iubirii» care schimbă omul! Altfel spus, unde 

este credință, este și iubire de semeni”!

-Rep. În decursul vremii, dezbaterile privitoare 
la credinţă şi la ereziile de la dreapta credinţă au 
fost nenunmărate, după cum se ştie!

- A.M. Discuția despre credință este străveche, iar, 
o clarificare la capătul dinspre noi al acestei discuții o 
avem însă în enciclica Benedict al XVI-lea, Francisc, 
«Lumen Fidei» (Libreria Editrice Vaticana, Vatican, 
2013). Clarificarea este adusă nu numai din nevoi 
pastorale, ci și din nevoile situației culturale în care 
se află Europa, afectată de criza democrațiilor exis-
tente, de relativism și de intrarea religiei, a științelor 
și a filosofiei într-o nouă relație… 

-Rep. Cu mult respect, aş dori să ne vorbiţi 
despre Enciclica «Lumen Fidei», pentru că, sincer 
să fiu, nu cunosc aproape nimic şi mă interesează 
nespus!

- A.M. Enciclica «Lumen Fidei» readuce discuția 
despre credință la origini, care sunt, pentru 
creștinism, ebraice, cu «emunah», care se trage din 
verbul «aman», tradus prin «a sprijini» sau «stützen», 
cum spun germanii, cum a început iudaismul. As-
tăzi sunt instructive traduceri din ebraică privind 
înțelegerea durabilei credințe a evreilor, precum fer-
mecătoarea carte a lui Shalom Arush, «The Univer-
sal Garden of Emuna. A Practical Guide, Chut Shel 
Chessed Institutions», Jerusalem, 2012), iar, «Emu-
na» este «ferma credință într-un Creator al Universu-
lui, unic, suprem, omniscient, binevolent, spiritual, 
supranatural și atotputernic» (p. 30). Să mai spunem 
că «Emuna» are ca fundal legământul dintre Dumne-
zeu și om, încât unește, dinspre om, două momen-
te – încrederea în Dumnezeu și încredințarea soar-
tei proprii în mâinile lui Dumnezeu. Cum se spune 
în Enciclica «Lumen Fidei»: «omul credincios își 
dobândește puterea din punerea de sine în mâinile 
lui Dumnezeu cel demn de încredere» (p. 19). Toc-
mai în acest înțeles, chiar Iisus îl invocă pe Dum-
nezeu ca Abba (Tată ceresc), iar, celebra «credință a 
lui Israel», devenită referință milenii la rând, până 
astăzi, era această deschidere a credinciosului către 
îmbrățișarea lui Dumnezeu, spre a fi smuls din mi-
zeria istoriei! 

-Rep. Dar, cum s-a transmis deschiderea aceas-
ta şi chiar continuitatea credinţei?

- A.M. Deschiderea este susținută de «revelație», 
care este ea însăși probă a grijii lui Dumnezeu pen-
tru creatura sa. Creștinismul, așa cum ne-au trans-
mis Sf. Ap. Pavel (Epistola către Romani) și Sf. Ev. 
Ioan (Evanghelia), continuă acest profil al credinței! 
Grecii au preluat credința Bibliei iudaice cu cuvântul 
«pistos», care semnaliza, înainte de orice, încrederea 
omului în Dumnezeu, iar, Sf. Augustin a reunit ex-
plicit ambele momente în figura omului credincios 
(fidelis).

-Rep. În orice moment al istoriei credinţei se 

Interviu cu domnul prof. univ. dr. Andrei MARGA, Dr.h.c.mult. 
personalitate ştiinţifică proeminentă a vieţii sociale, ştiinţifice 
şi politice, fost Ministru de Externe şi al Educaţiei din România     

presupune că este foarte necesară revenirea la 
origini!

- A.M. Revenirea la origini prilejuiește punerea în 
relief a câtorva trăsături ale credinței, care sunt in-
structive, astăzi.

-Rep. Spre exemplu…
- A.M. Bunăoară, credința nu-l privește doar 

parțial pe om, ci în întregime, iar, cu tot ceea ce este 
și face, omul se încredințează lui Dumnezeu. Spus 
altfel, nu ești credincios doar de la frunte în sus sau 
în anumite zile și la anumite ore, ci, cu toată ființa, 
în fiece clipă! Credința asigură, se poate spune, «ră-
dăcinile ființei omului» («die Wurzeln seines Seins») 
(p. 21). Apoi, credința implică încrederea în Dumne-
zeu și în intervenția Sa biruitoare. Altfel spus, îți faci 
dreptate pe fondul dreptății lui Dumnezeu!

-Rep. Deci, totul vine de la Dumnezeu, aşa cum 
prea bine se spune!

- A.M. Mai departe, credința nu înseamnă doar «a 
crede că...», ci și «a crede în...», cum observa  Sf. Ev. 
Ioan. Așa cum se scrie în «Lumen «Fidei», «credința 
privește nu numai la Iisus, ci, privește din punctul 
de vedere al lui Iisus, vede cu ochii Săi» (p. 32). Cre-
dinciosul, altfel spus, este gata să se lase privit din 
punctul de vedere neobișnuit de înalt și exigent al 
lui Iisus Hristos! Mai departe, credința în Dumnezeu 
deschide calea «iubirii», care schimbă omul. Altfel 
spus, unde este credință, este și iubire de semeni!

-Rep. Pentru că aş dori mereu un «mai depar-
te», ce valoare credeţi că au trăirile subiective în 
manifestarea credinţei?

- A.M. Mai departe, credința se confirmă în 
acțiunea în comunitate, pentru că tot Sf. Ev. Ioan 
mai spune: „Credința nu este un lucru privat, nu 
este o concepere individualistă, nu este opinie su-
biectivă, ci izvorăște dintr-o ascultare și este menită 
să se exprime și să devină vestire” (p. 41). Cu alte cu-
vinte, credința nu se validează nicidecum prin simple 
trăiri subiective! 

,,Credința presupune «întoarcerea la Dumnezeul 

viu, printr-o întâlnire personală»”! 

-Rep. Într-un efort de a sintetiza, totuşi, ce în-
seamnă credinţa?

- A.M. În sfârșit, credința presupune dezlegarea 
din mrejele numeroaselor «zeități» ale  lumii ce ne 
înconjoară și «întoarcerea la Dumnezeul viu, printr-o 
întâlnire personală» (p. 25). Argumentul Enciclicei 
«Lumen Fidei» este clasic: «Atunci când omul și-a 
pierdut orientarea de bază, ce conferă unitate vieții 
sale, el se pierde în mulțimea dorințelor sale, iar în 
măsura în care refuză să aștepte timpul făgăduinței, 
se sfarmă în miile de clipe ale istoriei sale»! (p. 24).

-Rep. Extraordinare sunt aceste spuse de re-
ferinţă!

- A.M. Iar, trăsăturile menționate ne permit să 
distingem, mai ales în confuzia culturală de acum, 
între credința propriu-zisă și prea frecventele suro-
gate ce au pătruns și pe terenul religiei. Poate că ex-
plicitarea criteriilor credinței, nu va inhiba formele 
diverse ale imposturii, dar ne dă șansa ca să le pu-
tem spune acestora pe nume și să le luăm ca atare. 
În opinia mea, a sosit timpul revenirii la înțelegerea 
originară a credinței, căci numai astfel religia va evita 
confundarea cu alte abordări ale realității. Acestea o 
asaltează tot mai mult – unele fiind ieșite chiar din 
sânul religiei!

-Rep. Puteţi face câteva referiri la situaţia reli-
giozităţii în spaţiul european?

- A.M. Iată, spre exemplu, sub titlul «Die euro-
päische Seele. Leben und Glaubenin Europa» (Czer-
nin, Wien, 2002), Hermann Denz a publicat o sinteză 
a cercetării valorilor împărtăşite de către europeni, 
iar, această cercetare s-a bazat pe un eşantion care a 
cuprins 104. 414 persoane, fiecăreia fiindu-i solicita-
te 230 de informaţii!

-Rep. Care a fost premisa de la care s-a pornit 
şice s-a urmărit, de fapt? 

- A.M. Premisa generală de la care a plecat cerce-
tarea valorilor împărtăşite de europeni a fost consi-

derarea «sensului, ordinii şi siguranţei» drept «nevoi 
individuale şi sociale centrale» şi a religiei ca «mijlo-
citoare a sen¬sului, în forma bisericilor, dar şi drept 
garant al ordinii sociale şi ca sursă de securitate pen-
tru unii oameni»! Religia s-a asumat în pre¬misele 
cercetării ca reprezentând «principala instituţie dă-
tătoare de sens, cu acea raportare la transcendent, 
a societăţii»! 

-Rep. Cum arată situaţia cu indicatorii religio-
zităţii în Europa, la nivelul începutului celui de-al 
treilea mileniu creştin?

- A.M. Cel mai sus în ceea ce priveşte «credinţa 
într-un Dumnezeu personalizat» stau italienii (90,6% 
în 1990, 93,5% în 1999). Ceva mai jos se dispun 
englezii (78,1%, respectiv 71,8%), austriecii (85,7%, 
respectiv 86,8%), vest-germanii (78,1%, respectiv 
75,9%), împreună cu est-germanii (36,4%, respectiv 
30,2%). Ca urmare a multor factori: istoria ţării re-
spective, rolul Bisericii în această istorie, felul în care 
bisericile acţionează în cultura ţării respective, efec-
tele şi reacţiile la politica religioasă a comunismului, 
gradul şi caracterul modernizării. Ţări precum: Polo-
nia, România, Lituania, Croaţia, Slovacia, Ucraina, 
Portugalia, Italia, Grecia, Austria, Malta, Danemar-
ca, se consideră că prezintă o mai mare «participare» 
la religie, în vreme ce: Bulgaria, Cehia, Estonia, Bie-
lorusia, Franţa, Marea Britanie, Suedia au, procen-
tual, cea mai mică participare!

-Rep. Mai concret şi mai edificatory, care ar fi 
starea religiozităţii la nivel european?

- A.M. La scara Europei, 48% dintre persoane se 
declară «foarte religioase», 17% «religioase», 12% ca 
«mai curând nereligioase» şi 23% ca «nereligioase». 
Ponderea «nereligioşilor» a fost de 25% în Europa Ră-
săriteană şi de 22% în Europa Occidentală. Elemen-
tele credinţei creştine sunt ordonate de europenii 
credincioşi astfel: Dumnezeu (77%), păcatele (62%), 
viaţa după moarte (55%), cerul (47%), iadul (34%)! 

-Rep. Dar, situaţia celor care se declară mem-
bri ai unei comunităţi religioase?

- A.M. În 1999, în Europa se declarau membri ai 
comunităţilor religioase: 80% dintre cetăţeni în Euro-
pa Occidentală, 65% în Europa Răsăriteană. Țările ce 
dădeau cele mai înalte cote în această privinţă erau 
Malta (99%), România (99%), Grecia (97%), Irlanda 
(95%), Polonia (95%), iar ţările cu cele mai reduse 
cote erau Olanda (45%), Cehia (34%), Estonia (24%). 
La biserică mergeau, duminica, în cel mai mare pro-
cent catolicii (37%), ortodocşii (14%) şi protestanţii 
(10%).

-Rep. Putem vorbi de o ierarhizare a încrederii 
oamenilor în instituţiile de bază?

- A.M. La scara Europei, cetăţenii au cea mai mare 
încredere în sistemul de educaţie, apoi în sistemul de 
sănătate, pe urmă – în ordine – în armată, biserică 
şi poliţie şi, în sfârşit, în organizaţiile economice şi 
sindicale. La aceeaşi scară, a continentului, se lasă 
delimitate patru feluri de religiozitate: «religiozitate 
intensă» (34%), «religiozitate privată» (11%), «simpati-
zant de la distanţă» (35%) şi «ateizanţi» (20%). 

VA URMA)
LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii pu-

blice pentru vânzarea prin licitaţie publica a unui imobil - teren si construc-

ţie centrala termica situate în domeniul privat al Municipiului Târgu Jiu, 

str. Comuna din Paris nr. l 5A, judeţul Gorj, identificat prin nr. Cadastrale 

61768 si 43311 pentru suprafaţa de 665 mp - teren aferent, 115 mp - con-

strucţie, 12 mp - construcţie anexa centrala termica, 4 mp - construcţie cos 

fum centrala termica.

Locul de unde poate fi achiziţionată documentaţia şi costul documen-

taţiei: se eliberează de la sediul primăriei în urma unei cereri depuse la 

registratura. Costul documentaţiei este 100 lei pentru fiecare exemplar şi 

se poate achita la casieria primăriei.

Garanţia de participare in cuantum de 5000 lei se poate achita numerar 

la casieria Primăriei Municipiului Târgu Jiu sau cu ordin de plata în contul 

R016TREZ3365006XXX001927, deschis la Trezoreria Târgu Jiu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.01.2023.

Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic închis cu adresa de 

înaintare a ofertei, în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atri-

buire.

Data limită de depunere a ofertelor: 30.01.2023 ora 16:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Târgu Jiu, 

B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 19, judeţul Gorj.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-

plar.

Data şi locul la care se va desfăşură şedinţa publică de deschidere a 

ofertelor: 31.01.2023, ora 13:00 la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, 

judeţul Gorj.

Relaţii suplimentare se obţin la Serviciul Licitaţii si Achiziţii Publice din 

cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, telefon 0253205038.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către Monitorul Oficial: 

12.12.2022

             Anunț public 

Comuna Văgiulești, județul Gorj, anunță publicul interesat asupra de-
punerii la A.P.M. Gorj, a solicitării pentru obținerea Autorizației de Mediu, în 
scopul desfășurării activităților: 

a) Captarea, tratarea și distribuția apei – cod CAEN: 3600, pentru obiec-
tivele:

 Alimentare cu apă în  satele: Murgilești și Covrigi, comuna Văgiulești, 
județul Gorj 

amplasament, satele: Murgilești și Covrigi, comuna Văgiulești, județul 
Gorj

Sistem de alimentare cu apă în satele Văgiulești și Valea Motrului 
amplasament, satele: Văgiulești și Valea Motrului, comuna Văgiulești, 

județul Gorj 
b) Colectarea și epurarea apelor uzate – cod CAEN: 3700, pentru obiec-

tivul 
Sistem de canalizare menajeră în satul Văgiulești, comuna Văgiulești, 

județul Gorj 
amplasament: sat Văgiulești, județul Gorj 
Informații suplimentare, pot fi obținute zilnic, de luni pînă vineri, între 

orele: 08:00-16:00, la sediul A.P.M. Gorj din Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76, jud. 
Gorj.

Observațiile, sugestiile și/sau propunerile, se primesc în scris la sediul 
A.P.M. Gorj din Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76, jud. Gorj.

S.C. EXPLOMEDIU S.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Construc-
torilor, nr. 29, sc. E, et. 1, ap. 85, sector 6, anunță publicul interesat că a 
depus la A.P.M. Gorj, documentație tehnica pentru obtinerea autorizatiei 
de mediu pentru desfasurarea activitatilor de Extractia carbunelui inferior 
– 0520 si extractia carbunelui superior – 0510 pe amplasamentul Leurda, 
Valea Porcasa, jud. Gorj.

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

In memoriam Ion Căpruciu (1940-2022)In memoriam Ion Căpruciu (1940-2022)
Aşteptând să înfl orească magnoliaAşteptând să înfl orească magnolia
La 82 de ani ai săi, neîmpli-

niţi, Ion Căpruciu a plecat în 
Eternitate. Sufletul i-a pornit 

în zbor spre empireu ca un porumbel. 
Acolo, îngerii l-or fi purtând pe aripile 
lor transparente.

26 de ediţii la rând (1997 - 2021) 
am organizat împreună Atelierul Naţi-
onal de Poezie şi Critica Poeziei „Seri-
le la Brădiceni”. Au fost sărbători ale 
spiritului tradiţional şi modern toto-
dată. În „palatul” său, ridicat la Dră-
goieşti, pe Râul Morii de Grâne şi de 
Poezie, s-au ţinut şedinţele Cenaclu-

lui „Serile la Brădiceni”, prilejuri ca o 
parte din cei mai mari scriitori ai Ro-
mâniei să-şi recite  creaţiile. Cum tot 
o parte dintre ei au trecut în Cealaltă 
Lume, Ion Căpruciu, iată, s-a grăbit 
să-i urmeze, dar şi ca să realcătuiască 
Grupul celor trei scriitori de pe „Uliţa 
Morii” (Emil  Paraschivoiu, Constan-
tin Mircioiu, Ion Căpruciu).

„Serile la Brădiceni” (fie ele ierni, 
primăveri, veri, toamne), îi invitam 
în târnaţul meu cu pridvor din brad 
sculptat, în manieră brâncuşiană, 
de tatăl meu, Ion Popescu-Călăraşu, 
mort şi el tot la 82 ani, ca să punem 

la cale planul următoarei 
ediţii a A.N.P.C.P. „S.L.B.”; 
şi care, cu o regularitate de 
metronom, s-au ţinut din  ce 
în ce mai prestigioase şi mai 
kairotice.

Opera lui Ion Căpruciu e 
durabilă în eon şi-a apărut 
la edituri de renume precum 
TipoMoldova, Limes, PIM, 
Măiastra. El însuşi a func-
ţionat ca redactor şef, la 
tipărirea revistei trimestri-
ale „Miracol de Brădiceni”, 
astăzi, emblematică pentru 
Gorj. A scris poezie, pro-
ză (două volume de „Amin-
tiri din Casa Amintirilor”), 
cronici literare, eseuri şi a 
editat, împreună cu mine, 
opera postumă a lui Nicolae 
al Lupului (câteva opere in-
edite au rămas, de pregătit 
spre tipărire, în posesia fi-
ului său, Lucian Căpruciu, 
cu care m-am înţeles să le 
scoatem la lumină în viitorul 
apropiat).

Debutat de Geo Dumi-
trescu în „România Litera-
ră”, în Bucureşti locuind 

cu soţia sa, Filofteia (şi ea autoare a 
unui tratat de chimie a polimerilor), 
Ion Căpruciu şi-a îndeplinit destinul 
de poet parţial naturist parţial supra-
realist; ba mai încoace, şi-a apropriat 
şi elemente ludice şi  manieriste, dis-
tingându-se în peisajul literar mai de-
grabă transmodernist (cu ascendenţă 
în neomodernism) decât postmoder-
nist.

Şi-a dat seama că doar întorcân-
du-se la vatra copilăriei, de eminent 
brădicenean, alături de alţi prestigi-
oşi cărturari ai comunei (precum Ni-
colae Al Lupului, Ionel Buligan, Ionel 
Nistorescu, Rică Dogaru, Constantin 
Stroescu, Gicu Blendea, Pantelimon 
Goga ş.a.), îşi va desăvârşi arta poeti-
că, grefată pe imaginarul baladesc ori 
pe jocularitatea stărilor de graţie.

Ion Căpruciu a fost colaborator 
de-o viaţă al „Gorjeanului”, care i-a 
găzduit cicluri lirice de-o frumuseţe 
aurorală; şi de un  sublim… tragic, 
atunci când s-a raportat la o istorie 
mereu tulburată de tot soiul de eve-
nimente cruciale ori exact pe dos bez-
metice, absurdoide.

Recitindu-i „Aşteptând să înflo-
rească magnolia” am conchis că-i 
poate cea mai izbutită culegere de po-
eme scrisă de el, în  anii 2012 – 2013. 
Conţine ciclurile „Dimineţile unui flu-
ture”, „Vară cu mere dulci”, „Da sau 
nu”, „Aşteptând să înflorească mag-
nolia”. În texte, destule elemente de-o 
schiţă a poeticii sale resurecte şi idi-
olectale: recuperarea limbii ţărăneşti-
neaoşe, îmbibată cu toate miresmele 
unei conservări a valorilor vechi şi 
deci durabile, cumva ca-n maniera lui 
T.Arghezi, cu care Ion Căpruciu s-a 
întâlnit în câteva rânduri; păstrarea 
muzicalităţii ca marcă a orfismului 
invulnerabil, relativ de absolut; repro-
iectarea imaginarului tradiţional în 

„canon surrealist”dar fără renunţarea 
la „geometria horelor de duminică”; 
preferinţa pentru fabulă, alegorie, pa-
rabolă, baladă, cântec; reinventarea 
mithosului homeric; preţuirea frumo-
sului literar şi a jocului ritmicorimat 
uneori cu-o aplecare spre fantasticul 
ingenuu; readucerea înţelepciunii po-
pulare în zona unde  „şi umbra pomu-
lui” e datoare/ şi ideea poemului/ „ca 
lumina interiorului de sine”.

Şi, ah, să nu uit, tot, ca şi taică-
meu, Ion Căpruciu a fost un bun lem-
nar, tâmplar, parchetar, pridvorar, 
grădinar, gospodar, familist, îndră-
gostit de pisici, priceput la povarnă, 
iscusit producător de ţuică (cu caza-
nul) şi de vin (cu zdrobşitorul).

Era românul total integru, intelec-
tual rasat, psiholog şi, în fine, scriito-
rul aproape ideal.

ION POPESCU-BRĂDICENI
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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 

8 lei/litru și țuică, preț 12 

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 ne-
gociabil. 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 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005

Caut femeie pentru în-
grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. 

Telefon: 0771221338.

 Angajez femeie pentru 
administrare/menaj casă în 
localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. Oferim salariu atrac-
tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

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

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

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

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi încadrat 
consilier. 

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

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

 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. 

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

 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

DiverseDiverse
Execut și repar urmă-

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

Telefon: 0761890450.

Vând porc cu greutate 

de peste 220 kg, stare de să-

nătate bună, crescut la ȚARĂ. 

Tel. 0760314248..

CLIN
IC LIFE                      

CLIN
IC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

ComemorăriComemorări

r Tristețea și amintirea 

sunt aceleași ca acum 25 

ani când ne-am despărțit 

de bunul nostru soț, tată 

și bunic ARISTOTEL 
DOBROIU.

Vei trăi mereu în aminti-

rea noastră!

Familia

r Cu mare durere în su-

flet, amintim că pe data de 

2 decembrie 2022 s-au îm-

plinit 7 ani de când ne-a pă-

răsit din această lume fra-

tele nostru ECOBICI ION 
(NELU).

Dumnezeu să-l odih-

nească!

Frații Gigi și Vasile, su-

rorile Marioara și Natalia 

Ecobici

AniversăriAniversări

Azi, 13 decembrie 

2022, tatăl și buni-

cul nostru NEDELCU 

GHEORGHE din Tg-

Jiu, împlinește vârsta 

de 95 de ani, cu ocazia 

căreia, familia îi urează 

,,LA MULȚI ANI 

cu multă sănătate”.
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Tratamentele de iarnă la pomi și vie.

Sărbătorile de iarnă se apropie dar fermierii nu 
trebuie să-și întoarcă privirea de la câmp, grădi-
na de legume, vie dar mai ales de la livadă. Pri-
ma etapă este cea a tratamentelor de iarnă, adi-
că o năprasnică lovitură pe care o putem aplica 
majorității dăunătorilor dar și multor agenți pato-
geni fungi (ciuperci microscopice parazite) afla-
te în somnolență. Despre zootehnie nu vorbim căci 
aceasta este o activitate  permanentă, 24 ore din 
24, 365-366 zile din 365 - 366. Fermierii pătimași 
consideră aceasta „activitate la foc continuu”.

Totdeauna prevenirea este mai importantă de-
cât tratamentele curative, căci în primul rând re-
duce riscul unor infestări și infectări păgubitoare 
prin eliminarea surselor primare de proliferarea 
agenților patogeni, dar și prin economiile bănești 
ce se realizează prin reducerea numărului de trata-
mente curative și mai ales prin reducerea riscului 
de contaminare a fructelor cu substanțele chimice 
utilizate, cunoscut fiind faptul că majoritatea pes-
ticidelor ce se utilizează în timpul vegetației 
sunt sistemice, adică pătrund în toată planta, mai 
ales prin frunze, în sistemul circulator al plantelor, 
ajungând astfel și în fructe. Cum acestea sunt și 
greu de metabolizat (descompus) de către plante, 
consumul imediat al fructelor presupune neapărat 
și ingerarea lor de către oameni, acumularea, mai 
ales în ficat - depozitarul majorității toxinelor din 
organism, și de aici doar un pas până la îmbolnă-
virea omului. Din păcate, odată administrate aces-
tea nu mai pot fi eliminate decât prin metabolizare 
în plante, în timp ce produsele chimice utilizate 
pentru tratamentele de iarnă nu sunt sistemice, 
au acțiune numai de contact sau respiratorie, asfi-
xiantă, adică acționează local, nu pătrund în plan-
te și deci ar putea fi ușor eliminate prin spălare, 
ceea ce nici măcar nu se impune, deoarece atunci 
când ele se aplică practic nu există fructe pe plan-
te. Caracterul sistemic și remanența îndelungată, 
persistența și acțiunea toxică un timp cât mai lung, 
sunt însușiri utile pentru fermieri și nu pot fi soco-
tite ca dăunătoare, deși au aceste însușiri, și deci, 
pentru protejarea consumatorilor se poate recurge 
doar la utilizarea restrictivă a acestora. Majorita-
tea dăunătorilor și a agenților patogeni iernează pe 
plante, în cazul nostru pe pomii fructiferi și vie, și 
combaterea lor presupune utilizarea de substanțe 
speciale având în vedere că în repausul vegetativ 
dăunătorii nu circulă, nu se hrănesc și deci nu se 
otrăvesc singuri. Pentru aceasta se folosesc produ-
se chimice de contact, sau respiratorii, asfixiante, 
care să aibă efect distructiv direct asupra formelor 
de iernare ale bolilor și dăunătorilor. 

O laudă bine adresată îți poate aduce 
mulți dușmani.         Ion VELICAN

Între acestea sulfatul de cupru (piatra vână-
tă) singur, netamponat, ne neutralizat cu var, în 
concentrație de 3 % (300 gr piatră vânătă la 10 
l apă), are atât efect fungicid cât și insecticid, da-
torită causticității sale. Numit și zeamă albastră, 
acesta combate agenții patogeni care iernează la 
suprafața scoarței plantelor cât și formele de ier-
nare ale majorității dăunătorilor aflați aici, fără a 
avea efect fitotoxic asupra plantelor gazdă, acestea 
nefiind în vegetație. Alte produse utilizate în aceste 
tratamente sunt supranumitele uleiuri horticole 
care, spre deosebire de zeama albastră, au efect 
distrugător doar asupra insectelor ce hibernează 
ca ou, larve sau adulți, pe scoarța plantelor, dar 
nu și asupra fungilor, ciupercile parazite. Uleiuri-
le horticole sunt de fapt insecticide de contact sau 
de respirație condiționate pe suport de ulei mine-
ral, care, ca urmare a  îmbăierii plantelor, formea-
ză o peliculă asfixiantă și toxică, ce îmbracă toată 
scoarța plantelor, izolând-o astfel de mediul încon-
jurător, asfixiind astfel vietățile pe care s-a așezat, 
dar totodată și instalând peste ele o atmosferă to-
xică. Cereți la fitofarmacii, magazinele care comer-
cializează produsele chimice folosite în agricultură, 
aceste produse și respectați întocmai indicațiile fa-
bricantului trecute pe etichetele de pe recipienții cu 
aceste produse, păstrați acești recipienți cel puțin 
un an pentru eventuale litigii. Pentru a avea efecte-
le dorite faceți îmbăierea plantelor, stropind fiecare 
centimetru  pătrat de plantă pornind de sus în jos, 
spre a fi siguri că nu scapă tratamentului agenții 

Lucrări agricole în repausul vegetativLucrări agricole în repausul vegetativ

patogeni vizați. Astfel de tratamente se execută nu-
mai în repausul vegetativ, când s-au scuturat toate 
frunzele plantei, pe timp senin, cu temperatura ae-
rului peste 10 grade Celsius, fără zăpadă pe ramuri 
și fără vânt. 

Pentru a se asigura aderența soluției pe plan-
te adăugați în soluția folosită și 0,2 % aracet de 
lipit sau 4 – 5 linguri de zahăr la 10 l soluție 
(o lingură de zahăr la 2 litri de apă), dizolvat 
în prealabil în apă călduță, și agitați permanent 
soluția pentru a menține concentrația omogenă. La 
speciile semințoase, măr, păr, gutui, ideal trebuie 
aplicate 3 tratamente începând cu luna decem-
brie până la umflarea mugurilor, iar la sâmburoa-
se, cais, cireș, piersic, prun, vișin, doar 2 trata-
mente pot fi considerate suficiente. Este preferabil 
ca primul tratament să fie făcut cu zeamă albastră 
chiar din luna decembrie, după scuturarea frun-
zelor, urmat  peste o lună de cel cu ulei horticol și 
apoi la semințoase încă un tratament cu produse 
neuleioase, altă substanță activă decât la primul, 
pentru a asigura o paletă largă de substanțe active 
administrate, evitând astfel inducerea rezistenței 
agenților patogeni la tratamentele aplicate. Ordi-
nea tratamentelor poate fi și alta însă tratamentul 
cu ulei horticol este bine să fie făcut nu mai târziu 
de luna februarie spre a nu-i reduce din eficacitate 
prin pornirea imediată în vegetație a plantelor și a 
agenților patogeni. 

Uleiurile horticole sunt foarte eficace mai ales 
împotriva păduchelui din San Jose, a păduchi-
lor țestoși și păduchilor lânoși, asupra cărora 
celelalte tratamente sunt mai puțin eficace din ca-
uza mijloacelor fizice de protecție ale acestora (ca-
rapace sau perișori fini lânoși și denși) extrem de 
eficace. Nu vom nominaliza aici niciun sortiment 
de ulei horticol, din cauza diversității acestui sor-
timent aflat pe piață, dar insistăm ca tratamente-
le succesive să se facă cu produse diferite spre 
a se completa efectul unuia cu cel al următorului. 
Recomandăm ca primul tratament să se facă cu 
zeamă albastră iar cel cu ulei horticol să fie apli-
cat ultimul în cazul sâmburoaselor și al doilea în 
cazul semințoaselor. Astfel se poate asigura timp 
de acțiune pentru asfixierea dăunătorilor de către 
uleiuri, dar și reducerea riscului de contaminare cu 
acesta a tăietorilor, ca urmare a spălării lor de către 
precipitațiile de iarnă, iar sulfatul de cupru din  
zeama albastră nu are nevoie de prea mult timp 
pentru a „arde” rezervelor biologice de ciuperci pa-
togene și dăunători hibernanți. Pentru o mai bună 
protecție a muncii este recomandabil ca ultimul tra-
tament de iarnă să se facă după efectuarea tăierilor 
spre a evita contaminarea operatorului horticultor 
cu aceste substanțe, dar și pentru a reduce efor-
tul fizic și financiar reclamate de acestea căci, va fi 
un volum mai mic de coroană pe care să se aplice 
soluția de stropit. Aceasta presupune efectuarea la 
timp a tăierilor în uscat. Așadar, recomandăm încă 
odată, ca tratamentul 1 să fie făcut cu sulfat de 
cupru – 3 % (zeamă albastră), al 2 – lea cu ulei 
horticol, iar tratamentul 3 pentru semințoase să 
fie făcut obligatoriu cu un insecticid de ingestie 
sau contact. Tratamentul de iarnă se recomandă 
chiar și în viile hibride, mai ales pe butucii sensibili 
la atacul acarienilor (păianjeni) ce se dezvoltă pe 
frunze, creând pe acestea bășicuțe, negei, în care 
se ascund dăunătorii și astfel sunt mai greu de tra-
tat în vegetație. De regulă acest aspect se neglijează 

de proprietarii de vii, și aceasta va avea efect ne-
gativ asupra plantației și a producției. Practic este 
obligatoriu ca toți proprietarii de pomi sau vii din-
tr-un areal să efectueze astfel de tratamente spre 
a suprima sursele potențiale de infestare cu astfel 
de agenți patogeni. La vii se poate recurge chiar 
la curățarea scoarței exfoliate (coaja) de pe coarde 
și mai ales de pe brațe și butuci, toamna spre a 
provoca distrugerea agenților patogeni hibernanți 
pe acestea, de către gerul iernii.  Prin efectuarea 
tratamentelor de iarnă în pomicultură se reduce la 
maximum 5 numărul tratamentelor ce trebuie efec-
tuate în vegetație și astfel se reduce mult contami-
narea producției cu substanțele toxice utilizate în 
combaterea bolilor și a dăunătorilor, și totodată și 
costurile de producție.  

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

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

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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CSM Târgu Jiu a cedat și a 
nouă confruntare disputată în 
acest sezon al Ligii Naționale 
de Baschet Masculin. Situația 
e îngrijorătoare pentru gru-
parea gorjeană, care de când 
și-a încropit noua echipă nu 
a reușit să bată pe nimeni, fie 
că vorbim de partide oficiale 
sau amicale. Este frustrant 
pentru că jocul nu arată atât 
de rău, dar elevii lui Porter 
Troupe și Claudiu Alionescu 
cad mereu în ultimul sfert. 
S-a întâmplat și în confrun-
tarea cu CSM Ploiești  de pe 
teren propriu. Timp de trei 
perioade, meciul a stat în 
echilibru, ba chiar gazdele au 
fost la conducerea partidei: 
17-20, 21-12, 18-21. Totul 
s-a năruit în ultimele 10 mi-
nute, când gorjenii parcă au 
uitat să joace  baschet, s-au 

CSM rămâne fără succes în LNBM
pierdut din nou în acțiuni in-
dividuale, au marcat numai 8 
puncte și au primit 21.

,,Din păcate a fost un nou 
meci cu două reprize diame-
tral opuse, una în care am 
avut energie în apărare, am 
fost agresivi și am reușit să 
întoarcem rezultatul primului 
sfert și să intrăm la conduce-
re la pauză. În a doua repriză 
și în ultimul sfert, pentru a nu 
știu câta oară în acest sezon, 
nu ne-a mai ieșit nimic. Dacă 
în prima parte, mingea a cir-
culat foarte bine, și la pauză 
am avut șapte pase decisive, 
am terminat meciul cu nouă 
și aici este primul semn de 
întrebare pe care trebuie să 
ni-l punem. Jucătorii merită 
felicitați, chiar dacă rezultatul 
nu este cel scontat. Am muncit 
astăzi pe teren, să nu uităm 

că am jucat acum trei zile un 
meci cu o încărcătură foarte 
mare. Avem mari probleme în 
a dezvolta un joc colectiv. Din 
punct de vedere ofensiv, 64 de 
puncte sunt foarte puține pen-
tru a putea să ne impunem. Pe 
final am avut căderi, trei mingi 
pierdute la rând, care imediat 
s-au transformat într-un run 
de 10-2 pentru ploieșteni. Aco-
lo s-a rupt meciul definitiv. 
Sunt multe lucruri de pus la 
punct, iar timpul este în de-
favoarea noastră”, a declarat 
directorul tehnic al grupării, 
Claudiu Alionescu.

Porter Troupe a încercat 
să le acorde minute tutu-
ror jucătorilor. Americanul a 
mers pe rotații diferite, dar, 
întotdeauna, rezultatul a fost 
același. 

Echipa are nouă înfrângeri 

în nouă meciuri, un bilanț 
care însă nu i-a îndepărtat pe 
suporterii gorjeni.

,,Cred că am avut o primă 
jumătate de meci bună, în care 
ne-am respectat planul tactic. 
Şi sfertul trei a fost bun, dar în 
sfertul patru a apărut acel blo-
caj mental care le-a permis ce-
lor din Ploiești să pună mâna 
pe meci. Trebuie să găsim 
soluții cu jucătorii pe care îi 
avem la dispoziție. Dacă la în-
ceput nu a mers cu jucătorii pe 
care îi consideram de bază, în-
cercăm să găsim și alte soluții 
cu jucătorii care sunt în roster. 
Mai avem un meci în acest 
an, iar gândul meu este doar 
acolo. Nu ne facem planuri pe 
termen lung. O să încercăm să 
fim mai buni și vom vedea ce 
se întâmplă de acolo. Publicul 
a fost alături de noi, ne-a în-

curajat, au fost gălăgioși chiar 
și atunci când lucrurile nu au 
mers in favoarea noastră. Le 
mulțumesc că au venit să ne 
susțină”, a spus Troupe.

Shamiel Stevenson a 
reușit 15 puncte și 6 recupe-
rări. A fost urmat de Andriy 
Agafonov, care a totalizat 12 
puncte și 2 recuperări. Xavier 
Cannefax a terminat meciul 
cu 9 puncte, Porter Troupe a 
avut 7 puncte, la fel ca Dylan 
Frye. Alți marcatori au fost 
Octavian Ilie (5 puncte), Tho-
mas Kottas (4 puncte), Bog-
dan Penciu (3 puncte) și Ca-
mil Berculescu (2 puncte).

Următorul meci al grupă-
rii gorjene este programat pe 
28 decembrie, în deplasa-
re, pe terenul echipei Rapid 
București.
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CSM Târgu Jiu a dat 
de pământ cu SCM 
U Craiova. Gorjen-

cele s-au impus chiar în Bă-
nie, într-un meci care a contat 
pentru runda a noua a Ligii 
Florilor. A fost primul succes 
în deplasare pentru fetele lui 
Liviu Andrieș, care au con-
trolat partida de la un capăt 
la celălalt. La pauza, tabela 
arăta 10-14. Până la urmă, 
vizitatoarele au câștigat cu 
26-21. Apărarea a fost cheia 
meciului în opinia antrenoru-
lui gorjean. Victoria este cu 
atât mai importantă dacă ne 
gândim că oaspetele au fost 
lipsite de aportul Katarinei 
Pavlovic și Alexandrei Gavri-
lă, ambele accidentate.

,,Astăzi am reușit să acu-
mulăm puncte împotriva unei 
echipe foarte bune a campio-
natului. Știam că ne așteaptă 
un joc destul de greu, mai ales 
după ce am făcut un meci 
foarte bun împotriva celor de 
la Vâlcea. Mă bucur că fetele 
s-au reîncărcat și remotivat 
pentru această partidă. Sunt 
bucuros că am luat cele trei 
puncte și le felicit pe fete pen-
tru că au făcut un meci nemai-
pomenit. Apărarea și poarta 

Ce victorie! Handbalistele gorjence 
s-au impus clar în Bănie

au fost cheia acestui succes, 
fetele au respectat planul tac-
tic pe care l-am stabilit și acest 
lucru a contat foarte mult, pen-
tru că am luat doar 21 de go-
luri. Ne dorim să vină și punc-
tele, pentru că până acum am 
pierdut foarte multe jocuri la 
un gol sau două, jocuri pe care 
le-am controlat”, a precizat 
Andrieș.

Cea mai bună marcatoare 
de la CSM Târgu Jiu a fost 
Angela Pușcaș, cu 7 goluri. 
Gorjeanca rămâne una din-
tre constantele trupei alb-al-
bastre, dovedindu-se, până 
acum, un transfer foarte 
reușit.

,,A fost o partidă grea, dar 
s-a văzut munca pe care am 
depus-o în ultima perioadă. 
Am tras din greu să ne ară-
tăm adevărata valoare. Ştiam 
că suntem peste, s-a văzut și 
astăzi, și în meciurile de pre-
gătire. A trebuit să demontrăm 
după infrângerea de la Vâlcea 
că putem lua cele trei puncte. 
Ne-am așteptat la un meci mai 
ușor la Craiova, dar, cu toate 
acestea, a fost greu, solicitant, 
dar s-a văzut că am meritat 
victoria. Vrem să strângem 
cât mai multe puncte”, a spus 

Pușcaș după meci.
Etapa viitoare, pe 22 de-

cembrie, CSM Târgu Jiu va 
juca pe teren propriu cu CS 
Minaur Baia Mare.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina 
Dzhukeva, Elena Marica Ber-

cu  – Bianca Chiriță, Oana 
Bucă 5g, Angela Pușcaș 7g, 
Valentina Toader Trică, Mi-
rabela Coteț 2g, Ira Zinatulli-
na 4g, Andreea Chiricuță 3g, 
Adrian Țăcălie, Pal Ceandani, 
Florența Ilie, Iulia Andrei, Ana 

Ciolan 4g, Cristian Boian, 
Sabine Klimek 1g. Antrenor 
principal: Liviu Andrieș. An-
trenor secund: Andrei Ena-
che. Antrenor cu portarii: 
Gore Albici.
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Gorjeanul Dragu, gol 
împotriva campioanei

Andrei Dragu a marcat primul gol în tricoul formației 
FC Botoșani. Jucătorul de bandă a punctat chiar împotriva 
campioanei CFR Cluj. Reușita a venit în prelungirile partidei. 
În minutul 90+1, gorjeanul a împins în plasă balonul expedi-
at de Mihai Roman II. Moldovenii și ardelenii au terminat la 
egalitate, 1-1 (0-1), duminică seara, într-un meci din etapa a 
20-a a Superligii de fotbal.

Campioana a deschis scorul prin mijlocaşul croat Lovro 
Cvek (28), însă Dragu a egalat situația după ce l-a învins 
pe portarul Simone Scuffet. A fost meciul de debut al an-
trenorului Flavius Stoican la FC Botoşani. Tehnicianul din 
Mehedinți a lucrat cu jucătorul gorjean și la Viitorul Târgu 
Jiu. Echipa din Moldova ocupă locul 12 în primul eșalon.
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CLASAMENT – SERIA C

Pos. Echipa    Juc     V     E   P GM GP GDif Pts
1. CSM Reșița    12      10     1   1 424 333   91 31
2. SCM Pol. Timișoara DivA  12 7     1   4 434 413   21 22
3. ACS Unirea Sânnicolau Mare 12 7     0   5 392 393    -1 21
4. CSU Constantin Brâncuși Tg-Jiu 12 7     0   5 377 386    -9 21
5. CS Universitatea Craiova  12 4     1   7 406 414    -8 13
6. CSM Oradea DivA   12 4     1   7 380 417  -37 13
7. CSU Politehnica Timișoara  12 1     0 11 355 412  -57   3
8. AHC Drobeta     0 0     0   0   0   0     0   0

Formația CS UCB Târ-
gu Jiu s-a calificat în 
play-off-ul Diviziei A 

la handbal masculin. Gorjenii 
au terminat Seria C pe poziția 
a patra, ultima ce asigura 
accesul în faza superioară a 
competiției. 

UCB va juca în play-off
În meciul final din sezonul 

regulat, ,,universitarii” au 
cedat pe terenul fomației din 
Sânnicolau Mare, scor 30-28 
(17-15). Meciul s-a disputat, 
duminică,  în Sala Sporturilor 
,,Ioan Mora". 

Deși au fost învinși, elevii 

lui Adrian Gorun au obținut 
calificarea în play-off-ul de 
promovare în Liga Zimbrilor.

,,A fost un meci extrem 
de echilibrat, data fiind 
importanța lui în stabilirea ier-
arhiei finale, însă la sfârșitul 
acestuia, băieții noștri au 
obținut o calificare meritată. 
Această calificare este încunu-

narea unui sezon foarte bun 
făcut de handbaliștii noștri, 
coordonați excelent de cuplul 
de antrenori Adi Gorun - Bog-
dan Chepea. 

A fost o evoluție excepțională 
și a portarului nostru de azi, 
Bogdan Motoi, celălalt portar, 
Adi Rădulescu, fiind absent 
motivat de la meci. Dedicăm 

calificarea tuturor colaborato-
rilor, dar și celor care au fost 
alături de noi”, a precizat di-
rectorul clubului Virgil Popo-
vici.

Marcatorii gorjenilor au 
fost Drugă (11),  Manole (7), 
Constantinescu (7), Mladin 
(2) și Bondoc (1).
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