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Un singur candidat pentru Un singur candidat pentru 
șefi a Poliției Municipale șefi a Poliției Municipale 

Târgu-Jiu. Astăzi are loc concursul!Târgu-Jiu. Astăzi are loc concursul!

Salariile angajaților din CE Salariile angajaților din CE 
Oltenia vor putea crește! Oltenia vor putea crește! 
Parlamentarii de Gorj au votat amendamentul!Parlamentarii de Gorj au votat amendamentul!
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Primarul Cosmin Pigui: Obștea Primarul Cosmin Pigui: Obștea 

Peștișani - dividendele cele mai mici, prețurile cele mai mari! Peștișani - dividendele cele mai mici, prețurile cele mai mari! 

Te ABONEZI la ,,Gorjeanul” şi CÂŞTIGI!

Câştigă

Cadoul de Crăciun

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

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
 DE CRĂCIUN  DE CRĂCIUN 
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Un locatar a sărit Un locatar a sărit 
pe geam! Au luat pe geam! Au luat 
foc contoarele foc contoarele 
de curent, bloc de curent, bloc 
din Motru devastat din Motru devastat 
de un incendiu de un incendiu 
pe casa scăriipe casa scării

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!

AGENDA ZILEI/ PAG. 2AGENDA ZILEI/ PAG. 2

Reguli noi pentru vizitele Reguli noi pentru vizitele 
în spitaleîn spitale

Vizitatorii nu vor mai putea să stea 
în spitale mai mult de 30 de minute, 
atunci când se duc la o rudă interna-
tă în salon, potrivit unui nou ordin al 
Ministerului Sănătății. 

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

Festivalul Ignatului, din Festivalul Ignatului, din 
nou la Râncanou la Rânca

Stațiunea Rânca va fi în acest week-
end gazda celei de-a doua ediții a Fes-
tivalului Ignatului. 
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„Ce eşti te priveşte la urma urmelor pe tine. Ce vrei, priveşte şi pe alţii. Ce faci, aceea poate privi pe toţ i.” - Nicolae Iorga„Ce eşti te priveşte la urma urmelor pe tine. Ce vrei, priveşte şi pe alţii. Ce faci, aceea poate privi pe toţ i.” - Nicolae Iorga
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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
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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:  
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Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Neintrarea României în Schengen – eșecul lui 
Iohannis, care acum face apel la diplomație!

Reguli noi pentru vizitele în spitale

Vizitatorii nu vor mai putea să stea în spitale mai 
mult de 30 de minute, atunci când se duc la o rudă 
internată în salon, potrivit unui nou ordin al Ministe-
rului Sănătății. 

Pentru a-și putea vizita rudele sau persoanele in-
ternate, spitalul va aloca fiecărui pacient, la internare, 
un cod unic, care va fi comunicat aparținătorilor. „Fur-
nizarea telefonică către aparținători a informațiilor 
despre starea de sănătate a pacientului se face nu-
mai după confirmarea codului unic”, se precizează în 

noua lege.
Programul vizitelor va fi decis de 

conducerea spitalelor, dar obligația 
este la o durată de minimum 4 ore 
pentru acces, de luni până vineri, între 
orele 10.00-20.00, iar sâmbăta și du-
minica este prevăzută o durată de mi-
nimum 6 ore pentru acces, între orele 
9.00-20.00. 

Accesul vizitatorilor în salon va fi 
permis astfel: 1 vizitator/pacient în 
saloanele cu un număr de cel mult 3 
paturi, pacienții putând fi vizitați doar 
pe rând 1 vizitator/pacient în saloa-
nele cu un număr de 4-6 paturi, pu-
tând fi vizitați maximum doi pacienți 
în același timp și 1 vizitator/pacient în 
saloanele cu un număr mai mare de 6 
paturi, putând fi vizitați maximum trei 
pacienți în același timp.

Durata vizitei este limitată la 30 de 
minute, cu excepția secțiilor ATI. Aco-
lo, durata vizitei este de maximum 10 
minute, cu posibilitatea de prelungire 

dacă medicul ATI își dă acordul. 
Nu va fi permis accesul vizitatorilor care prezintă sem-

ne de infecții acute, al celor aflați în stare de ebrietate 
sau al celor aflați sub influența unor substanțe haluci-
nogene.

În plus, managerii vor răspunde cu funcția pentru în-
călcarea regulilor, inclusiv pentru portarii care primesc 
șpagă pentru a permite accesul în spital.

I.I.

Motto: „Eșecul este pur și sim-
plu șansa de a încerca din nou, 
de data aceasta cu mai multă 
inteligență.” - Henry Ford

În ziua de miercuri s-a votat 
în Parlamentul României 
Legea Bugetului de stat pe 

anul 2023 cu majoritate de vo-
turi. Totuși, nu s-au acceptat de-
cât 7(șapte) amendamente dintre 
cele 5.000 depuse, iar cele șapte 
au fost introduse de Alianța pen-
tru Unirea Românilor(AUR), prin-
tre ele fiind și acela cu majorarea 
sumelor pentru cultele religioa-
se.

Tot în acea zi a avut loc și 
Protestul sărăciei, prin care pro-
fesorii au cerut în stradă salarii 
mai mari. Revolta pentru bani a 
crescut furia dascălilor veniți la 
București din toate colțurile țării. 
Dar protestatarii nu erau numai 
profesori, ci și personalul nedi-
dactic. Cu toții nemulțumiți că în 
Legea Bugetului de stat procen-
tul din Produsul Intern Brut(PIB) 
acordat învățământului – doar 
3,19% - este cel mai mic din ulti-
mii 30 de ani!

IOHANNIS S-A SUCIT. Luni, 
la conferința de presă comună 
cu președintele Confederației 
Elvețiene, hodoronc-tronc, Preș. 
Klaus Werner Iohannis l-a lăsat 
mască pe distinsul său oaspete și 
a dat un răspuns lung – mai dur 
decât niciodată până atunci – la o 
întrebare a unui jurnalist în legă-
tură cu poziția sa față de o decizie 
nedreaptă și arbitrară a Cancela-

rului Austriei, Karl Nehammer, 
prin care României i se refuza 
dreptul – de altfel, consfințit 
de Tratatele Uniunii Europene 
– de a intra în Spațiul Schen-
gen. Președintele Iohannis 
și-a exprimat dezamăgirea și 
nemulțumirea față de umilința 
la care a fost supus poporul 
român.

Firesc, instituții ale statului 
și companii și-au exprimat re-
gretul, luând decizia de a boi-
cota firmele și băncile austri-
ece. Uitând ce declarase luni, 
Preș. Klaus Werner Iohannis 
– care are mai mulți prieteni 
în Austria decât în Germania 
– a sărit ca ars, la numai două zile de 
când se declarase total nemulțumit. 
Mă rog, președintele Iohannis își are 
toți banii depuși în băncile austriece 
pentru că lui îi put Banca Transilva-
nia și CEC Bank, bănci în întregime 
cu capital românesc!

Ba se mai împăunase că miercuri, 
joi și poate și vineri, el va participa la 
Consiliul European, unde pretindea 
că se va bate să introducă pe ordinea 
de zi subiectul veto-ului inacceptabil 
al Austriei față de intrarea României 
în Schengen. Vorbe și iar vorbe.

DIPLOMAȚIE MARCA IOHAN-
NIS! Cum spuneam, firme și compa-
nii românești, ca și simpli cetățeni au 
decis să-și retragă banii din băncile 
austriece și să-și facă alte conturi la 
bănci românești. Cum a mirosit că-i 
vorba de un boicot, Herr President Io-
hannis a afirmat că nu-i normal și că 
situația trebuie tratată cu diplomație. 
Curat diplomație, Coane Fănică!

CE-AU CĂUTAT 
REPREZENTANȚII OMV PETROM 
LA COTROCENI? Același președinte 
Iohannis ar trebui să știe că a fost 
ales să reprezinte interesele români-
lor, nu ale Austriei și ale Rusiei!

Și aș vrea să-i mai aduc aminte că 
i-a primit la Palatul Cotroceni pe doi 
reprezentanți ai companiei austrie-
ce OMV Petrom(cu capital majoritar 
rusesc!) și care cereau cu tupeu ca 
România să renunțe la procentul de 
40% din gazul ce va fi extras de OMV 
Petrom din Marea Neagră. Aceiași doi 
indivizi fuseseră și la Palatul Victo-
ria, dar prim-ministrul Nicolae Ciucă 
i-a refuzat ca un bun român ce este.

Oricum, cei doi reprezentanți ai 
OMV Petrom nu aveau ce căuta la 
Palatul Cotroceni, întrucât Preș. Kla-
us Werner Iohannis nu are atribuții 
în administrarea țării căreia i-a de-
venit președinte rintr-o nefericită în-
tâmplare!

ION PREDOȘANU
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Practic, amendamentul 
propus la Legea bugetului 
de stat pentru anul viitor a 
vizat faptul că, pentru de-
terminarea câștigului mediu 
brut lunar pe salariat, în ve-
derea stabilirii indicelui de 
creștere a acestuia să nu se 
ia în calcul sumele reprezen-
tând creșteri ale cheltuielilor 
de natură salarială aferente 
indicelui mediu de creștere 
a prețurilor prognozat pen-
tru anul 2023, respectivele 
sume reprezentând creșteri 

Salariile angajaților din CE Oltenia vor putea crește! Parlamentarii de Gorj au votat amendamentul!

Parlamentarii de Gorj au susținut, miercuri, în ședința 
comună a Camerei Deputaților și Senatului, un amen-
dament la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 
prin care au fost eliminate unele prevederi ce puteau 
restrânge posibilitatea acordării unor creșteri salaria-
le în cadrul CE Oltenia. Amendamentul a fost inițiat 
de către deputații liberali Gheorghe Pecingină și Dan 
Vîlceanu și a fost adoptat cu 206 voturi, deși fusese 
respins de unele comisii parlamentare.

ale cheltuielilor de natură 
salarială aferente reîntregirii 
acestora, pentru întregul an 
2023, determinate de creșteri 
salariale și bonusuri, în anul 
2022 și/sau de creșterea nu-
mărului de personal, în anul 
2022, ca urmare a diversifică-
rii/extinderii activității. ,,Este 
extrem de important pen-
tru toți angajații companiilor 
românești care produc energie 
din surse naționale și mă refer 
în primul rând la CE Oltenia 
și Nuclearelectrica. Acești oa-

meni merită respectul nostru, 
al parlamentarilor, și condiții 
cât mai decente de trai. Fără 
această modificare la lege, nu 
se puteau efectua creșteri ale 
anvelopei salariale din CEO, 
ceea ce ar fi dus la menținerea 
salariilor actuale, nu mai exis-
tau creșteri și nici nu permitea 
noi angajări”, a arătat depu-
tatul Gheorghe Pecingină, 
unul dintre inițiatori. Amen-
damentul a fost adoptat, iar 
în acest context, există pre-
misele unor creșteri salaria-
le ale angajaților CE Oltenia. 
,,Salariile angajaților din CE 
Oltenia vor putea crește, după 
ce amendamentul depus de 
mine și colegul meu Gheorghe 
Pecingină a fost adoptat”, a 
precizat Dan Vîlceanu. Tre-
buie spus că amendamentul 
a fost depus la cererea lideri-
lor sindicali Dumitru Pârvu-
lescu, Gabriel Căldărușe și 
Adrian Marciuc și a fost votat 
de toți parlamentarii de Gorj.

CLAUDIU MATEI

Pe scara de bloc afec-
tată sunt 14 apar-
tamente, locuite de 

persoane în vârstă, familii cu 
copiii, toți locatarii fiind însă 
afectați de incendiul pornit la 
contoarele de curent, la înce-
putul acestei săptămâni. De 
altfel, au fost și victime, în 
urmă incendiului, un bărbat 
a sărit de la etajul unu al imo-
bilul iar alte două persoane 
au fost luate cu ambulanța, 
fiind intoxicate cu fum. O par-
te din locatari s-au mutat la 

Un locatar a sărit pe geam! Au luat foc Un locatar a sărit pe geam! Au luat foc 
contoarele de curent, bloc din Motru devastat contoarele de curent, bloc din Motru devastat 
de un incendiu pe casa scăriide un incendiu pe casa scării
Situație incredibilă la blocul nr.1 bis, pe strada Aleea Ghiocelului, scara 1, în Motru. 
Asta, după ce contoalele de curent, schimbate anul trecut, au luat foc brusc, luni 
după-amiază și, la scurt timp de la o verificare a contoarelor, chiar de către CEZ, la 
cerința unora dintre proprietarii. Cert este că așa de bine s-a intervenit atunci, că 
imediat după au luat foc toate contoarele de curent, casa scării este vraiște, usile 
proprietarilor au fost afectate iar fumul a intrat în toate apartamentele. Oamenii au 
stat câteva ore fără curent și două nopții în frig, asta după ce s-au oprit gazele în 
imobil.

rude imediat după incendiu, 
speriați de situație și rămași 
fără caldură.

Proprietarii, devastați de 
fumul care le-a pătruns în 
locuințe, le-a distrus ușile de 
exterior și le-a promovat pa-
nică, susțin că echipa de la 
CEZ care a verificat anterior 
contoarele se face vinovată de 
cele întâmplate. 

Cert este că locatarii au 
suportat pagube care ar tre-
bui să fie plătite de către cei 
vinovați, cei de la CEZ.

Locatarii iau în calcul să 
se adreseze Protecției Con-
sumatorului Gorj pentru a 
determina firma vinovată să 

răspundă pentru incidentul 
respectiv care se putea trans-
forma într-o tragedie. 

A.STOICA
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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

Ieri, 14 decembrie 2022, 
preșcolarii de la grupe-
le mari din Grădinița 

cu P.P.Nr. 1 Târgu-Jiu, 
coordonați de prof. Ramona 
Popescu, prof. Anisia Conteș, 
prof. Cecilia Sichitiu, prof. 
Ana Arjoca  și prof. Ramona 
Pavel, au plecat la colindat.

Primăria Municipiului Târ-
gu-Jiu și Consiliul Județean 

Cel mai frumos moment în preajma Crăciunului - ColindulCel mai frumos moment în preajma Crăciunului - Colindul

Gorj alături de angajaţii in-
stituţiilor au fost bucuroși să 
primească în dar colindele in-
terpretate de micuți. De ase-
menea, micuții îmbrăcaţi în 
costume populare, au colin-
dat angajații Direcției Progra-
me, Managementul Calității 
și Parcări Publice iar mai apoi 
au cântat colinde alături de 

Peotul Paroh Gheorghe Gomoi 
la Biserica-Catedrala ,,Sfinții 
Voievozi” din Târgu-Jiu unde 
au fost răsplătiți pe măsură.

Perioada sărbătorilor de 
iarnă aduce pentru cei mici o 
mulțime de bucurii, iar din-
tre acestea plecatul la colin-
dat în această perioadă este 
una dintre cele mai așteptate. 
Coordonați de educatoarele 

de la grupă și sub privirile 
mândre ale părinților, copiii 
au demonstrat că au pregătit 
momentele artistice cu pasi-
une și seriozitate. Primarul 
Marcel Romanescu i-a în-
tâmpinat pe micuți, în holul 
Primăriei, unde le-a ascultat 
colindele și le-a înmânat da-
rurile alături de Moş Cră-

ciun.
„Aproape că nu pot expri-

ma în cuvinte bucuria trăită de 
copiii care au venit echipaţi cu 
trăistuţe şi costume populare. 
O emoţie deosebit de puternică 
am simţit şi din partea părin-
ţilor care ne-au însoţit la colin-
dat, amintindu-și cu drag de 
perioda copilăriei”, precizează 
coordonatorul activității prof. 
înv. preșcolar Ramona Popes-
cu.

„Am dorit să ţinem tradi-
ţia şi să colindăm instituţiile 
importante din localitate, în-
cercând în felul acesta să cul-
tivăm sensibilitatea copiilor 
prin colind care este o vestire 
a bucuriei, a păcii şi a iubirii. 
Colinda preșcolarilor face par-
te dintr-un proiect educaţional 
prin care Grădinița cu P.P.Nr 

1 Târgu-Jiu. în parteneriat cu 
autorităţile locale şi Biserica 
încearcă să păstreze tradiția 
colindelor ce trebuie cultivată 
ca un mod de întărire a unității 
de credință și de neam a po-
porului român, dar şi pentru 

a spori bucuria în familie, în 
biserică şi în societate, într-o 
vreme când lumea devine tot 
mai individualistă, însingura-
tă şi tristă”,a relatat prof. înv. 
Preșcolar Ramona Pavel

M.P.
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Festivalul Ignatului, din nou la RâncaFestivalul Ignatului, din nou la Rânca

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.

Stațiunea Rânca va fi în acest we-
ek-end gazda celei de-a doua ediții a 
Festivalului Ignatului. Evenimentul 
își propune să aducă în atenția publi-
cului tradiția de sacrificare a porcului 
în gospodăriile țărănești și prepara-
rea produselor tradiționale, șoriciul, 
pomana porcului, cârnații, caltaboșii, 
toba sau carnea la garniță, anunță 
Consiliul Județean. 

Toate aceste produse vor fi la 
dispoziția gurmanzilor, împreună 
cu sarmale și piftii, la standurile și 
expozițiile cu vânzare ale cabanie-
rilor din Rânca și ale restaurante-
lor și pensiunilor invitate din Gorj și 
Mehedinți. 

Băcița Mărioara Băbu își va ono-
ra titlul de „Tezaur uman viu” și va fi 
prezentă la festival cu celebrele mân-
căruri ciobănești. Cele mai gustoase 
preparate vor fi premiate de Asociația 
pentru Promovarea și Dezvoltarea Tu-
rismului „Acasă la Brâncuși” în ca-
drul tradiționalului concurs culinar. 

Atmosfera va fi încălzită cu vin 
fiert, iar, începând cu ora 12.00, cu 
muzică populară și colinde prezen-

tate de grupuri folclorice din No-
vaci, Polovragi, Baia de Fier și de 
Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”. Seara de sâm-
bătă va fi încheiată cu un concert 
Tavi Colen Band, începând cu ora 
17.00.

Duminică, Festivalul Ignatu-
lui va continua cu muzică și voie 
bună, la prânz fiind programat 
concertul Dan Helciug&Spitalul 
de Urgență, la ora 14.00 - An-
samblul folcloric „Liviu Dafi-
nescu” din Baia de Fier, iar la ora 
15.00 este programat recitalul 
trupei „Contrasens”. Organizato-
rii evenimentului sunt Consiliul 
Județean Gorj, Asociația pentru 
Promovarea și Dezvoltarea Tu-
rismului „Acasă la Brâncuși”, 
Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”, Școala Popula-
ră de Arte „Constantin Brâncuși” 
Târgu Jiu, Asociația Concesiona-
rilor „Corneșul Mare” din Rânca 
și primăriile și consiliile locale din 
Novaci, Baia de Fier și Polovragi.

I.I.

Un singur candidat pentru șefi a Poliției Un singur candidat pentru șefi a Poliției 
Municipale Târgu-Jiu. Astăzi are loc concursul!Municipale Târgu-Jiu. Astăzi are loc concursul!
Omul și postul! O singură persoană s-a în-

scris la concursul organizat pentru ocupa-
rea funcției de șef al Poliției Municipiului 

Târgu-Jiu. Postul este ocupat, 
prin împuternicire, de comisa-

rul șef de poliție 
Viorel Savu, fost 
șef al Serviciului 
de Investigații 
Criminale al IPJ 
Gorj.

Numele uni-
cului candidat a 
fost anonimizat 
de către comi-
sia de concurs. 
Acesta a trecut 
cu brio de evalu-
area psihologică, 
susținută pe 23 
noiembrie la se-
diul Centrului de 
Psihosociologie 
din București. 

Concursul are 
loc joi, 15 decem-
brie, la ora 14.00, 
la sediul IPJ Gorj. 

Acesta va consta în susținerea 
unui interviu structurat pe subiecte 
profesionale. Nota minimă de promo-
vare a probei de concurs este 7.00. 

Rezultatele finale se vor cunoaște pe data de 20 de-
cembrie. 

Funcția de șef al Poliției Municipale Târgu-Jiu a 
devenit vacantă la începutul anului, după pensio-
narea comisarului șef Nicolae Negrea.

I.I.
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Casa Muzeu Constantin Brâncuși este 
punctul forte al comunei, dar puțină lume 
știe că poate descoperi aici și alte locuri 

frumoase și interesante. Spre exemplu, puteți vedea 
în satul Brădiceni, fostă reședință de plasă (la 1873 
Plasa Vulcanu avea 22 comune şi 49 sate, subpre-
fectura la Brãdiceni) școala unde a făcut Bâncuși 
clasele a III-a și a IV-a precum și casa unde s-a 
născut mama sculptorului, Maria Diaconescu. Vi-
zavi de școală, trecând prin curtea căminului cul-
tural de aici, puteți admira frumusețea Stejarului 
Secular de la Brădiceni, stejar plantat la 1864 de 
logofătul Costache Goga în semn de omagiu pentru 
eroii satelor dimprejur. 

Plecând de la Brădiceni vă propunem să mergeți 
pe Ruta Bisericilor de Lemn din comuna Peștișani. 
Singura de acest gen din județul Gorj, cele 4 biserici 
de aici fiind inluse recent în două rute promovate 
de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului-
Ruta Națională a Bisericilor de Lemn din România 
și Ruta Transnațională a Bisericilor de Lemn din 
România și Moldova. Astfel, ministerul de resort 
promovează bisericile de lemn din satele Frâncești, 
Peștișani, Gureni și Hobița în cadrul evenimentelor 
organizate pentru atragerea de turiști. 

Înființarea Rutei Transnaționale a Bisericilor 
de lemn din România și Republica Moldova, unul 
dintre cele mai importante proiecte de promovare a 
turismului din ultima perioadă, dezvoltat de Minis-
terul Antreprenoriatului și Turismului, în colabora-
re cu Agenția de Investiții din Republica Moldova, 
este un proiect care a câștigat locul al II-lea în ca-
drul concursului „Destinații ale Turismului Cultu-
ral Durabil 2021”, organizat de Rețeaua Europeană 
pentru Turism Cultural, în parteneriat cu Comisia 
Europeană pentru Turism. Decernarea premiilor a 
avut loc pe data 21 octombrie la Atena, Grecia, în 
cadrul celei de-a XIV-a ediții a conferinței „Revitali-
zarea Turismului European prin Cultură, Patrimo-
niu și Creativitate”. 

Ca urmare a apariției Rutei Bisericilor din Lemn 
din comuna Peștișani autoritățile locale îmreună 

Comuna lui Brâncuși, un loc din ce în ce Comuna lui Brâncuși, un loc din ce în ce 
mai atractiv pentru turiștimai atractiv pentru turiști

* Link-uri utile pentru obiectivele turistice și locurile de cazare din Peștișani
* Duminică, 18 decembrie, bisericile de lemn deschise pentru public

Peștișani este comuna unde se năștea la 1876, în satul Hobița, Constantin Brâncuși. Mii de 
turiști ajung anual la Hobița doar să viziteze casa unde s-a născut celebrul sculptor. Un loc de 
poveste, cu o liniște aparte ce te face să uiți de tot și de toate și te ”obligă” ca prin magie să 
o admiri, să intri și să ți-l imaginezi pe Brâncuși, copil fiind, cum mânca alături de frații săi 
la măsuța cu 3 picioare. 

cu preoții din parohiile Frâncești, Peștișani, Gureni 
și Hobița au luat decizia ca aceste lăcașuri de cult 
să fie deschise simultan pentru public din două 
în două săptămâni, prima și a treia duminică din 
lună. Programul poate surveni modificări în funție 
de anumite evenimente. Programul de vizitare este 
public pe pe site-ul www.romanian-adventures.
ro, site de unde vizitatorii își pot descărca gratu-
it biletul de vizitare a bisericilor de lemn accesând 
următorul link Bilet Ruta Bisericilor de Lemn din 
Pestisani (romanian-adventures.ro) . 

Bisericile de lemn sunt monumente istorice de 
la 1700-1800, cea din Hobița avându-l între ctitori 
și pe bunicul lui Brâncuși. În cimitirul de la Hobița, 
unde se află biserica puteți vedea și mormintele fa-
miliei marelui sculptor Cosntantin Brâncuși pre-
cum și o urnă cu pământ de pe mormântul acestu-
ia, de la Paris.

După ce parcurgeți Ruta Bisericilor de Lemn 
poposiți la Casa Muzeu Constantin Brâncuși și 
apoi în zăvoiul Bistriței, locul unde, în copilărie, 
Brâncuși aduna pietre sau lemne și le cresta cu 
cuțitul, și unde, peste ani, a adus-o pe irlandeza 
Eileen Lane, prietena care a stăruit cel mai mult 
în viața sa. „Când am ajuns la Hobiţa, în satul lui 
Brâncuşi, mi s-a părut că toţi ţăranii alcătuiau o 
mare familie. Am fost primită cu o căldură pe care 
n-am mai întâlnit-o în nici o altă parte a lumii.Ţă-
răncile mi-au adus straie populare, mi-au arătat 
cum să le îmbrac şi apoi am pornit, toate împreu-
nă, în alai pe uliţa mare a satului. Ni se dăduse o 
casă unde urmau să locuiască doi tineri care tre-
buiau să se căsătorească în scurtă vreme. Preotul 
satului vorbea franţuzeşte, dar eu mă înţelegeam 
cu femeile din sat şi fară ajutorul lui, prin gesturi 
şi mai ales prin râsete. Râdeam cu fetele din sat şi, 
cât am stat la Hobiţa, a fost tot timpul sărbătoare”, 
povestea la un moment dat Eileen Lane. Cei doi au 
fost în România între 11 septembrie şi 7 octombrie 
1922, după Hobița vizitându-l pe Ion-Georgescu 
Gorjan la Craiova, continuându-și apoi drumul 
spre București.

Și pentru că poate vi s-a făcut foame sau vreți să 
zăboviți peste noapte în Peștișani lăsăm aici harta 
pensiunilor și restaurantelor din Peștișani Caza-
re în comuna Peștișani, județul Gorj – Google My 
Maps 

După o noapte petrecută în comuna lui Brâncuși, 
cu forțe proaspete, vă propunem un alt traseu 
atractiv, plin de bogății naturale de data aceasta-
Valea Bistriței-Masivul Vâlcan. Pornind din centrul 
comunei, urmați direcția satului Gureni, începeți 
să urcați pe Valea Bistriței(drum betonat). Pe traseu 
poposiți la lacurile de acumulare Clocotiș și Vâja și 
apoi urcați până ajungeți în golul alpin. După ba-
rajul Vâja drumul este forestier pietruit, necesită 
mașină de teren. Apoi priveliștea este...greu de de-
scris. Natură pură.

Dacă urcați doar până la barajul Vâja și decideți 
să vă întoarceți la ieșirea din satul Gureni faceți 
dreapta către Boroșteni, satul unde se află Peștera 
Cioarei, locul descoperirii celor mai vechi așezăminte 
omenești din Europa, peste 50.000 de ani. Peștera 
nu este ușor accesibilă motiv pentru care vă reco-
mandăm să vă odihniți pe malul Bistricioarei, un 
frumos afluent al Bistriței.

Pentru lista completă a obiectivelor turistice ale 
comunei Peștișani vă invităm să accesați următorul 
link Peștișani, județul Gorj - Obiective Turistice – 
Google My Maps

La fiecare obiectiv turistic sau locație de cazare 
prezentat pe cele două hărți relatate mai sus găsiți 
detalii, fotografii și unde este cazul date de con-
tact.

Comuna Peștișani vă așteaptă duminică 18 
decembrie să vizitați bisericile de lemn, comori 
neprețuite ale satelor românești. 

Text+Foto: DiscoverPeștișani
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Cât costă și unde se poate efectua examenul Cât costă și unde se poate efectua examenul 
trichineloscopic. Recomandările DSVSA Gorj trichineloscopic. Recomandările DSVSA Gorj 
pentru sărbătoripentru sărbători

Solicitați vizita medicului vete-
rinar înainte de sacrificarea 
porcului, pentru verificarea 

stării de sănătate a animalului înain-
te de sacrificare, acordarea de sfaturi 
utile privind probele ce trebuie luate 
la sacrificare și analizele ce trebuie 
făcute pentru a nu vă pune sănătatea 
în pericol, recomandă DSVSA Gorj.

Deținătorul animalelor are obligația 
de a preda medicului veterinar de li-
beră practică împuternicit crotaliile 
auriculare ale animalelor sacrificate, 
în termen de maxim 7 zile de la sa-
crificare, pentru actualizarea Bazei 
Naționale de Date (BND).

„Nu consumați carnea și nu o 
preparați, până nu obțineți de la me-
dicul veterinar rezultatul examinării 
pentru Trichinella spp., cu rezultat 
negativ. Recomandarea este valabilă 
și pentru carnea obținută de la porcii 
mistreți. În situația în care medicul 
veterinar constată că porcul dumnea-
voastră este bolnav, nu riscați sacrifi-
carea și consumul cărnii. Veți fi des-
păgubit de stat la valoarea de piață a 
animalului, numai dacă acesta este 
identificat și înregistrat”, anunță 
DSVSA Gorj.

Probele se recoltează din limbă, 
musculatura intercostală, pilierii dia-
fragmatici, mușchii maseteri, mușchii 
abdominali, partea musculară a dia-
fragmei situate în apropierea coaste-
lor sau a sternului (de dimensiunea 
unei nuci).

Costul unui examen 
trichineloscopic este între 
22 de lei + TVA (trichine-
loscopie directă) și 81 de 
lei + TVA (digestie artifici-
ală).

La sediul DSVSA Gorj și al 
circumscripțiilor sanitare-veterina-
re și pentru siguranța alimentelor 
oficiale (C.S.V.S.A.O.) vor fi afișate 
informații utile consumatorilor, dar 
și locațiile în care poate fi efectu-
at examenul pentru identificarea 
Trichinella spp.  în carnea de porc: 
C.S.V.S.A.O. nr. 1 Târgu-Jiu (Piața 
Centrală); C.S.V.S.A.O. nr. 2 Târgu-
Jiu (Piața 9 Mai); C.S.V.S.A.O. Motru; 
C.S.V.S.A.O. Novaci; C.S.V.S.A.O. Ro-
vinari și la toate circumscripțiile sani-
tare-veterinare de asistență (C.S.V.A.) 
de pe teritoriul județului Gorj, unde își 
desfășoară activitatea medicii veteri-
nari de liberă practică împuterniciți.

Este interzisă comercializarea căr-
nii și produselor din carne provenite 
de la porcul din gospodărie! De ase-
menea, este interzisă comercializarea 
porcilor, cărnii și produselor din car-
ne provenite din zonele de restricție, 
ca urmare a evoluției virusului pestei 
porcine africane.

Comercializarea cărnii de porc ne-
expertizată sanitar-veterinar și pentru 
siguranța alimentelor se sancționează 
cu amenzi cuprinse între 20.000 și 
40.000 de lei.

Sfaturi pentru cumpărăturile 

de Crăciun

În cazul în care doriți să 
achiziționați produse alimentare care 
se comercializează în cadrul piețelor 
sau unor târguri organizate în această 
perioadă, trebuie să fiți atenți la câte-
va aspecte: existența și funcționarea 
vitrinelor frigorifice în care sunt ex-
puse alimentele de origine animală; 
integritatea ambalajelor, care trebuie 
să asigure protecție pe timpul trans-
portului, depozitării și comercializării; 
etichetarea produselor alimentare, cu 
date referitoare la tipul produsului, 
originea acestuia, condițiile de păs-
trare, data obținerii după caz, terme-
nul de valabilitate etc. 

Comercializarea brânzeturilor tre-
buie să se facă în ambalaje de unică 
folosință (pungi din plastic sau hâr-
tie cerată de uz alimentar) și să ofere 
consumatorului date privind identi-
tatea producătorului, sortimentul de 
produs, data obținerii, înscrise pe o 
etichetă atașată pe ambalaj‚ cutia de 
plastic sau putina pentru brânzeturi.

Este recomandat ca ouăle și alte 
produse alimentare care se consumă 

în cantități mari 
în această peri-
oadă, cum sunt 
cozonacii, prăjitu-
rile, legumele de 
sezon etc., să fie 
achiziționate din 
spații amenajate, 
autorizate/înregis-
trate sanitar-ve-
terinar și pentru 
siguranța alimen-
telor, aflate sub 
controlul persona-
lului de speciali-
tate.

De aseme-
nea, înainte de 
achiziționarea ali-
mentelor de ori-
gine animală din 
locuri specializa-
te în acest sens, 

asigurați-vă că vânzătorul este echi-
pat corespunzător, iar manipularea 
alimentelor neambalate o realizează 
cu mâinile acoperite de mănuși cura-
te sau de unică folosință.

„Având în vedere intensificarea 
comerțului on-line în această perioa-
dă, cu alimente de toate tipurile, cum 
ar fi produse alimentare proaspete, 
refrigerate, congelate, preparate, une-
ori împreună cu produse nealimen-
tare, recomandăm consumatorilor să 
urmărească cu atenție sporită, atunci 
când cumpără produse alimentare 
prin comerțul on-line, cerințele pri-
vind comanda, livrarea și transpor-
tul, data expedierii alimentelor (în 
special pentru produsele alimentare 
ușor alterabile), precum și respecta-
rea condițiilor prescrise de păstrare 
și consum ale acestora”, precizează 
DSVSA Gorj.

Program prelungit la DSVSA Gorj

Medicii veterinari din cadrul 
DSVSA Gorj, precum și cei din 
(C.S.V.S.A.O.) de la nivelul piețelor 
agro-alimentare vin în sprijinul con-
sumatorilor prin asigurarea unui 
program prelungit de lucru în peri-
oadele 29.11.2022 – 24.12.2022 și 
27.12.2022 – 30.12.2022, inclusiv în 
zilele de sâmbătă și duminică (orele 
8.00 – 12.00).

Programul de lucru al medicilor 
veterinari va fi afișat la nivelul fiecărei 
C.S.V.S.A.O., în acesta fiind incluse 
numele medicului veterinar respon-
sabil și numerele de telefon la care 
consumatorii pot sesiza orice aspect 
privind nerespectarea normelor sa-
nitare-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor.

Numere de telefon utile: Call Cen-
ter A.N.S.V.S.A. – 0800.826.787 
– poate fi apelat gratuit de către 
cetățeni, din orice rețea de telefonie, 
pentru a sesiza nereguli în domeniul 
siguranței alimentelor și D.S.V.S.A. 
Gorj – 0253.226.033.

I.I.

Direcția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimente-
lor Gorj recomandă consumatorilor să cumpere produse ali-
mentare numai din unități sau spații autorizate, pentru a 
avea certitudinea că atât carnea, cât și alte produse au fost 
supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța ali-
mentelor și nu constituie un pericol pentru sănătatea pu-
blică. Sacrificarea porcului din gospodărie și consumarea 
acestuia în familie, fără controlul sanitar-veterinar al stării 
de sănătate a animalului și a salubrității cărnii obținute, 
poate avea consecințe grave, atrage atenția DSVSA Gorj. 
Costul unui examen trichineloscopic este între 22 de lei + 
TVA (trichineloscopie directă) și 81 de lei + TVA (digestie 
artificială).
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Zece investiții Hidroelectrica, 
declarate de interes național
Zece proiecte de investiții, în derulare la Hidroe-
lectrica, au fost declarate de interes național de 
către CSAT, astfel încât prin anumite derogări de 
la legislația de mediu și finanțe să poată fi im-
plementate rapid. Miza: Independența energetică 
față de Rusia prin accesarea a 1,4 miliarde euro 
alocate României prin programul REPowerEU.

Cele 10 proiecte declarate de interes național de către 
CSAT sunt următoarele:

1.AHE a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbesti
2.AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu – 

Avrig
3.AHE Paşcani pe râul Siret
4.AHE Rastolniţa
5.AHE Surduc Siriu
6.AHE a râului Siret pe sectorul Cosmești – Movileni
7.Complex Hidrotehnic și Energetic Cerna Motru Tis-

mana, Etapa a – II-a
8.AHE a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre. 

CHE Islaz
9.AHE Cerna Belareca
10.Valorificarea potențialului energetic solar din zona 

Sadova-Dăbuleni, Dolj – UAT Sadova
Ordonanța prevede că „aceste obiective de investiții 

sunt considerate situații excepționale, în sensul prevede-
rilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018 privind evalua-
rea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului, și sunt proiecte de interes național/importanță/
securitate națională, și al art. 36 din Legea nr. 46/2008 
– Codul silvic (…), pentru a căror realizare este permisă 
scoaterea terenurilor din circuitul agricol și scoaterea de-
finitivă a terenurilor din fondul forestier național”.

O altă derogare este aceea că indicatorii tehnico-eco-
nomici aferenți proiectelor de investiții se actualizează 
si se reaprobă de către Hidroelectrica și nu de către Gu-
vern, indiferent de modalitatea inițială de aprobare a re-
spectivelor proiecte de investiții.

„Prin finalizarea și punerea în valoare a proiectelor 
hidroenergetice se adaugă producției anuale românești 
aproape 2 TWh/an energie verde regenerabilă, ceea ce 
conduce la atingerea dezideratului actual al independen-
tei energetice în condițiile respectării și protejării mediu-
lui”, se arată în nota de fundamentare.

În contextul crizei energetice generate, la nivelul Uni-
unii Europene, de războiul ruso ucrainean, Comisia Eu-
ropeană a lansat, în luna mai 2022, planul de măsuri 
REPowerEU, având ca scop asigurarea independenței 
Europei față de importurile de combustibili fosili din Ru-
sia, cu mult înainte de orizontul de timp 2030.

Potrivit propunerii actuale de modificare a Regula-
mentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și 
al Consiliului de instituire a mecanismului de redresare 
și reziliență, pentru a-și crește independența energetică, 
România va beneficia de un sprijin financiar nerambur-
sabil în valoare de aproximativ 1,4 miliarde euro.

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

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

LA TOMBOLA LA TOMBOLA 
DE CRĂCIUN

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

Premiul I: 1 x Telefon mobil Samsung  

Premiul II: 2 x Aspirator praf

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

CondiţiiCondiţii  La Tombola cu premii pot participa toţi abonaţii ziarului ,,Gorjeanul" care depun în cutia poştală sau la sediul ziarului La Tombola cu premii pot participa toţi abonaţii ziarului ,,Gorjeanul" care depun în cutia poştală sau la sediul ziarului 
 (Târgu-Jiu -  Str. Tudor Vladimirescu 17) ori trimit prin poştă plicul ce conţine chitanţa de abonat la ,,Gorjeanul” emisă după  (Târgu-Jiu -  Str. Tudor Vladimirescu 17) ori trimit prin poştă plicul ce conţine chitanţa de abonat la ,,Gorjeanul” emisă după 01.11.202201.11.2022..
DataData Tragerea la sorţi va avea loc în data de  Tragerea la sorţi va avea loc în data de 16.12.202216.12.2022, la sediul Redacţiei, iar câştigătorii vor fi  publicaţi în ediţia din , la sediul Redacţiei, iar câştigătorii vor fi  publicaţi în ediţia din 19.12.2022 19.12.2022 a  a  
 ziarului ,,Gorjeanul". ziarului ,,Gorjeanul".
TermenTermen  Pentru a revendica premiul, câştigătorii sunt rugaţi să sune la Centrul de colectare anunțuri și abonamente/ Doamna Sorina-Dumitra Pentru a revendica premiul, câştigătorii sunt rugaţi să sune la Centrul de colectare anunțuri și abonamente/ Doamna Sorina-Dumitra 
TROI  - telefon: 0765-622.623, de Luni până Vineri, între 08.00-17.00, în termen de 30 de zile de la publicarea/afi şarea câştigătorilor.TROI  - telefon: 0765-622.623, de Luni până Vineri, între 08.00-17.00, în termen de 30 de zile de la publicarea/afi şarea câştigătorilor.
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IJJ Gorj a transmis un comunicat de presă în 
care atenționează că în această perioadă, jandar-
mii vor fi în stradă, pentru a preveni comiterea 
infracțiunilor, mai ales în domeniul materialelor 
pirotehnice.

,,În această perioadă jandarmii gorjeni vor fi la dato-
rie și desfășoară acţiuni pentru siguranța dumneavoastră 
prin prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale 
şi infracţionale specifice sărbătorilor de iarnă, inclusiv a 
respectării legislaţiei privind regimul materialelor piroteh-
nice.

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără 
drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 
de la 3 luni la 1 an sau cu amendă!

Vă reamintim că se interzice folosirea articolelor piro-
tehnice în următoarele situații:

– între orele 24,00 și 6,00, cu excepția perioadelor auto-
rizate, precum și a evenimentelor de interes local, național 
sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;

– la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de 
locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față 
de cele cu peste 4 niveluri;

Atenționare de la Jandarmerie!
– la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile 

electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozi-
tare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de 
instalațiile de gaze;

– în locurile în care există riscul producerii de alu-
necări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

– pe drumurile publice deschise circulației rutiere, 
pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări 
de persoane;

– la o distanță mai mică de 500 m de păduri.
Pentru prevenirea evenimentelor nedorite, vă 

atragem atenţia asupra periculozităţii și riscurilor 
folosirii materialelor pirotehnice interzise asupra oa-
menilor și animalelor și recomandăm achiziţionarea 
lor doar de la persoane fizice/juridice autorizate!

Pentru folosirea necorespunzătoare a artico-
lelor pirotehnice din categoria P1 prin tulburarea 
ordinii și liniștii publice, se pot aplica sancțiuni 
contravenționale prevăzute în Legea nr. 61/1991 re-
publicată”, mai arată jandarmii în comunicatul de 
presă.

M.C.H.

* ,,Conducerea Obștei Peștișani trebuie înlătu-
rată!” 

* ,, Teoretic suntem foarte bogați, dar practic 
suntem cei mai săraci coproprietari de obște”

* ,,Dacă vreți drepturi corecte și dividende echi-
tabile, trebuie să veniți duminică, la ora 10.00, la 
sediul Obștei Peștișani să votați și să nu plecați 
până la final”

Primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui, s-a de-
cis să ia atitudine cu privire la Obștea Peștișani, 
vorbind despre lucruri extrem de grave cu privire la 
conducerea acesteia: rea credință, acte ilegale, cele 
mai mici dividende și cele mai mari prețuri la lemn 
pentru coproprietari.

Cosmin Pigui și-a făcut publică opinia și spune 
că cei care conduc obștea comunei trebuie să 
plece și face un apel către toți coproprietarii să 

vină la alegerile pentru o nouă conducere care au loc  du-
minică, 18 decembrie.

,,De foarte multă vreme nu am mai utilizat această plat-
formă de comunicare. Ca urmare a unei multitudini de so-
licitări din partea cetățenilor comunei mă simt dator să vin 
cu unele precizări.

Duminică, 18 decembrie 2022, se organizează alegeri 
la Obștea Peștișani. A doua instituție ca importanță pen-
tru comunitatea noastră. Cel puțin așa ar trebui să fie. În 
Obștea Peștișani sunt membri circa 3000 de persoane, ma-
joritatea cetățeni ai comunei noastre. Dintre aceștia, foarte 
mulți și-au manifestat nemulțumirea și îngrijorarea legate 
de modul discreționar și defectuos în care este adminis-
trată una dintre cele mai puternice obști, obștea noastră. 
Obștea Peștișani este o obște puternică prin averea pe care 
o deține, dar extrem de slabă prin prisma rezultatelor fi-
nanciare atât pentru ea ca instituție, dar mai ales pentru 
noi, coproprietarii. Teoretic suntem foarte bogați, dar practic 
suntem cei mai săraci coproprietari de obște. Cei mai săraci 

Primarul Cosmin Pigui: Obștea Peștișani - dividendele 
cele mai mici, prețurile cele mai mari! 

din coproprietarii obștilor din Gorj. Adică, dividende-
le cele mai mici și prețurile cele mai mari la lemn 
pentru coproprietari. Tocmai de aceea, ca primar al 
Comunei Peștișani, dar și în calitate de coproprietar, 
cunoscând foarte bine ceea ce se întâmplă la Obște 
și cum este condusă, am obligația de a lua atitudine. 
Eu personal consider că această conducere, în totali-
tatea sa, președinte și Consiliu Director, trebuie înlă-
turată. În statutul Obștii este consemnat foarte clar: 
cei care conduc cu rea credință sau fac acte ilegale 
trebuie înlăturați. Statutul, care este ”Biblia” Obștei, 
și legile acestei țări, trebuie să prevaleze.

Dacă vreți drepturi corecte și dividende echitabi-
le, trebuie să veniți duminică, la ora 10.00, la sediul 
Obștei Peștișani să votați și să nu plecați până la 
final.

P.S. Atenție! Conform statutului legal al Obștei 
Peștișani, înregistrat la Judecătoria Târgu Jiu, au 
drept de vot și participare la această ședință doar 
coproprietarii! (Nu rude, membrii de familie, împuter-
niciri nelegale. Și nici angajații Obștei care nu sunt 
membri.)”, a fost mesajul primarului din Peștișani, 
pe Facebook.

M.C.H.
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      Educaţia…şi Lecţia de viaţă!      

,,Popor românesc, veacuri de dezbinare neîntreruptă ,,Popor românesc, veacuri de dezbinare neîntreruptă 
te-au dus la slăbiciune, te-au dus să-ţi vezi ruşinea cu te-au dus la slăbiciune, te-au dus să-ţi vezi ruşinea cu 
ochii”! (Mihai Eminescu)ochii”! (Mihai Eminescu)

Despre dezbinarea românească

Am considerat că merită cu 
prisosinţă ca după câţiva ani 
buni de la apariţia unei cărţi 

realizate printr-o strânsă colaborare 
cu distinsul şi neobositul meu coleg 
de facultate, prof. univ. dr. Nicolae 
GROSU, un strălucit și neobosit con-
deier care pătrunde cu «ochiul minții» 
unele resorturi sociologice lăuntrice 
ale societății româneşti de ieri și de 
azi, un cadru militar de rang înalt care 
la cei 78 de ani ai săi studiază şi ana-
lizează tot ceea ce se întâmplă în so-
cietatea românească ce parcă mereu 
se prăbuşeşte într-o cădere liberă, voi 
porni de la lucrarea apărută cu aproa-
pe şase ani în urmă la Editura «Ecou 
Transilvan» și care este sugestiv inti-
tulată: «DEZBINAREA ROMÂNEAS-
CĂ– o abordare sociologică», prin care 
se urmărește devoalarea unui com-
portament antiromâneasc pe care 
«îl manifestă românii înșiși» în toa-
tă decrepitudina medezminţită până 
dincolo de limita pragului dintre anii 
2022-2023, mai ales că în cadrul unor 
articole axate pe această temă, dar, de 
o actualitate perenă, fără intenția de a 
subestima interesul firesc al celor care 
se pot dovedi pasionați de o astfel de 

problemă a dezbinării din societatea 
românească, poate că e bine să ana-
lizăm cu atenţie ceea ce îi dezbină pe 
oameni în general, pe români în speci-
al, cu tot ceea ce se leagă de acţiunile 
de «intoxicare» a opiniei publice, prin 
dezinformare, manipulare şi dezbina-
re, bazate pe sentimente și pe acțiuni 
dintre cele mai josnice ale unor in-

divizi care ajunşi în funcţii înalte 
ale deciziilor majore, consideră că 
dezbinarea este un sindrom social, 
asociat cu ura, discordia, izolarea, 
bazate pe sentimente și acțiuni 
dintre cele mai josnice ale deţină-
torilor de capital financiar la ni-
vel global! Dar, poate că e bine să 
vedem şi modul cum a început şi 
apoi chiar s-a adâncit dezbinarea 
dintre oameni, deoarece, fenome-
nul se repetă la infinit până astăzi, 
nu numai în lumea profană, dar, 
chiar şi în rândul slujitorilor cre-
dinţei! De aceea, poate că merită 
să analizăm şi ceea ce putem face 
efectiv î mpotriva practicii î mpă rț irii 
oamenilor după  rasă , cultură  ș i 
limbă , î mpă rț ire care ne afectează  
chiar ș i î n biserică , aşa cum se în-
tâmplă până la paroxism în politi-
că şi în multe domenii şi sectoare 
de activitate profesională! 

Domnul a zis: „Iată, ei sunt un 

singur popor şi toţi au aceeaşi 

limbă”! 

De această dată, vom în-
cepe cu… Geneza 11:1-9 în 
care se arată că la începutul 
Creaţiei: «Tot pământul avea 
o singură limbă şi aceleaşi 
cuvinte şi pornind ei înspre 
răsărit, au dat peste o câm-
pie în ţara Şinear; şi au des-
călecat acolo şi au zis unul 
către altul: „Haidem! să fa-
cem cărămizi şi să le ardem 
bine în foc”, şi cărămida 
le-a ţinut loc de piatră, iar 
smoala le-a ţinut loc de var! 
Şi au mai zis: „Haidem! să 
ne zidim o cetate şi un turn 
al cărui vârf să atingă cerul 
şi să ne facem un nume, 
ca să nu fim împrăştiaţi 
pe toată faţa pământului”, 
iar, Domnul S-a coborât să 
vadă cetatea şi turnul pe ca-
re-l zideau fiii oamenilor! Şi 
Domnul a zis: „Iată, ei sunt 
un singur popor şi toţi au 
aceeaşi limbă; şi iată de ce 
s-au apucat; acum nimic nu 
i-ar împiedica să facă tot ce 
şi-au pus în gând! Haidem, 
să Ne coborâm şi să le în-
curcăm acolo limba, ca să 
nu-şi mai înţeleagă vorba 
unii altora”! Şi Domnul i-a 
împrăştiat de acolo pe toa-
tă faţa pământului; aşa că 
au încetat să zidească ceta-
tea. De aceea, cetatea a fost 
numită Babel, căci acolo a 

încurcat Domnul limba întregului pă-
mânt, şi de acolo i-a împrăştiat Dom-
nul pe toată faţa pământului», ceea ce 
înseamnă că evenimentele consem-
nate î n Biblie după  relatarea despre 
potop sunt: construirea Turnului Ba-
bel, î ncurcarea limbii ş i î mpră ş tierea 
pe toată  faţ a pă mâ ntului a oame-
nilor care pâ nă  atunci vorbiseră  o 
singură  limbă . În acest fel, unii dintre 

descendenţ ii lui Noe, atraş i probabil 
de frumuseţ ea zonei dintre Eufrat ş i 
Tigru ş i de fertilitatea solului, au de-
cis să  zidească  o cetate ş i un turn î n 
ţ ara Ş inear, o zonă  din sudul Irakului 
de astă zi. Totuşi, arheologia a relevat 
că  Mesopotamia a fost o zonă  dens 
populată  î ncă  din zorii istoriei şi prin-
tre locuitorii ei au fost ş i sumerienii, 
că rora li se atribuie inventarea scrie-
rii pe tă bliţ e de lut, aşa cum sunt şi 
tăbliţele noastre de la Tărtăria, care 
pot avea o vechime biblică! Deci, ei 
aveau case bine construite ş i erau 
pricepuţ i la confecţ ionarea de biju-
terii, unelte ş i obiecte de uz casnic, 
mai ales că excavă rile au mai scos la 
lumină  ş i multe temple î n formă  de 
turn, î nchinate diverş ilor zei. Prin ur-
mare, descendenţ ii lui Noe, stabiliţ i î n 
Ş inear, au uitat repede de Dumnezeu 
ş i de fă gă duinţ a Sa de a nu mai dis-
truge niciodată  lumea prin potop, aşa 
cum şi mulţi oameni de azi au uitat de 
Dumnezeu! Deci, aceia s-au gâ ndit să  
construiască  Turnul Babel ca dovadă  
a î nţ elepciunii ş i a priceperii lor, din 
dorinţ a de a-ş i crea o reputaţ ie, de 

a-ş i face renume, glorie deşartă şi 
trecătoare, plină de amăgire, cu toate 
că intenţ ia divină  era ca oamenii să  
pă streze unitatea dintre ei prin liantul 
religiei adevă rate. Dar, în momentul 
î n care idolatria ş i politeismul au dis-
trus acest liant spiritual din interior, 
oamenii au pierdut nu doar unitatea 
religioasă , ci ş i spiritul de fraternita-
te! Un plan ca acesta, de construire 
a turnului cu scopul menţ inerii prin 
mijloace exterioare a unită ţ ii interioa-
re pierdute, nu avea ş anse de reuş ită , 
cu precizarea că în Comentariul biblic 
AZŞ , vol. 1, pp. 284,285 se arată că 
în ultimă instanţă, că derea lui Adam 
ş i a Evei a spulberat unitatea rasei 
umane ş i a distrus planul iniţ ial al lui 
Dumnezeu, iar, urmă rile au deschis 
o altă cale, pentru că a apărut con-
fuzia î n ceea ce priveş te î nchinarea, 
ră spâ ndirea pe tot pă mâ ntul a ră ului 
ş i a imoralită ţ ii ş i, î n final, fragmenta-
rea omenirii î ntr-o mulţime de culturi, 
limbi ş i rase diferite ş i adesea opuse 
una alteia. Putem vedea că pe mă-
sură ce se distruge unitatea, dispare 
și armonia dintre oameni, cea care îi 
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unește pe oameni, iar, dezbinarea îi 
separă şi le anihilează forța de coezi-
une! În consecinţă, cel mai terifiant şi 
mai autodemolator semn al vremuri-
lor este dezbinarea, care stăpâneşte 
acum între oameni, de parcă nicioda-
tă lumea nu a fost atât de dezbinată! 

,,Oamenilor le pasă mai degrabă de 

grupurile lor, fi e că e vorba de cele 

rasiale, regionale, religioase sau 

politice”!

Într-o recentă carte intitulată: 
«Mintea moralistă. De ce ne dezbi-
nă politica şi religia?», apărută și în 
românește, la Editura «Humanitas», 
psihologul și profesorul american 
Jonathan Haidt studiază originile 
moralității și rădăcinile dezbinării şi 
ale conflictelor dintre oameni, spu-
nând, printre altele: ,,Nu judecăm 
moral ca să reconstituim motivele re-
ale pentru care noi înșine am ajuns la 
o concluzie, judecăm ca să găsim cele 
mai bune motive pentru care altcine-
va ar trebui să fie de acord cu judeca-
ta noastră”, iar, prin ceea ce opinează 
autorul, înseamnă chiar ipoteza sa 
fundamental, care poate să surprin-
dă şi să timoreze, prin care spune că 
noi, oamenii, facem judecăți morale 
pe baza intuiției, și abia apoi le jus-
tificăm rațional, iar, întrebarea pri-
veşte modul cum ajungem la mintea 
moralistă a depăşirii dezbinării, min-
te moralistă care se referă la tendința 
minții umane de a formula judecăți 
morale rapide, însă fără ca acestea să 
fie și oneste (sic??!!). 

Psihologul American consideră că 
mintea noastră a evoluat pentru a ne 
ajuta să navigăm prin rețele sociale 
complicate, așa că suntem înclinați 
spre judecăți care să ne facă pe noi 
să părem buni, iar pe rivalii și pe 
oponenții noștri să îi vedem cât se 
poate de răi! Pentru că el asociază 
politica şi religia, dar, consideră că 
dezbinarea este mult mai vizibilă în 
politică decât în rândul slujitorilor bi-
sericii, încercând să definească politi-
ca modernă, psihologul și profesorul 
american Jonathan Haidt consideră 
că politica e înclinată mereu spre mo-
dul cum ar trebui să trăim împreună, 
ca grup, atunci când nu suntem de 
acord unii cu ceilalți, tocmai pentru 
etalarea virtuților și manifestarea pa-
siunilor, deoarece, oamenii, de fapt, 
nu se gândesc atent şi nu au în ve-
dere cu prioritate care este cea mai 
bună linie politică pentru țară, ci se 
lasă conduși de propriile sentimente 
și îngrijorări legate de ceea ce-o să 
creadă ceilalți despre ei şi din acest 
motiv, a spus filosoful grec Platon, că 
democrația e a doua cea mai rea formă 
de guvernare, după tiranie! În opinia 

domniei sale: „Grupurile nu inventea-
ză entități supranaturale pentru a-și 
explica universul, ci pentru a-și rân-
dui comunitățile”, făcând o trimitere 
la…felul în care funcționează mintea 
omului folosind metafora elefantului 
strunit de un călăreț agil. Explicaţia 
sa porneşte de la faptul că mintea 
noastră e divizată şi cu toții am avutşi 
avem de multe ori momente în care 
suntem trași într-o direcție, în timp 
ce o parte dintre noi știm că ar tre-
bui să facem ceva diferit, iar, o astfel 
de viziune diferenţiată se regăseşte cu 
pregnanţă în religie, în viziunile şi în 
practicile religioase! Este evidenţiat 
faptul că mai mulți autori, de-a lun-
gul vremii, au folosit metafora unui 
călăreț încercând să conducă un cal 
sau un car de luptă, iar, în viziunea 
sa, «calul» este mult mai mare și mai 
inteligent, aşa că l-a transformat în…
elefant! Ca într-un «exerciţiu al mani-
pulării», întotdeauna, părțile intuitive 
și emoționale ale minții sunt, în mod 
normal, cele cu adevărat inteligente, 
iar, o mică parte a minții este capa-
bilă de argumentare conștientă, folo-
sindu-se de cuvinte. Aceasta este me-
nirea călărețului! El nu e chiar atât 
de inteligent, deși se consideră astfel, 
dar, totuși, e capabil de câteva lucruri 
pe care elefantul nu le poate face, 
cum este, de pildă, să aibă în vede-
re viitorul îndepărtat. De aceea, când 
elefantul și călărețul funcționează în 
armonie şi când par a fi împreună, se 
obţin cele mai bune rezultate. Refe-
rindu-se la modul în care mintea ne 
joacă feste şi ne lasă în baltă, atunci 
când credem în simpatiile și antipati-
ile politice, în convingerile religioase, 
autorul consideră că ne folosim cre-
ierele noastre, nu pentru a afla ade-
vărul, ci pentru a găsi dovezi care să 
susțină ceea ce credem deja, imitând 
convingerile sau spusele altora! Dacă 
susții cu tărie o cauză sau un partid 
politic, și acest sprijin te face sensibil 
emoțional la răstimpuri, aşa cum devii 
fanatic al unei credinţe oarbe, atunci 
poţi să nu înțelegi ceea ce se întâm-
plă, pe cât de bine ai putea! Ar trebui 
să cauți oameni care cred invers de-
cât ceea ce crezi tu, indivizi care pot 
compensa nevoia ta de confirmare, și 
ei te vor ajuta să devii mai inteligent 
(sic??). Dar, în loc să facem acest lu-
cru, avem tendința să-i ocolim pe cei 
care ar putea să ne pună convingerile 
sub semnul întrebării, să-i dezavu-
ăm și să le retragem prietenia fiindcă 
dezbinarea ne arată că: ,,Oamenilor le 
pasă mai degrabă de grupurile lor, fie 
că e vorba de cele rasiale, regionale, 
religioase sau politice”, arată profeso-
rul Don Kinder! 

(VA URMA)
LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Să lupți mereu Să lupți mereu 
pentru o cauză!pentru o cauză!

Motto: Să nu oferi nimănui mai mult 
decât merită!

Ți s-a deschis a vieții cale 
În zi sublimă de Florar,
Când cucii se-ngânau în vale,
Prin perii ninși de pe hotar. 

Prin gena mea eu ți-am transmis
Iubirea pentru munți și soare,
Dorința de-a-nălța mai sus,
Umila ființă muritoare...

Speranța ce nicicând nu moare,
Setea divină de-absolut,
Respectul pentru pom și floare 

Și să sfârșești...ce-ai început!

Curajul să te însoțească,
Fidel tovarăș vieții tale 
Iar demnitatea omenească,
Să nu ți-o pierzi...pe vreo cărare!

Să lupți mereu pentru o cauză,
Pentru cel slab și oprimat 
Și să nu jinduiești la pauză,
Când ai ceva de învățat!

Un singur crez să ai în viață:
Hrănește-ți sufletul cu bine,
Doar ce-i frumos să-i pui în față 
Și tot ce faci...fă-ți pentru tine!

FLORENTINA CUTEANU
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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 vițea Angus în 
vârstă de 1 an și 4 luni, preț 
4000 lei. 

Telefon 0722814556..



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

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

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

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

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

Telefon: 0772902003.

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

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

Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în str. 
Victoriei în clădirea fostului 
Salon Naldis. 

Telefon:  0721914681, 
0744698059. 

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

Telefon: 0731019896.

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

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

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață de 
67 mp, în strada Mărgăritaru-
lui. Locuința se află la etajul 3 
și are două terase închise, cen-
trală termică, aer condiționat, 
parchet din lemn masiv de 
stejar. Se poate vinde mobi-
lat sau nemobilat, preț 69 de 
mii de euro. Telefon: 0762 
664435. Locuința are și loc de 
parcare înclus în preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 
2, suprafață la sol 150 m2 în 
centrul municipiului Motru. 
Pretabil activități comerciale, 
cabinete medicale, etc. 

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

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

Relații la 0757 517 000. 
Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-

mercial 49 m2 dotat cu toa-

te utilitățile pe termen lung 

situat în Bulevardul Eca-

terina Teodoroiu în spatele 

statuii Ecaterina Teodoroiu. 

0786768301.

Doresc să închiriez apar-
tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. 

Preț negociabil. 
Telefon: 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.

 Repar și/sau schimb 

componente la laptopuri și 

calculatoare. Înlocuiesc Dis-

play, tastatura, mousepad, 

baterie, ventilator / Cooler, 

pastă termoconductoare, pla-

că de bază, procesor, memo-

rii RAM, HDD / SSD, unitate 

optică. Instalez Sisteme de 

operare Windows 7, 8, 10, 

programe, drivere, soluții An-

tivirus. Devirusez sistem de 

operare. Mă deplasez la do-

miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

 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..
 Vând 1000 buc pari 

pentru vie și 300 buc scân-
dură plop și dulap de cireș. 
Tel.: 0752134967

2. Vând casă de locu-
it, toate utilitățile, com. 
Dragotești, sat Trăstioara. 
Tel.: 0752134967

3. Vând căruță, plug, 
prășitoare, grapă, 1500 lei. 
Tel.: 0752134967.

 Ofer spre închiriere 
magazie în suprafață de 530 
mp, în zona Primăriei Al-
beni, la preț negociabil. Tel.: 
0723817702

2. Ofer spre închiriere 
două spații în zona Tribuna-
lului Gorj, la prețuri avanta-
joase. 

Telefon: 0723817702.

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 Cu sufletele îndure-

rate, amintim prietenilor 

și cunoscuților că, pe data 

de 18 decembrie 2022, se 

împlinesc 3 ani de când 

draga noastră prietenă 

ELENA (Nănușa) ADRIANA 

SĂBIESCU a plecat în eter-

nitate.

Personalitatea ei demnă, 

distinsă și generoasă, pre-

cum și amintirile care ne-

au înfrumusețat viața de-a 

lungul mai multor decenii, 

vor dăinui pentru totdeau-

na în inimile noastre.

Dumnezeu să o ocrotes-

că în împărăția Sa și să-i 

lumineze veșnicia!

Familia Elisabeta Hara-

naciu

POPESCU ION, cu sediul în Tg-Jiu, str. 9 Mai, bl. 10, sc. 

2, et 3, ap. 15, jud. Gorj, anunță elaborarea Planului Urba-

nistic Zonal din Tg-Jiu, str. Depozitelor, nr. 10, jud. Gorj și 

declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului 

de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului de poate realiza 

la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str 

Unirii, nr. 76, zilnic între orele 09.00 – 15.00 în termen de 18 

zile calendaristice de la data prezentului anunț.
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

În legumicultură, mai ales pe micile grădini familiale, se pot obține 2 sau 
chiar 3 recolte pe an prin culturi anticipate, de bază și succesive. Pentru 
aceasta terenul trebuie să fie puternic fertilizat cu gunoi de grajd bine 

compostat și asigurată apa din abundență, spre a susține obținerea acestor 
recolte. Redăm o structură de culturi legumicole pentru recolte multiple. 

Două recolte pe an.

Recolte multiple de legume 
prin asocierea culturilor

Trei culturi pe an - se pot realiza în structura următoare:

Acest mod de cultură se cheamă că este intensiv sau superintensiv și pen-
tru aceasta reclamă o agrotehnică de performanță, exactă și bine susținută.

Nepăsarea îi protejează pe mulți, dar nu și de rugină.        
Ion VELICAN

Pentru a susține și simplifica combaterea bolilor, buruienilor și dăunători-
lor în legumicultură, mai cu seamă în grădinile familiale, se recomandă aso-
cierea mai multor culturi alături de culturile de bază, fără a reduce producția 
acestora, ba chiar aceasta va spori și mai ales va necesita un consum mai 
redus de pesticide. 

Iată cum se pot asocia unele culturi legumicole.

În toată grădina de legume este recomandabil ca măcar solele de culturi să 
fie separate între ele de 1 – 2 rânduri de crăițe (Tagetes spp.), flori frumoase 
care au și însușirea de a îndepărta viermii sârmă din sol, făcând inutilă în 
acest caz utilizarea insecticidelor industriale cu aplicare în sol. 

Busuiocul, măghiranul, lavanda și cimbrul - prin uleiurile eterice vola-
tile pe care le produc provoacă tulburări în orientarea unor insecte, mai ales 
Gândacului din Colorado și astfel aceștia, cu radarul bruiat, părăsesc ur-
gent zona. 

Hreanul și usturoiul se protejează mai ales reciproc contra viermilor din 
sol și a nematozilor (viermișori specifici usturoiului) care provoacă ruperea 
discului cu rădăcini, tulpina acestuia, de restul plantei.

Fasolea oloagă sau tomatele cu creștere limitată - cultivate sub formă 
de culise în cultura de castraveți asigură acestora protecție și suport împotriva 
curenților de aer. 

Se știe că bostănoasele (castraveți, pepeni galbeni sau verzi, dovleci, dovle-
cei) au  vrejul extrem de sensibil la mișcare și vântul rupe foarte ușor vasele 
transportatoare de sevă, casante precum fibrele de sticlă, provocând moartea 
plantei.

Conopida, guliile, varza - prin atmosfera eterică pe care o creează în ju-
rul lor, îndepărtează dăunătorii tomatelor, mai ales gândacul din Colorado, 
astfel că este recomandabil intercalarea unor rânduri de vărzoase în culturile 
de cartofi, tomate, sau de vinete.

Pentru acestea recomandăm asocierea culturilor după aceste modele, 
în grădinița dumneavoastră de legume.     

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

  
Ghidul fermierilor mici și mijlocii: 

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

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

 
Stimați fermieri, posesori sau nu de familii de albine, vă rog să res-

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

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

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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Antrenorul gorjean Dragoș 
Militaru este aproape de încă 
o performanță alături de Uni-
rea Dej. Tehnicianul vrea să 
intre în play-off cu echipa, 
deși obiectivul clubului este 
evitarea retrogradării. Deje-
nii sunt acum pe locul 5 și 
trebuie să obțină două victo-
rii din ultimele trei etape ale 
campionatului regular pentru 
a avansa în faza superioară. 
Totuși, un eventual eșec nu 
ar fi o tragedie pentru antre-
nor și jucători. ,,Nu știu dacă 
o să fiu neapărat dezamăgit, 
și nici jucătorii. Mereu i-am 

Militaru nu se grăbește să plece de la Dej: Toate la momentul potrivit
pregătit pentru momentul când 
o să fim în față. Ne-am pregătit 
să știm cum să reacționăm. Nu 
știi ce se poate întâmpla, dar 
eu sper să reușim. Obiectivul 
clubului este rămânerea în liga 
secundă și dacă reușim să in-
trăm în play-off e cumva o rea-
lizare a vestiarului, din dorință 
noastră să facem lucruri și 
mai mari. Nimeni nu ne-a im-
pus acest lucru, e un obiectiv 
intern, intermediar. Până în fe-
bruarie, cel mai bine e ca toată 
lumea să fie liniștită, să facem 
o pregătire bună și să nu se 
accidenteze nimeni”, a decla-

rat Militaru. 
La 32 de ani, antrenorul 

gorjean a atras deja atenția 
cluburilor de primă ligă. A 
recunoscut că a avut discuții 
cu FC Botoșani după ce mol-
dovenii s-au despărțit de Mi-
hai Teja. Totuși, Militaru nu a 
avut pe masă o ofertă concre-
tă. Un alt amănunt interere-
sant este că tânărul tehnician 
nu se grăbește să ajungă în 
Superligă și spune că trebu-
ie să fie convins de un proiect 
serios.

,,Nu e vorba că mă tem de 
patroni, dar consider că tre-

buie să ai niște discuții clare 
cu persoana respectivă sau 
clubul care te dorește. Trebuie 
să fie puse pe tapet cam toate 
lucrurile pe care le vrei tu, ce-
și dorește clubul și, automat, 
îți dai seama dacă sunteți 
pe aceeași lungime de undă. 
Când am mers la Dej, prima 
discuție pe care am avut-o cu 
președintele și vicepreședintele 
de acolo a durat 9 ore. Cu FC 
Botoșani, a fost o discuție de 
principiu. Mai erau câteva eta-
pe din acest tur de campionat 
și din această primă parte a 
sezonului și voiam să termin. 

Nu am zis ‘Nu’, am spus că 
mai sunt câteva meciuri, că 
am ceva de făcut aici și nu 
era ok la momentul respectiv. 
Niciodată nu am zis ‘Nu”, in-
diferent cine m-a sunat. E clar 
că îmi doresc să merg la un 
nivel superior, dar trebuie să 
fie momentul potrivit, atât pen-
tru mine, cât și pentru clubul 
respectiv”, a precizat Militaru. 
În ultimele etape din sezonul 
regular, Unirea Dej le va în-
tâlni pe Ripensia (deplasare), 
Metaloglobus (acasă) și CSM 
Slatina (deplasare).

CĂTĂLIN PASĂRE

Președintele Federației Române de Box, Va-
sile Cîtea, a apreciat că ultima încleștare 
pugilistică desfășurată în Gorj, Campiona-

tul Național de Box pentru Seniori și Tineret de la 
Bălești, a fost una foarte reușită. Cîtea a aduăgat 
că strategia federației a dat roade, iar boxul româ-
nesc este în creștere.

,,Suntem pe drumul cel bun. Sunt foarte mulțumit 
de calitatea sportivilor, de numărul de participanți. 
În mod cert, acum se confirmă cu fapte că strate-
gia noastră, a Federației Române de Box, a fost una 
sănătoasă și una în regulă pentru proiectul pe care 
l-am pornit în 2018-2019. 

În același timp, vreau să le mulțumesc orga-
nizatorilor pentru suportul și sprijinul acordat în 
desfășurarea acestui eveniment. Cred că a fost o 
competiție reușită din toate punctele de vedere, la 
tineret, cât și la seniori. Avem speranțe că viitorul 
boxului românesc arată bine și va emite pretenții”, a 
declarat Cîtea.

Șeful boxului românesc a avut cuvinte de lau-
dă și pentru reprezentanții cluburilor din Gorj. CS 
Pandurii Târgu Jiu are tot mai mulți sportivi de va-
loare, iar antrenorul Doru Neamțu lucrează și la 
lotul național.

,,Boxul gorjean este bine reprezentat la toate ni-
velurile. Aveți rezultate și la seniori, aveți rezultate și 
la tineret și în același timp aveți un antrenor specia-
list, pe Doru Neamțu, care este antrenorul secund al 
lui Dorel Simion la lotul de tineret. 

Fac o echipă foarte bună și, până acum, rezul-
tatele sunt convingătoare și promițatoare. La 54 de 
kilograme, îl aveți pe Saly Palapuic, a ieșit campion, 
e o revelație. 

L-am văzut pe Doru Bobu, care a avut o semifi-
nală foarte disputată, a boxat calitativ, cu dorință. 
În finală, nu a mai avut resurse și lucrurile s-au 
schimbat, dar sunt copii valoroși în zona Olteniei, cu 
calități native. 

Ei sunt recunoscuți cu viteză de reacție, se spune 
că oltenii sunt mai vitezomani și demonstrează și în 
ring această calitate”, a mai spus Cîtea.

Cîtea, foarte mulțumit după CN de la Bălești

În ultimii ani, județul Gorj a fost gazda mai mul-
tor competiții pugilistice de amploare. Cîtea este de 
părere că și alte turnee pot fi organizare aici.

,,Asta nu depinde de mine, depinde de organiza-
tori. Noi publicăm, pe site-ul federației, competițiile 
care vor avea loc în fiecare an. Săptămâna aceas-
ta, va fi afișat calendarul competițional intern și 
internațional pe anul viitor. 

Dacă va fi solicitare, în mod cert, cu mare drag 
și cu mare plăcere vom reveni aici, pentru că este 
testat, verificat. 

Este o locație în care boxul se simte bine, ca aca-
să”, a conchis șeful federației.

Nouă medalii au obținut pugiliștii gorjeni la 
Bălești.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Finanțatorul Universității Craiova, Mihai 
Rotaru, va reveni în rolul de președinte 
executiv. Declarația îi aparține chiar omu-

lui cu bani din Bănie. 
Rotaru este nemulțumit de când i-a cedat co-

manda lui Sorin Cârțu, deși nu a afirmat direct 
acest lucru. 

Plecarea lui Mirel Rădoi l-a pus și mai mult pe 
jar pe patronul echipei, care vrea, de acum înainte, 
să fie mai implicat în viața trupei de primă ligă.

„Eu de doi ani de zile am stat departe de echi-
pă. De când a venit domnul Rădoi, am stat și mai 
departe. Din acest moment, m-am implicat înapoi 
în ceea ce înseamnă viața clubului. Eu am stat de-
parte doi ani de zile, dar începând de la acea de-
misie, pot să spun că a fost un eșec al unui anu-
mit tip de management – managementul prin care 
delegăm responsabilități, fiecare să-și facă treaba. 
Și am ajuns într-o situație neplăcută. Având în ve-
dere că am condus timp de șapte ani clubul, din 
2013 și până în 2020, voi conduce acest club din 
nou, până în vară. Nu înseamnă că fac echipa sau 
că aleg eu jucătorii, pentru că nu am eu timp, dar 
mă voi implica și voi conduce din nou executiv acest 
club Voi funcționa ca un președinte de club. Așa cum 
funcționează în Germania sau Anglia președinții, 
așa voi funcționa și eu. Sunt un președinte executiv. 
Voi aproba din nou transferurile, voi aproba numirea 
de antrenor, voi aproba configurare staff-ului tehic, 
voi face ceea ce am făcut până în 2020”, a explicat 
Mihai Rotaru.

Sorin Cârțu va rămâne la echipă, unde, se pare, 
Rotaru l-ar dori din nou pe Laurențiu Reghecampf. 
Deși există puține certitudini care să sprijine ulti-
ma teorie, presa din Azerbaidjan susține că șeful 
Universității ar fi dispus să facă un efort financiar 
considerabil pentru a-l readuce pe ,,Reghe” în Bă-
nie. 

Antrenorul de 47 de ani o pregătește acum pe 
Neftchi Baku. 

Potrivit jurnaliștilor azeri,  Mihai Rotaru i-ar fi 

Come-back pentru Rotaru. 
Revine și Reghe?

promis lui Reghecampf un salariu lunar de 40.000 
de euro și un Bugatti! Cei doi se vor întâlni la finalul 
acestei luni, pentru a discuta față în față condițiile 
revenirii la Craiova. 

Contractul ar fi valabil pe un sezon, cu opțiune 
de prelungire pe încă o stagiune, susține Sportinfo.
az.

„Am mai fost întrebat despre asta înainte (n.r. - 
plecare). Nu pot să îi interzic presei să scrie despre 
mine. Puteți scrie ce vreți despre mine, este dreptul 

vostru. 
Eu sunt antrenorul lui Neftchi. Am avut o nouă 

întâlnire cu cei din conducerea clubului. Am vorbit 
despre consolidarea echipei.Din partea mea, nu este 
nicio problemă. Nu mă gândesc să plec de la echipă 
în acest moment”, a declarat Reghecampf în urmă 
cu câtva zile.

În mandatul precedent, Reghecampf a câștigat 
15.000 de euro pe lună la Universitatea Craiova.

CĂTĂLIN PASĂRE


