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Gorjeanul și-a Gorjeanul și-a 
desemnat câștigătorii desemnat câștigătorii 

la Tombola 2022la Tombola 2022

17,7 milioane pentru primăriile 17,7 milioane pentru primăriile 
din Gorj! Banii atribuiți în din Gorj! Banii atribuiți în 
ultima ședință de Guvern
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MAGIA CRĂCIUNULUI, la Novaci! – MAGIA CRĂCIUNULUI, la Novaci! – 

Concurs artistic al copiilor, de sărbătoriConcurs artistic al copiilor, de sărbători
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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»5»5
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Trei noi cetățeni de onoare Trei noi cetățeni de onoare 
la Târgu-Jiula Târgu-Jiu

Primarul Mar-
cel Romanescu 
a anunțat cine 
sunt cele trei 
personalități mar-

cante ale munici-
piului Târgu Jiu 

care au primit 
luni titlul de 

Ce t ă ț ean 
de Onoa-
re.

Alcoolul la Alcoolul la 
volan i-a adus o volan i-a adus o 
condamnare cu condamnare cu 

executare executare 

Incompetenții din Guvern pun Gorjul pe Incompetenții din Guvern pun Gorjul pe 
butuci în doi ani!  Dezastrul este cauzat butuci în doi ani!  Dezastrul este cauzat 
de USR, PNL și PSDde USR, PNL și PSD
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„Cei doi mari inamici ai fericirii sunt durerea și plict iseala. - Arthur Schopenhauer„Cei doi mari inamici ai fericirii sunt durerea și plict iseala. - Arthur Schopenhauer
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Sf. Zeferin, † Sf. Zeferin, 
pr. mpr. m

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

†) Sfântul Mucenic †) Sfântul Mucenic 
Ignatie TeoforulIgnatie Teoforul
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Febra cumpărăturilor, anomalia 
prețurilor!

Drama artistului - (Refl ecţii)

Motto: „Momentul adevărului  
//Imuni la sfaturi și porunci,/ 
Sunt unii care scrupuloși,/ Spun 
adevărul doar atunci,/ Când re-
cunosc că-s mincinoși.//”

Epigramă de Mihai Batog-
Bujeniță

Din Adevărul și 
minciuna(2011)

 

IGNATUL – TĂIEREA POR-
CULUI (pentru cei care nu 
l-au tăiat de pe listă!) Ne 

aflăm, să recunoaștem, înaintea 
Crăciunului, Sfânta Sărbătoare 
a Nașterii Mântitorului nostru – 
Iisus Hristos și astăzi este Ziua 
adevărată a Ignatului, adică a tă-
ierii porcului. 

Pentru aceia care-l au, întru-
cât majoritatea oemenilor care 
trăiesc în lumea satelor noastre 
au renunțat mai demultișor la 
îndeletnicirea creșterii măcar a 
câte unui porc în gospodărie și, 
deci, l-au tăiat de pe listă!

În aceste grele condiții, și cei 
de la sate, care mai practică agri-
cultura de subzistență, dar mai 
ales cei din orașe aleargă de zor 
să-și facă minimele cumpărături, 
spre a avea ce pune pe masa de 
Crăciun. 

Cu toții, cei care ne aflăm în 
febra cumpărăturilor pentru de-
ale gurii, cum se spune, dar și 
pentru cadourile ce trebuie puse 
sub Bradul de Crăciun ne izbim 
de anomalia prețurilor, care-
au crescut aberant anul acesta. 
Conform datelor statistice, sun-
tem înaintea celui mai scump 
Crăciun din ultimii 20 de ani!

ȘOCANTA PLAFONARE DE 

LA ENERGIE! Nu știu cum se 
face, dar Guvernul Ciucă – al 
coaliției PSD-PNL și UDMR – se 
tot împotmolește fie și la elabora-
rea unei obișnuite Ordonanțe de 
Urgență a Guvernului, cum este 
atât de necesara Lege a plafonă-
rii și compensării prețurilor la 
energia electrică. Încât s-a ajuns 
la a treia sau a patra variantă de 
OUG, una mai greșită decât cea-
laltă. 

În ultima formă a blestematei 
OUG, după cum veți citi mai jos, 
această Lege a plafonării prețurilor la 
energie obligă mulți români să achi-
te mai mult la facturile pentru ener-
gia electrică, nu doar de la 1 ianuarie 
2022, ci și retroactiv pentru ultimele 
patru luni ale păcătosului an plin de 
tot felul de crize, care parcă nu se mai 
termină.

Dumitru Chisăliță, președintele 
Asociației Energia Inteligentă, spune 
că legea plafonării prețurilor la ener-
gie  conține și o eroare, motiv pen-
tru care românii care au mai multe 
locuințe vor plăti facturi mai mari și 
retroactiv, pentru ultimele 4 luni ale 
anului 2022.

„Un cititor al site-ului Asociația 
Energia Inteligentă a semnalat un 
aspect care, sincer, a scăpat în ana-
liza noii legi a plafonării prețurilor la 
energie: articolul introdus în lege care 
stabilește că plafonarea se aplică la 
un singur loc de consum, nu se apli-
că doar de la 1 ianuarie 2023, ci și, 
retroactiv, pentru ultimele 4 luni din 
anul 2022.

Ești pus la zid și trebuie să achiți 
din urmă mai mulți bani, chiar dacă 
ai consumat în anul 2021, în medie, 
doar 95 kWh/lună, chiar dacă ai în-

chis toate becurile și ai consumat și 
în anul 2022 în medie 91 kWh/lună, 
vine această lege și te obligă să achiți 
cu 90% mai mult”, explică Dumitru 
Chisăliță.

PROGNOZE ADEVĂRATE, PRO-
GNOZE MINCINOASE. Au fost atâ-
tea cazuri în care prognozele Băncii 
Naționale a României nu s-au ade-
verit, încât nici nu mai merită amin-
tite. Primul ministru al României, 
Nicolae Ciucă, recunoaște că inflația 
pe luna noiembrie 2022 s-a apropiat 
periculos de 17%(mai exact 16,8%!).

Totuși, premierul Nicolae Ciucă a 
declarat că, din analiza făcută la ni-
velul Guvernului, la sfârșitul anului 
inflația pe 2022 nu va depăși 13%. 
Eu, unul, am mari dubii. Mai ales că, 
de regulă, prețurile cresc în preajma 
Crăciunului.

Mai mult, domnia sa a făcut es-
timări că prețurile vor scădea anul 
viitor, începând cu lunile februarie-
martie. Iar noi trăim în prezent, cu o 
inflație cu mult mai mare decât es-
timările specialiștilor. Prețurile din 
piețe și din Supermarketuri sunt cea 
mai bună dovadă că specialiștii pri-
mului ministru l-au dezinformat. Și, 
în mod sigur, nu și-au făcut singuri 
cumpărăturile!

ION PREDOȘANU

* Marile slăbiciuni le au spiritele mari. Spiritele mari 
din slăbiciunile lor se hrănesc.

* „Invidia e cel mai puternic sentiment omenesc.” 
(Stendhal) Un sentiment care poate deveni obsesie.

* Goana după glorie este, de fapt, fuga de tine însuţi.
* Să nu fii în stare să te ratezi, poate fi o  dovadă de 

mediocritate.
* Drama artistului este atunci când el cerşeşte post-

eritatea.
* Lipsa de inspiraţie trebuie umplută cu setea de cu-

noaştere, ca să nu te plafonezi.
* Toate ratările din viaţă au o groapă comună: filoso-

fia.
 * Un neadaptat nu se poate rata, pentru că însăşi 

neadaptarea este o ratare.
* Un rocker are nevoie de linişte ca „să-l ţină în priză” 

şi de un zgomot ca să-l liniştească.
* Dacă-ţi negi propria umbră, nu înseamnă că eşti 

nihilist.
* Poate că nu e rău uneori, să te îmbeţi cu apă de 

ploaie; dar cu o condiţie: să nu o pui în vin.
* Individul care vorbeşte mult despre el însuşi, nicio-

dată nu va lăuda sincer pe altcineva.
GEORGE DRĂGHESCU
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*,,Stingem lumina în România”

Este clar că planul lui Virgil Popescu va fi dus la înde-
plinire întocmai și la timp! Așa cum scrie în PNRR. El 
va scoate din sistem, în următorii doi ani încă 3.800 
de MW. 

Incompetenții din Guvern pun Gorjul pe butuci în 
doi ani! Dezastrul este cauzat de USR, PNL și PSD

Direcția spre dezas-
tru a fost patala-
mată de USR, prin  

PNRR, urmat îndeaproape 
de PNL, prin Virgil Popescu, 
și PSD, prin slaba reacție și 
efectiv neputința de care a dat 
dovadă de a opri închiderea 

carierelor și termocentralelor, 
lăsând SEN fără cea mai im-
portantă sursă de energie.

Deși este președintele co-
misiei economice din Senat, 
Daniel Zamfir pare să fie sin-
gurul din partidul său, PSD, 
care vorbește despre ce va 

urma, în special pentru Gorj., 
în viitorul foarte apropiat. 

În opinia sa,  Nicolae Ciu-
că este ,,PRMIERUL PUS CU 
SPATELE LA ZID DE popescu-
omv. Câte tâmpenii trebuie să 
mai facă popescu-omv că să 
fie evaluat de premier?

I-a spus cineva premierului 
că dacă respectăm țintele din 
PNRR asumate de popescu, 
stingem lumina în România?

Pe scurt: La 31 decem-
brie 2025 trebuie să închi-

dem 3800 MW.
În cel mai bun caz, dacă 

se finalizează centrală de la 
Iernut, punem în loc doar 400 
MW.

Deci, deficit de 3400 
MW, pe care ar trebui să-i 
importăm că să nu stingem 
lumina.

Cine ne garantează că vom 
avea de unde?

La sfârșitul lui 2026, obli-
gatoriu mai scoatem din sis-
tem 700 MW că intră în revizie 

reactorul 1 Cernavodă.
Deci, 4100 MW deficit!!! 

Tehnic, rețele nu permit impor-
tul acestei cantități.

Atenție, vorbim de energie 
în bandă, cea care asigura 
stabilitate în sistemul energe-
tic și care nu poate fi înlocuită 
cu solar sau eolian.

În concluzie, fiecare zi cu 
popescu-omv la cârma minis-
terului e încă un pas spre dez-
astru”, a declarat senatorul.

M.C.H.

17,7 milioane pentru primăriile din Gorj! Banii, 
atribuiți în ultima ședință de Guvern
Primării din toată țara au probleme cu asigurarea 
finanțării pentru cheltuieli de funcționare (salarii, ilu-
minat public şi întreţinerea acestuia, salubritate, etc.), 
sentințe, cofinanțarea proiectelor sau asigurarea cu 
energie termică, motiv pentru care Guvernul a aprobat 
luni scoaterea din Fondul de rezervă a 924,3 milioane 
de lei. 17,7 milioane vor ajunge la primăriile din Gorj.

„În contextul actualei situații economice, unitățile adminis-
trativ teritoriale se confruntă cu probleme deosebite în ceea ce 
privește asigurarea surselor de finanţare a cheltuielilor curente 
şi de capital. Astfel, nu poate fi asigurată finanțarea pentru une-

le categorii de cheltuieli de strictă necesitate precum cheltuieli 
de funcţionare (salarii, iluminat public şi întreţinerea acestuia, 
salubritate, etc.), sentințe, cofinanțarea proiectelor, asigurarea 
cu energie termică, corecții financiare, cheltuieli de capital cât şi 
alte cheltuieli neprevăzute”, se arată în nota de fundamentare 
a unui proiect de HG aflat pe agenda Guvernului.
Prin proiectul de Hotărâre, Guvernul va aloca suma de peste 
924,3 milioane de lei din Fondul de rezervă Bugetară pentru 
primării dion toate județele. În București, doar primăria Sec-
torului 6 va primi un ajutor de 2,7 milioane de lei.

A.S.

Primarul Marcel Romanescu a anunțat 
cine sunt cele trei personalități marcante ale 
municipiului Târgu- Jiu care au primit luni 
titlul de Cetățean de Onoare.

,,Doamna profesor Elena Roată (post-mor-
tem), pentru întreaga activitate desfășurată 
în domeniul educațional la nivel județean și 
național și pentru activitatea de publicist și jur-
nalist cultural; Domnul Mihai Țopescu, pentru 
întreaga activitate artistică la nivel național și 
internațional și pentru dezvoltarea vieții cultu-
rale și a învățământului de artă din municipiul 

Trei noi cetățeni de Trei noi cetățeni de 
onoare la Târgu-Jiuonoare la Târgu-Jiu

Târgu-Jiu;
Domnul Spiridon Popescu, pentru întreaga 

activitate desfășurată în domeniul cultural. A 
fost o ceremonie emoționantă în cadrul Ședinței 
Festive a Consiliului Local Târgu-Jiu, în cadrul 
căreia a fost evocată activitatea deosebită a ce-
lor trei cetățeni de onoare.

Este o recunoaștere a valorii deosebite și a 
contribuției aduse pentru dezvoltarea și pro-
movarea municipiului nostru", a explicat edilul 
local.

A.S.
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Gorjeanul și-a 
desemnat câștigătorii 
la Tombola 2022!
TV: 
- TRANCĂU NICOLAE, Drăguțești, sat Tâlvești

Telefon:
- TABACU ILARIE, Peștișani, sat Peștișani

Aspirator:
– BĂLĂNESCU ION, Bumbești-Jiu, sat 

Curtișoara
- ȘIȘIROI CONSTANTIN, Târgu-Jiu, Calea 

București

Tigăi:
- MILOȘESCU NICOLAE, Târgu-Jiu, Calea 

Severinului
- FUIOREA-PUREC ION, Peștișani, sat Peștișani
- GALBENU IRINA, Urdari, sat Fântânele
- BRÎNCUȘ GHEORGHE, Peștișani, sat 

Boroșteni
- CHILEA VIOREL, Godinești, sat Pârâu de Vale
- PAICU ION, Peștișani, sat Brădiceni
- ECOBICI GHEORGHE, Godinești, str. 

Principală
- OSNAGA ALECSANDRU, Motru, sat Roșiuța
- OAGĂN VIOLETA, Târgu-Jiu, str. 16 

Februarie
- IANCU IOANA, Bumbești-Jiu

ISU Gorj a primit ieri o trupă de mici colindă-
tori. Copiii s-au întâlnit apoi chiar cu  Moș 
Crăciun, aflat acolo cu sacul plin, după cum 

povestesc pompierii.
,,Iată, vin colindători!
Puțin mai mari de-o șchioapă, sfioși și cu năsucu-

rile roșii, au venit să ne colinde!
Care-i cea mai mare bucurie în perioada asta?
Ați ghicit: Cadourile aduse de Moș Crăciun!
I-am întrebat: Cine vrea să vină Moș Crăciun?
Și mânuțele erau care mai de care mai sus ca 

atunci când doamna educatoare întreabă ceva și ei 
stau cu degețelele pe sus mândri ca știu răspunsul!

Și Moșul a venit!
S-a cam văicărit el că-l dor toate, că e bătrân 

și are mult de colindat, dar și-a făcut datoria și a 
împărțit cadourile. Bineînțeles că le-a promis tuturor 
că o să-i viziteze și în seara de Ajun! Până atunci are 
timp să citească și toate scrisorile cu dorințe!

Mulțumim IPA 3 Regiunea Gorj pentru că l-a aju-
tat pe Moș Crăciun să umple sacul!”, a transmis ISU 
Gorj.

M.C.H.

Au venit colindătorii, 
la ISU Gorj!
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Alcoolul la volan i-a adus o condamnare Alcoolul la volan i-a adus o condamnare 
cu executare cu executare 

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC 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 periodicControl medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS

TÂRGU JIU: Str.23 August nr.1B 
MOTRU: Str.Minerului nr.7, Cabinet 31 
ROVINARI: Str.Jiului nr.6, Cabinet 14Puncte de lucru:Puncte de lucru:

__

e în partenariat cue în partenariat cu

1B

t nariat cuartenariat cu

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

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

Un bărbat din Târgu-Jiu care s-a urcat băut la 
volan și fără permis a fost condamnat la 2 ani 
și 7 luni de închisoare, în regim de detenție, 
după ce instanța a constatat că fapta a fost 
săvârșită în stare de recidivă postcondamna-
torie. 

În seara zilei de 28 decembrie, anul trecut, 
polițiștii din Bumbești-Jiu au observat că au-
toturismul bărbatului era staționat, cu lumi-

nile de avarie în funcțiune, pe DN 66. Șoferul s-a 
plâns că voia să ajungă în localitatea Tetila, dar că 
i s-a defectat autoturismul. Pentru că era incoerent 
în vorbire și duhnea a alcool, șoferul a fost testat cu 
aparatul etilotest. 

„În data de 28.12.2021, în jurul orei 19:45, in-
culpatul a condus autoturismul marca Volkswagen, 
pe DN 66, din direcția Târgu Jiu  spre Bumbești-Jiu, 
având o îmbibație alcoolică de 2,69 g/l alcool pur în 
sânge la prima probă de recoltare și 2,54 g/l alcool 
pur în sânge la cea de-a două probă de recoltare și 
având totodată permisul de conducere anulat”, po-
trivit rechizitoriului.

Târgujianul le-a spus polițiștilor că are permis 
de conducere emis de către autoritățile din Cipru, 
însă i-a fost reținut de poliție, întrucât a mai fost 
depistat în trafic conducând sub influența alcoo-
lului. 

Prins băut la volanul unei mașini neînmatriculate

Făcând verificări, polițiștii au aflat că bărba-
tul nu deține permis auto eliberat de autoritățile 
românești, însă „inculpatul a fost posesorul per-
misului de conducere seria (...) emis de către 
autoritățile competente din Cipru, care a fost anu-
lat întrucât, la data de 29.08.2019, acesta a condus 
pe raza județului Gorj un autovehicul neînmatricu-
lat și având o alcoolemie peste 0,80 g/l”.

La audieri, bărbatul a recunoscut că în urmă 
cu o seară, dar și în ziua respectivă, ar fi consumat 
circa trei litri de bere. 

„Instanţa apreciază că gradul de pericol social al 
celor două fapte comise de inculpat este unul apreci-
abil, inculpatul punând serios în primejdie siguran-
ţa circulaţiei rutiere, a bunurilor şi a persoanelor”, 
a motivat instanța, care a ținut cont de condamna-
rea bărbatului din toamna anului 2020. El a primit 
atunci o pedeapsă de 1 an și 4 luni de închisoare 
cu suspendare, pe un termen de supraveghere de 
2 ani. 

Recidivă

Pentru că în perioada termenului de suprave-
ghere, târgujianul de 38 de ani a săvârșit din nou 
infracțiuni, acesta s-a ales acum cu o condamnare 
în regim de detenție. 

„Pe cale de consecință, instanţa va condamna 
inculpatul (...) la o pedeapsă de 9 luni închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere, respectiv la o pe-
deapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infrac-
ţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa al-
coolului sau a altor substanţe. Cele două infracţiuni 
fiind săvârşite în stare de concurs ideal, instanţa va 
contopi pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 1 
an închisoare, la care va adăuga un spor de o treime 
din cealaltă pedeapsă, respectiv 3 luni, urmând ca 

inculpatul să execute în final o 
pedeapsă rezultantă de un 1 
an și 3 luni închisoare.  În baza 
art. 96 alin. 4 C.pen. urmează 
să fie revocată suspendarea 
sub supraveghere a pedepsei 
de 1 an și 4 luni închisoare 
aplicată (...) pedeapsa rezul-
tantă și de executat fiind de 2 
ani și 7 închisoare. Va dispune 
executarea de către inculpat a 
pedepsei în regim de detenţie”, 
potrivit judecătorilor.

Sentința pronunțată săp-
tămâna trecută de Judecăto-
ria Târgu-Jiu nu este definiti-
vă, putând fi atacată cu apel. 

I.I.
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* 185 de copii și 60 de dascăli, împreună!

Școala Gimnazială Novaci a găzduit, în ziua 
de 16 decembrie, a treia ediție a concursu-
lui de creație artistic plastica și literara,, 

MAGIA CRĂCIUNULUI, la Novaci! – Concurs MAGIA CRĂCIUNULUI, la Novaci! – Concurs 
artistic al copiilor, de sărbătoriartistic al copiilor, de sărbători

Magia Craciunului „, concurs menit să valorifice 
potențialul artistic și creator al copiilor prin reali-
zarea unor lucrări originale pe tema dată, aplicând 
tehnici specifice artelor plastice. ,,Buna desfășurare 
și organizare a activității a fost asigurată de către ca-

drele didactice din cadrul Scolii Gim-
naziale Novaci iar, în calitate de par-
teneri, au participat 10 unități școlare 
din județ și 4 unități din județele Să-
laj, Galați, Dolj și Bucuresti, 60 de 
cadre didactice și 185 de copii. Co-
ordonatorii acestui proiect sunt: prof. 
Spilcă Cristina Simona, prof. Oprița 
Emilia și prof. Răduca Magdalena. A 
fost prezentat și un frumos program 
artistic de colinde. Lucrările realizate 
au fost expuse la Școala Gimnazială 
Novaci. Prof. Spilcă Cristina Simona”, 
au comunicat cadrele didactice.

M.C.H.

În urma unei acțiuni de prevenire și combatere a fapte-
lor antisociale pe linia modului de respectare a legisla-
ţiei privind regimul materialelor pirotehnice, organiza-
tă în Târgul Auto din municipiul Târgu-Jiu, jandarmii 
gorjeni au depistat o persoană care comercializa fără 
drept articole pirotehnice de diferite categorii, anunță 
IJJ într-un comunicat de presă.

,,Cu această ocazie au fost întocmite documentele specifice, 
fiind indentificate 1106 articole pirotehnice, care au fost ridica-
te, acestea urmând a fi predate organelor abilitate pentru con-
tinuarea cercetărilor. 

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile Legii nr. 
126/1995 republicată, privind regimul materiilor explozive, ori-
ce operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, con-
stituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
1 an sau cu amendă!

Pentru prevenirea evenimentelor nedorite, atragem atenţia 
asupra pericolului generat de folosirea materialelor pirotehni-
ce asupra oamenilor și animalelor care pot produce vătămări 
corporale atât utilizatorului cât și celor din jur”, mai transmit 
jandarmii.

M.C.H.

Târgu-Jiu: Peste 1.000 de petarde, 
confi scate la Târgul Auto
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Palmaresul Festivalului ,,Corala Gorjeană - Stelian Florescu”Palmaresul Festivalului ,,Corala Gorjeană - Stelian Florescu”
Festivalul-concurs „Corala 

Gorjeană - Stelian Florescu” 
și-a desemnat câștigătorii vi-

neri, 16 decembrie, la Casa Armatei 
din Târgu-Jiu.  

Consiliul Judeţean Gorj, Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Gorj, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi 
Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” 
din Târgu-Jiu au organizat cea de-a 
XVI-a ediție a acestui cunoscut festi-
val.

Concursul a fost organizat pe pa-
tru secţiuni: coruri mixte mari şi de 
cameră, coruri pe voci egale, grupuri 
corale mixte şi grupuri pe voci egale și 
grupuri vocale.

Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” 
și-a adjudecat premiile I la secțiunile 
„Coruri mixte mari și de cameră” (Co-
rul „Orpheus”), „Coruri pe voci egale” 
(Corul „Prichindel”), „Grupuri corale 
mixte și grupuri pe voci egale” (Corul 
„Gorjencele”) și „Grupuri vocale” (gru-
pul „Stelian Florescu”).

La secțiunea „Grupuri vocale”, 
premiul II a revenit grupului „Privi-
ghetorile Gorjului” al Clubului Copi-
ilor Rovinari, în vreme ce premiul III 
a ajuns la grupul „Mugurașii Gorju-
lui” al Palatului Copiilor Târgu Jiu, 
la grupul Colegiului Național „George 
Coșbuc” din Motru și la grupul Liceu-
lui cu Program Sportiv Târgu-Jiu. 

Premiul special pentru debut a 
fost câștigat de grupul Liceului Teo-
logic din Târgu-Jiu, premiul pentru 
performanță de către Corul „Orphe-

us”, iar premiul de autenticitate de 
către Corul „Gorjencele”.

Premiul special „Stelian Florescu” 
a fost adjudecat de către Grupul „Ste-
lian Florescu”, iar premiul special al 
Inspectoratului Școlar Județean Gorj 
a fost acordat grupului „Privighetorile 
Gorjului”. 

Evenimentul a fost deschis tuturor 
formaţiilor corale de adulţi şi de copii 
din județ.

I.I.

Atenție unde vă reparați mașina! Service-urile Atenție unde vă reparați mașina! Service-urile 
auto, în vizorul RARauto, în vizorul RAR

Registrul Auto Român este cu 
ochii pe cei care prestează activități 
de reparații auto în afara legii și în 
condiții care nu pot garanta siguranța 
lucrărilor de reparație. 

Peste 650 de acțiuni de control ale 
inspectorilor departamentului de su-
praveghere a pieței s-au desfășurat 
în octombrie și noiembrie. „Au fost 
dispuse 143 de sancțiuni comple-
mentare cu oprirea sau suspenda-
rea activității. În cadrul unor acțiuni 
complexe, au fost verificate ateliere 
de reparații din toată țara, ateliere ta-
hografe și limitatoare de viteză, stații 
ITP, dar și persoane neînregistrate fis-
cal. Sancțiunile au depășit 820 de mii 
de lei” anunță RAR, într-un comuni-
cat remis „Gorjeanul”. 

De menționat că 10% dintre pro-
cesele verbale întocmite au fost la 
persoane neînregistrate fiscal, care 
desfășurau activități de reparații 
auto. „Inspectorii noștri au găsit 
neconformități legate de efectuarea de 
activităţi de reparaţii fără autorizație 
tehnică; efectuarea inspecţiei finale 
care să demonstreze conformitatea 
lucrărilor de reparații (una dintre 

condițiile legale privind admiterea și 
menținerea în circulație a autovehi-
culului, ulterior intervenției asupra 
unui autovehicul); păstrarea şi res-
pectarea condiţiilor iniţiale de autori-
zare; prestatorii de servicii care nu au 
pregătirea necesară de a interveni la 
sistemele de securitate ale autovehi-
culului”, precizează RAR.

Așadar, inspectorii RAR atrag 
atenția că reparațiile efectuate în ate-
liere care nu respectă legea sunt calea 
cea mai sigură spre riscul de a primi 
servicii de o calitate îndoielnică. 

„Dacă alegeți să vă reparați 
mașina pe principiul «ieftin și rapid», 
într-o unitate improvizată, rețineți că 
nu aveți cum să verificați calitatea 
reparațiilor făcute, și aveți șanse zero 
ca ulterior să rezolvați pe cale amiabi-
lă eventualele inconveniente cauzate 
de calitatea slabă a lucrărilor”, a pre-
cizat Mihai Dogarescu, șef Departa-
ment Supraveghere Piață din cadrul 
RAR.

Registrul Auto Român atrage 
atenția că intervențiile în sisteme de 
siguranță ale autovehiculului sunt 
complexe și necesită obligatoriu piese 

și componente omologate.
De asemenea, Registrul Auto Ro-

mân recomandă ca achizițiile de com-
ponente auto din mediul online să se 
facă din surse sigure, iar piesele să 
fie omologate. Vânzătorul trebuie să 
ofere garanție pentru produsele co-
mercializate. Conform reglementări-
lor europene, în cazul în care piesele 
respective nu se potrivesc, cumpără-

torul are dreptul să le returneze, evi-
dent fără ca acestea să prezinte urme 
de uzură. 

Lista service-urilor autorizate, 
dar și categoria de lucrări pentru 
care este autorizat atelierul respec-
tiv se regăsește pe site-ul Registru-
lui Auto Român https://www.rarom.
ro/?page_id=889.

I.I.
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Eroziunea a început în urmă cu multe mi-
lioane de ani prin acţiunea râului Galbe-
nul în pereţii abrupţi ai muntelui, o bară 

calcaroasă care stă în calea apelor ce coboarau din 
munţi. Cu mult timp în urmă când cheile erau în 
formare, apa a găsit o fisură în peretele de calcar 
pe care cu timpul datorită eroziunii a lărgit-o. Mai 
tirziu prin acţiunea apei asupra calcarului albia s-a 
adâncit iar peştera a rămas suspendată în peretele 
drept al cheilor. 

La fel ca și în cazul peşterii Polovragi un pu-
ternic impact l-au avut răcirile puternice ale climei 
din trecutul pământului, fenomene cunoscute azi 
sub numele de glaciaţiuni, acestea jucând un rol 
important în hidrologia râurilor de suprafaţă și din 
subteran.   

Dacă pornim din Novaci pe DN 67 spre est după 
aprox.7 km ajungem în Baia de Fier situată în gura 
Cheilor Galbenului la o altitudine de 560 m. Do-
cumentele istorice consemnează locul din timpul 
lui Mircea cel Bătrîn (1386-1418) ca loc de unde se 
extrăgea fierul, de unde și toponimicul așezării. Ex-
ploatarea minereului a fost de lungă durată această 
activitate fiind consemnată și pe timpul lui Matei 
Basarab (1632-1654). Aşezarea mai este cunoscu-
tă și datorită grafitului de pe muntele Catalinu-cel 
mai pur din Europa.   

În partea de nord a localităţii, la trecerea Galbe-

Prin lumea carstului gorjeanPrin lumea carstului gorjean

Peștera Muierilor un obi
excepţie pe plaiul gorjea
Aflat în partea de nord-est a judeţului complexul carstic Cheile Galbenului –Peştera Muierilor 
oferă celor ce doresc să-l parcurgă și să-l cunoască o multitudine de fenomene specifice de 
modelare specifică a carstului de bară calcaroasă. 

nului prin calcarele masivului Polovragi-Cernădie 
se află un grandios monument al naturii: Peştera 
Muierilor. 

Asupra denumirii acesteia există mai multe ipo-
teze: una din ele spune că denumirea ar veni din 
perioada matriarhatului, când femeile erau ,,capul 
familiei’’. Altă ipoteză arată că aici se ascundeau 
femeile și copiii în perioadele năvălirilor tătare și 
otomane. În sfârşit într-o a treia ipoteză se relatea-
ză că femeile obişnuiau să lase în peşteră fuioarele 
de in şi cânepă o perioadă înainte de a le toarce 
pentru a se înmuia.  

Săpăturile arheologice făcute în peşteră încă de 
acum patru decenii au scos la iveală silexuri paleo-
litice, ceramică și oase de animale: hienă, leu și urs. 
Peştera Muierilor a fost prima cavitate electrificată 
din țară pusă în circuitul turistic. Ea este o peşteră 
polietajată cu galeriile dispuse pe trei nivele. Este 
bănuit existența unui al patrulea nivel, dar acesta 
nu a fost localizat încă. Lungimea galeriilor însu-
mează 3566 m, iar denivelarea totală este de 57 m. 
Partea vizitabilă cuprinde etajul superior și are o 
lungime de aprox.700 m, restul galeriilor și etajelor 
constituindu-se în rezervație speologică, accesul fi-
ind permis numai cu autorizație CMN. 

Unele formaţiuni  existente aici (este vorba des-
pre compuși de dahlit) sunt foarte rare  putând fi 
întâlnite în doar 3 cavităţi la nivel naţional.   
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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

iectiv de 
an

Deşi dovezile privind locuirea peşterii datează din pa-
leoliticul inferior primele informaţii cu adevărat ştiinţifice 
despre cavitate aparţin reputaţilor muzeografi gorjeni Al. 
Ştefulescu şi I. Moisil culese în anul 1894. Geologul Gh. 
Munteanu-Murgoci publică în anul 1898 un studiu privi-
tor la formele şi fenomenele de eroziune din Carpaţii Me-
ridionali unde este menţionată şi trecută pe hartă Peştera 
Muierilor. În anul 1929 doi speologi francezi colaboratori 
ai renumitului Emil Racoviţă fac primele cercetări asupra 
faunei peşterii, cu această ocazie descoperind două noi 
specii de coleoptere carnivore. 

Explorarea şi cercetarea în profunzime a peşterii s-a 
făcut în perioada 1951-1955 când a fost cartografiat în-
tregul etaj superior şi o parte din cel inferior. Tot în timpul 
explorărilor din acea perioadă a fost descoperit un craniu 
şi alte resturi fosile. După studierea cu atenţie s-a ajuns 
la concluzia că acestea aparţin unei femei cu vârsta între 
40-50 ani care ar fi trăit acolo în urmă cu aprox. 30 000 
de ani. 

Primele cercetări asupra formaţiunilor de peşteră exis-
tente au fost efectuate în anul 1954 de către I. Viehmann. 
Bogăţia de forme şi fenomene existente a determinat de-
clararea de către CMN în anul 1955 a peşterii monument 
al naturii. Cavitatea a fost electrificată în anul 1963 sufe-
rind pe parcursul timpului mai multe reamenajeri. 

Din punct de vedere turistic perimetrul Baia de 
Fier-Cheile Galbenului dispune de un potenţial de 
invidiat față de multe zone din judeţ. Aceste locuri 
sunt deosebit de favorabile agroturismului, iar au-

torităţile locale au luat o serie de măsuri de dezvol-
tare a acestor activităţi în conformitate cu standar-
dele actuale. 

 MUGUREL PETRESCU    
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă!Educaţia…şi Lecţia de viaţă!

„Întreaga alcătuire a poruncilor este prescurtată în porunca iubirii, „Întreaga alcătuire a poruncilor este prescurtată în porunca iubirii, 
întrucât începutul și sfârșitul virtuții este iubirea: este rădăcina, întrucât începutul și sfârșitul virtuții este iubirea: este rădăcina, 
condiția necesară și desăvârșirea virtuții”! (Ioan Gură de Aur) condiția necesară și desăvârșirea virtuții”! (Ioan Gură de Aur) 

Maica Domnului, minunea tainică a Naşterii Domnului şi credinţa morală!

În forma ei clasică, ideală, ma-
nifestată pașnic și cu dragos-
te față de semeni, Ortodoxia 

îndeplinește funcții cheie în societate 
prin programarea unor manifestări 
de solidaritate socială, atât în mo-
mente triste, cât și de bucurie, mai 
ales că ritualurile, slăvirea de icoane, 
credința în ființe suprafireşti repre-
zintă o sursă de entuziasm, de  bucu-
rie, menține o stare mentală de bine şi 
de împlinire. Biserica aduce oamenii 
împreună, oferă un subiect de con-
centrare și un motiv de uniune între 
semeni şi indiferent ce formă va lua, 
credinţa dreptmăritoare nu va dispă-
rea pentru că existența și persistența 
ei sunt necesare într-o societate ci-
vilizată. Ortodoxia a reprezentat şi 
reprezintă un factor de stabilitate, o 
constantă de care oamenii au nevoie 
pentru a funcționa, pentru a accep-
ta mai ușor ceea ce li se întâmplă, 
pentru a simți că viața nu este bi-
nară, fie că trăiești sau mori! Ca om 
trăitor vremelnic, tu continui tradiția 
strămoșilor, îmbrățișezi valorile lor și 
le transmiţi mai departe. De aceea, 
argumentele pentru care Biserica Or-
todoxă Română este cea mai puterni-
că instituție în stat, poate mai mare și 
mai influentă decât Parlamentul sau 
Guvernul, sunt de necontestat, chiar 
dacă, rareori vezi această putere folo-
sită şi în scopuri pozitive. 

-Cunoaştere, îmi poţi spune, cine 
m-a ajutat? -A fost Timpul, 
răspunse Cunoaşterea! 

La începutul săptămânii dinaintea 
Naşterii Domnului, să vorbim puţin 
despre substratul moral al ceasuri-
lor sau orelor canonice care fac parte 
dintre Laudele „mici”, adică cele alcă-
tuite mai mult din citiri făcute la stra-
nă, rolul preotului în oficierea lor fiind 
foarte redus. De aceea, rânduiala lor 
se află în Ceaslov, cartea prin excelen-
ţă a cântăreţilor de strană, iar, la noi, 
numai câteva ediții ale Liturghierului 

au adăugat, pentru preot, rânduiala 
Ceasului IX, înainte de cea a Vecerni-
ei. Astăzi Ceasurile se citesc aproape 
numai în mănăstiri şi în unele cate-
drale chiriarhale, la care se păstrea-
ză regula de slujbă a mănăstirilor. De 
obicei, ele se citesc în tinda (pronao-
sul) bisericii, ca şi Pavecerniţa şi Mie-
zonoptica, iar, cât priveşte momentul 
din zi în care se oficiază, odinioară 
ele se citeau aproximativ în momen-
tele din cursul zilei indicate de însăşi 
denumirea lor: Ceasul I, la începutul 
primului sfert din zi (aproximativ ora 
6 dimineaţa); Ceasul III, la începutul 
sfertului al doilea din zi (aproximativ 
ora 9 dimineaţa); Ceasul VI, la miezul 
zilei (aproximativ ora 12), iar Ceasul 
IX, la începutul ultimului sfert al zilei 
(aproximativ ora 15.00). Cu vremea 
însă, ele s-au grupat în jurul Laudelor 
mari (Vecernia şi Utrenia) citindu-se 
în legătură cu acestea, astfel: Cea-
surile I, III şi VI se citesc dimineaţa, 
între Utrenie şi Liturghie, iar Ceasul 
IX seara, imediat înainte de  Vecernie. 
De fapt, ceasul I încheie ciclul Lau-
delor de noapte (dimineaţă) şi se ci-
teşte totdeauna îndată după Utrenie, 
ca o continuare sau completare a ei, 
chiar atunci când Utrenia se face de 
cu seară, sub formă de Priveghere. De 
aceea, în astfel de cazuri, otpustul de-
săvârşit al Utreniei se face la sfârşitul 
Ceasului I. Aşa se explică pentru ce 
slujba Ceasului I nu are o formulă de 
binecuvântare pentru început, ca şi 
Ceasul VI, care se citeşte în continu-
area Ceasului III, iar, ceasurile III şi 
VI alcătuiesc ciclul Laudelor de zi şi 
se citesc îndată după Ceasul I, înain-
te de Liturghie sau înainte de Obed-
niţă, în zilele în care nu se face Litur-
ghie. La rândul său, ceasul IX începe 
grupa Laudelor de seară şi se citeşte 
după-amiază, imediat înainte de Ve-
cernie. Cu el se încheie serviciul divin 
al fiecărei zile liturgice, dar, în zilele 
de rând de peste săptămână (de luni 
pană vineri) din Postul Mare, precum 
şi miercuri şi vineri în săptămâna 
brânzei, Ceasul IX se citeşte diminea-

ţa, îndată după Ceasul VI şi înainte 
de Obedniţă şi Vecernie (Liturghia 
Darurilor). De altfel, în timpul Postu-
lui Mare, Ceasurile în general alcătu-
iesc o parte importantă şi un moment 
central al serviciului divin zilnic. Ca 
să întărim cele spuse, adăugăm fap-
tul că Biserica Ortodoxă Română este 
una dintre cele mai puternice și rele-
vante instituții din această țară. Prac-
ticile din ultimul an, însă, au reușit să 
alieneze credincioși și să dea naștere 
unor dezbateri aprinse despre sfinţi, 
despre naştere, despre valorile morale 
şi despre sentimentul iubirii! 

Pentru că numai Timpul poate să 
înţeleagă cât de importantă este 
Iubirea în viaţă!

Se spune că a fost odată demult o 
insulă şi pe această insulă îndepăr-
tată de lângă Muntele Athos, lăcaşul 
Maicii Domnului, trăiau toate senti-
mentele şi valorile umane: Buna Dis-
poziţie, Tristeţea, Înţelepciunea şi Iu-
birea. Dar, înt-o bună zi, sentimentele 
au fost anunţate că insula era pe cale 
să se scufunde şi îşi pregătiră navele 
ca să plece! Doar Iubirea rămase pe 
loc până în ultimul moment, iar, când 
insula era pe cale de a se scufunda, 
Iubirea decise ca să ceară ajutor. Bo-
găţia trecu pe lângă Iubire într-o bar-
că luxoasă şi Iubirea îi zise: -Bogăţie, 
mă poţi lua cu tine? -Nu te pot lua 
pentru că e mult aur şi argint în bar-
ca mea şi nu am locpentru tine! Iubi-
rea se hotărî atunci ca să ceară ajuto-
rul Orgoliului, care tocmai trecea pe 
acolo într-o superbă navă. -Orgoliule, 
te rog, mă poţi lua cu tine? -Nu te 
pot lua, Iubire, răspunse Orgoliul, la 
mine totul e perfect şi aranjar, iar, tu 
mi-ai strica nava! Atunci, Iubirea im-
ploră Tristeţea, care trecea pe lângă 
ea! -Tristeţe, te rog, lasă-mă să merg 
cu tine! -Oh, Iubire, îi răspunse Tris-
teţea, sunt atât de tristă, încât trebu-
ie (vreau) să rămân singură! Chiar şi 
Buna Dispoziţie trecu pe lângă Iubire, 
dar, era atât de mulţumită, încât nici 
nu putea auzi că este strigată. Dintr-
odată se auzi o voce: -Vino, Iubire, te 

iau cu mine! Vorbea un bătrân. Iubi-
rea se simţi atât de recunoscătoare şi 
plină de bucurie, încât uită să-l între-
be pe bătrân, cine este, dar, cum so-
siră pe ţărm, bătrânul plecă. Iubirea 
îşi dădu seama cât de multe îi datora 
bătrânului şi întrebă Cunoaşterea. 
-Cunoaştere, îmi poţi spune, cine m-a 
ajutat? -A fost Timpul, răspunse Cu-
noaşterea. -Timpul?  - se întrebă Iu-
birea! Dar, de ce tocmai Timpul m-a 
ajutat? Cunoaşterea, plină de înţelep-
ciune, răspunse: -Pentru că numai 
Timpul poate să înţeleagă cât de im-
portantă este Iubirea în viaţă! Orice 
s-ar spune, viața umană este com-
plexă și variată ca să înţelegem cine 
este Maica Domnului şi ce înseamnă 
minunea tainică a Naşterii Domnului 
prin credinţa morală, pentru că este 
imposibil să se prevadă în prealabil 
toate cazurile de acțiune morală a 
unei persoane, să se determine di-
nainte cum va trebui să acționeze cu-
tare sau cutare persoană în acest sau 
acel caz, în anumite circumstanțe le-
gate de credinţa dreptmăritoare! Deși 
unii teologi morali (catolici) încearcă 
să reglementeze fiecare pas al vieții 
umane în modul cel mai detaliat, al-
cătuind un cod complet de legi, pre-
cum codurile civile, însă, aceasta nu 
corespunde demnității unui creștin 
eliberat de sub tutela Vechiului Tes-
tament, a legii celei vechi și în plus, 
este complet fără scop, așa cum este 
imposibil să păstrezi în memorie toate 
nenumăratele prescripții private lega-
te de Naşterea Domnului, de colindele 
care vorbesc despre această minune! 
Prin urmare, este necesar să se indi-
ce un principiu de bază al moralității 
creștine, care ar cuprinde toate legile 
particulare și ar fi un ghid de încre-
dere în toate cazurile particulare de 
viață şi de naştere a vieţii. Acest prin-
cipiu al moralei creștine constă într-o 
dragoste anume, în dragostea față de 
Dumnezeu și aproapele. Acest lucru 
este subliniat de Însuși Mântuito-
rul Hritos, răspunzând la întrebarea 
tânărului bogat: „Care este cea mai 
mare poruncă din lege?” spunând: „Să 
iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău și 



Cabinet individual de insolvenţă DĂNESCU V. ION, cu sediul în Tg - 

Jiu, str. G-ral. Dragalina, nr.42, organizează licitaţia publică cu strigare în 

fiecare zi de luni din săptămână, la orele 14.00 până la adjudecare, pentru 

următoarele bunuri:

Betonieră cu încărcător - 208,00 lei, cupă excavare pentru autostivuitor 

1.475,00 lei, instalaţie BF 23 - 1.669,00 lei, instalaţie de tencuit - 2.535,00 

lei, marca construcţii Libherr - 4.547,00 lei, maşină lipit profile PVC - 327,00 

lei, pompă de beton - 1.450,00 lei, pompă Giotto V 220 - 1.152,00 lei.

Preţurile reduse cu 80% faţă de evaluare, sunt fără TVA.

Bunurile aparţin S.C. CONTINENTAL S.R.L. societate aflată în faliment 

ce face obiectul dosarului 225/95/2017 aflat pe rolul Tribunalului Gorj, 

CUI 2161364, J18/61/1992.

Regulamentul de vânzare poate fi cumpărat de la sediul lichidatorului 

judiciar în fiecare zi lucrătoare între 8.00- 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichidatorului judici-

ar sau la telefon 0722 752 817.
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MUNTEANU LAURENȚIU – GHEORGHE și SANDA GABRIEL, cu domici-

liul în COMUNA BUSTUCHIN, STR. PRINCIPALĂ, NR. 71, anunţă elaborarea 

primei versiuni a PUZ ,,INTRODUCERE TEREN  ÎN INTRAVILAN PENTRU 

CONSTRUIRE LOCUINȚE, MUNICIPIUL TG.-JIU, STR. FRĂSINET, JUDEȚUL 

GORJ din MUNICIPIUL TG.-JIU, STR. FRĂSINET, JUDEȚUL GORJ  şi de-

clanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. 

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM Gorj, stra-

da Unirii, nr. 76, Tg.-Jiu, zilnic între orele 09.00 – 15.00 în termen de 10 zile 

calendaristice de la data prezentului anunţ.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului 
de mediu

Ciora P.Petre I.I. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 

de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spaţiu pro-
ducţie peleţi şi brichete” propus a fi amplasat în: comuna Crasna, satul 
Radoşi, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj 

din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, judeţul Gorj şi la Ciora P.Petre I.I. 

în comuna Crasna, sat Radoşi, str. Plaiului, nr.2, jud Gorj în zilele de luni - 

vineri între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

cu tot cugetul tău; aceasta este prima 
și cea mai mare poruncă; a doua este 
asemănătoare: iubește-ți aproapele ca 
pe tine însuți; de aceste două porunci 
atârnă toată Legea și proorocii” (Matei 
22:36-40). Apostolii numesc iubirea 
„legea împărătească” (Iacov 2:8), „îm-
plinirea întregii legi” (Romani 13:8-
10), „uniunea desăvârșirilor”. Pentru 
că Sfântul Ioan Gură de Aur spune: 
„Întreaga alcătuire a poruncilor este 
prescurtată în porunca iubirii, întru-
cât începutul și sfârșitul virtuții este 
iubirea: este și rădăcina, și condiția 
necesară și desăvârșirea virtuții” ( 
Sf. Ioan Gură de Aur. Creată. vol. IX, 
carte. 2. Ed. SPb. spirit. Acad. 1903. 
Convorbirea 23 despre ultimul. către 
Romani, p. 779). Fericitul Augustin 
scrie: „Esența întregii Scripturi divine 
constă în dragostea față de Dumne-
zeu și aproapele. Dacă nu ai atât de 
mult timp și putere să treci în revistă 
în mod corespunzător toate paginile 
Sfintei Scripturi, atunci răsfăță-te nu-
mai cu iubirea, care îmbrățișează ori-

ce altceva” ( Un cuvânt despre spiritul 
Sfintei Scripturi, vezi Hristos. Citit. 
1824, partea 15, carte. 9, p. 306). De-
sigur, ceea ce ar trebui să vedem este 
că principiul de bază al vieții morale 
este în dragoste și, de exemplu, nu în 
egoism, care este atât de caracteristic 
naturii noastre! Pentru că egoismul 
este un principiu străin de natura cre-
ată de Dumnezeu a omului, principiu 
introdus în natura umană de păcatul 
omului, în timp ce iubirea este princi-
piul său adevărat, primordial. Pentru 
a vedea cât de inerentă este iubirea 
unei persoane și cât de necesară și 
cuprinzătoare este în viața umană, 
este suficient să subliniem următoa-
rele fapte ale vieții umane. 

Când se naște un copil, copilul 
este imediat îmbrățișat de dragostea 
unei mame atât de puternice pentru 
copil, încât Dumnezeu Însuși compa-
ră dragostea Sa pentru neamul uman 
cu dragostea mamei pentru copil. Și 
fiind iubit, copilul însuși învață să iu-
bească, dar, nu numai etapa inițială a 

vieții umane este carac-
terizată de iubirea care 
însoțește o persoană 
pe tot parcursul vieții 
și activității sale. Care 
este, se întreabă cine-
va, motivul principal al 
succesului activității 
umane? - Nimic decât 
dragoste pentru su-
biectul tău sau pentru 
munca ta. Fie că sun-
tem angajați în știință 
sau în artă sau în orice 
altă activitate pentru 
succesul studiilor, este 
necesar în primul rând 
să avem dragoste pen-
tru materia studiilor 
noastre. 

Așa este și în do-
meniul moral, pentru 
că tot felul de activităţi 
morale, toate virtuțile - 
provin din iubire! 

(VA URMA)
LA MULŢI ANI, RO-

MÂNIA!
Profesor dr. 

VASILE GOGONEA
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și cea mai mare poruncă; a doua este 
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Sfintei Scripturi, vezi Hristos. Citit. 

A murit Cornel Popescu, A murit Cornel Popescu, 
fost vicepreședinte al CJ Gorjfost vicepreședinte al CJ Gorj

Pr o f . 
Cornel 
Popes-

cu, unul din-
tre vechii so-
cial-democrati 
a murit astăzi. 
Acesta a fost 
vicepreședinte 
în mai mul-
te rânduri, al 
C o n s i l i u l u i 
Județean Gorj, 
pe vremea când 
era instituția 
era condusă 
de Nicolae Mis-
chie.

”Am primit 
azi cu tristete si durere vestea ca 
profesorul Cornel Popescu s-a stins 
din viata. 

Am fost colegi, prieteni si am 
împărțit ani de zile bucurii si 
greutăți. A fost un om deosebit, un 
coleg exemplar, respectat si prețuit 

de toți cei care l-au cunoscut. Dum-
nezeu să-l odihnească în pace si 
cele mai sincere condoleante fami-
liei!”, a scris fostul președinte al CJ 
Gorj, Ion Călinoiu, pe pagina sa de 
Facebook.

M.C.H.
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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 fa-
brică pâine - 663 mp, teren 
2.021 mp, deschidere la Dru-
mul Național Motru – Dr. Tr. 
Severin 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 Mărgă-
ritarului. Locuința se află la 
etajul 3 și are două terase 
închise, centrală termică, aer 
condiționat, parchet din lemn 
masiv de stejar. Se poate vin-
de mobilat sau nemobilat, 
preț 69 de mii de euro. Tele-
fon: 0762 664435. 

Locuința are și loc de par-
care 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, 
cartier Iezureni, suprafață 
3000 mp, deschidere 30 m, 
parcelabil. 

Telefon: 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 în-
grijire persoană bolnavă (feme-
ie), în Bârsești. 0769213005

Caut femeie pentru în-
grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. Telefon: 0771221338.

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

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

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

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

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

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

jează urgent conducător auto 
profesionist, în următoarele 
condiții: 

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

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

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

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

 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 perfectă 
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 domiciliul 
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.

PierderiPierderi
 Declar pierdut con-

tract de vânzare-cumpă-
rare locuință cu nr. 42 / 
04.10.2002, pe numele Trif 
Vasile.

Vând VW Tiguan 2000, 

toate dotările, 2010, preț 

9200 euro. 

Telefon: 0752134967.

 Vând vin roșu ana-

nas producție 2022, natu-

ral 100%, țuică de prune, 

de fructe, din struguri. Tel. 

0764770614.

AniversareAniversare

Astăzi, 20 decem-
brie, minunata mea 
soție, Valeria Filiș, 
mai adaugă încă un an, 
în frumosul și demnul 
buchet al vieții. 

 Folosesc acest  mi-
nunat  prilej, spre a-i 
transmite și pe aceas-
tă cale, cele mai cal-
de urări de sănătate, 
liniște sufl etească și ani 
mulți, mulți și buni! 

Te iubesc, te-
mbrățișez și te sărut, 
draga mea !!

DeceseDecese

r Soția, fiica, ginerele 

și nepotul anunță cu ini-

mile împietrite de durere 

dispariția fulgerătoare a ce-

lui ce a fost un soț, un tată 

și un bunic minunat - profe-

sor CORNELIU POPESCU. 

Anunțăm pe cei care vor 

sa-i aducă un ultim omagiu 

ca trupul neînsuflețit este 

depus la Capela Eden.

Înmormântarea va avea 

loc miercuri, 21 decembrie, 

orele 13,00 la Cimitirul Mu-

nicipal Tg Jiu. 

Dumnezeu să-l odih-

nească în pace! 

Familia

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

În atenția tuturor abonaților!
Toți cei care întâmpină probleme în ceea ce 
privește  distribuirea cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze nr. de telefon:  0253-

218 552  Ofi ciul Județean de Poștă Gorj 

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, rate, 
diplome recunoscute, sprijin angajare. Cău-
tăm colaboratori, 2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariatsnm@yahoo.com
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Cei ce vor să aibă rezultate bune în grădina lor de 
legume trebuie ca acum să-și dedice cât mai mult 

din timpul liber acesteia.

1 – Producerea răsadurilor

Atât producătorii cât și consumatorii de legume își doresc apariția cât mai 
timpurie a celor proaspete  și, dacă se poate, și trebuie să se poată, la prețuri 
rezonabile, benefice și pentru unii și pentru ceilalți. Desigur că acest lucru 
reclamă eforturi fizice și materiale suplimentare, ceea ce se reflectă în prețul 
de pe piață. Mi-aș permite să recomand consumatorilor să prefere produsele 
autohtone, chiar mai puțin aspectuoase, celor foarte fercheșe din import, dar 
vectori purtători de substanțe toxice, ceea ce va supăra sigur în timp ficatul 
nostru, și numai pe el. Este bine știut că multe din aceste substanțe descope-
rite în legumele și fructele din import au chiar un pronunțat efect cancerigen 
la oameni. Să mai continuu explicitarea acestui lucru? Pentru a oferi pieței 
produse mai sigure, mai sănătoase, și producătorii lor trebuie să nu se mai 
lase impresionați de aspectul și productivitatea celor din import, căci acestea 
sunt însoțite de efectele nocive descrise mai sus și nici nu satisfac pe deplin 
reclamele care le promovează. Din fericire, știința agricolă românească a cre-
at la toate plantele de cultură din țara noastră soiuri și clone valoroase, bine 
adaptate condițiilor pedoclimatice locale, dar, din păcate pentru mulți dintre 
noi ,,găina străinului e mai curcă decât a noastră”. Cine are urechi de 
auzit... !  Recomand așadar producătorilor de răsaduri și legume utilizarea so-
iurilor românești, iar consumatorilor cumpărarea acestor produse, chiar dacă 
cele străine încântă mai mult ochiul, și să nu uite că produsele consumate 
azi te pot îmbolnăvi irecuperabil mâine. Imediat ce zăpada se topește este 
timpul să instalăm răsadnițele încălzite cu biocombustibil, cât și  sola-
riile, închiderea etanșă a acestora spre a provoca încălzirea rapidă a 
solului din ele și răsărirea primei tranșe de buruieni, a căror distrugere 
este ușoară și se face o dată cu pregătirea terenului pentru semănat sau 
plantat, fără cheltuieli suplimentare. Sunt foarte utile în producerea răsa-
durile cuiburile nutritive pe bază de turbă și amestec nutritiv special. Redăm 
în continuare și câteva rețete de amestecuri nutritive pentru aceasta.

Natura ne-a dăruit atâtea caractere, în speranța că se va 
nimeri și câte unul mai bun.                  Ion VELICAN

Producerea răsadurilor și a legumelor în micile Producerea răsadurilor și a legumelor în micile 
ferme comerciale și în grădinile familialeferme comerciale și în grădinile familiale

Amestecuri de pământ pentru ghivece şi pahare nutritive - în %

Componentele amestecurilor sunt : a – turbă,  b – mraniţă,  c – pământ 
de ţelină, d – nisip.

Pentru a ușura aplicarea unor tehnologii corecte în acest domeniu inserăm 
în acest articol principalele date tehnice necesare.

Indicii de calitate a răsadurilor de legume în momentul plantării.

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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Alegerile pentru președinția Federației Române 
de Tenis au fost amânate din nou, după ce, săptă-
mâna trecută, au venit doar 24 de membri delegați 
în sala Centrului Național de Tenis! Ar fi trebuit să 
fie prezenți minimum 281 pentru ca scrutinul să 
aibă loc. 

Cinci candidați se bat pentru șefia 
instituției:

George Cosac (52 de ani) – președintele interi-
mar al FRT;

FRT, tot fără președinte
Tudor Iacov (58 de ani) – președinte al Asociației 

Club Sportiv Tenis Pamira Sibiu, președinte al 
Asociației Club Sportiv Triumf 2000; 

Dumitru Hărădău (70 de ani) – fost jucător de 
tenis și fost component al echipei de Cupa Davis, 
fost antrenor și director executiv al FRT

Răzvan Itu (53 de ani) – fost director general al 
FRT și fost membru în Consiliul de Administrație al 
Tennis Europe

Mihai Rusu (74 de ani ) – fost jucător de tenis, 

actual antrenor.
Potrivit gsp.ro, cei cinci candidați au pregătit o 

strategie specială pentru ultima Adunare Generală, 
la care nu va mai conta câți membri delegați vor fi 
în sală. Astfel, fiecare candidat va veni la următoa-
rea întrunire alături de toți delegații care-l susțin și 
care până acum nu au venit la precedentele două 
Adunări Generale, când era nevoie de un număr 
minim de participanți.

CĂTĂLIN PASĂRE

Final de an reușit pen-
tru baschetbalistele 
Under 14 ce repre-

zintă Clubul Sportiv Munici-
pal Târgu Jiu. Trupa pregăti-
tă de Laurențiu Răuț a izbutit 
alte două succese. Gorjencele 
s-au calificat la turneul se-
mifinal, terminând pe poziția 
secundă Grupa B din Faza 
a-II-a a competiției juveni-
le. Deși nu mai aveau miză 
pentru sportivele de la CSM, 
partidele de la Oradea s-au 
încheiat cu un bilanț pozitiv 
pentru alb-albastre. Acestea 
au fost învinse la limită de 
ACS Rookies Oradea, scor 45-
50, dar au izbutit să câștige 
meciurile cu CSS Gloria Val-
bon Arad (60-37) și CN Mihai 
Eminescu Oradea (70-38). 
Antrenorul Laurențiu Răuț 
s-a declarat foarte mulțumit 
de atitudinea elevelor sale, 
dar și de rezultatele din acest 
campionat. ,,Am terminat și 
ultimul turneu cu două victo-
rii din trei meciuri, iar eu mă 
declar mulţumit de atitudinea 
fetelor și dacă nu existau câte-
va greșeli individuale puteam 
să plecăm fără înfrângere. Mă 
bucură atitudinea fetelor, care 
deși erau calificate, au tratat 
cu seriozitate și acest ultim 
turneu din acest an, ceea ce 
ne dă mari speranțe pentru 
ceea ce va urma. Vreau să le 
felicit pe fete pentru tot ce au 
realizat în acest sezon. Acum, 
la sfârșit de an, vreau să urez 
tuturor sărbători fericite, mul-
tă sănătate și un an 2023 cu 
multe realizări!”, a declarat 
Răuț pentru csmtargujiu.ro.

Constantina Diță va da numele Constantina Diță va da numele 
Stadionului Municipal din Târgu-JiuStadionului Municipal din Târgu-Jiu

Arena centrală își schimbă denumirea. Stadionul din Târ-
gu-Jiu nu se va mai numi ,,Tudor Vladimirescu”, ci ,,Constan-
tina Diță”. Autoritățile locale au luat această decizie la începu-
tul săptămânii, considerând că numele campioanei olimpice 
din Gorj este cel mai potrivit, mai ales că este puțin probabil 
ca performanța reușită să-i fie egalată în anii următori. Con-
stantina Diță (52 de ani) este originară din comuna gorjeană 
Turburea și a făcut primii pași în atletism pe pista vechiului 
stadion municipal. În 2008, a devenit campioană olimpică la 
Beijing, în proba de maraton. Avea 38 de ani și încă este cea 
mai vârstnică medaliată cu aur din istoria probei de 42,5 km. 
Constantina Diță a tăiat panglica și a dat lovitura de începere 
a primului meci de pe stadionul modernizat. Se întâmpla în 
octombrie 2019. ,,Am ales să schimbăm denumirea stadionu-
lui din Târgu-Jiu pentru că vechea denumire Stadionul ‘Tudor 
Vladimirescu’, cel puțin în domeniul sportului, nu era tocmai re-
prezentativă. Știu sigur că Tudor Vladimirescu reprezintă mult 
pentru istoria națională, cu atât mai mult pentru istoria muni-
cipiului Târgu- Jiu, dar sunt convins că, legat de sport, trebuia 
să-l alegem pe cel mai performant sportiv pe care l-a dat județul 
acesta în ultimii 100 de ani. Atunci când ne raportăm la o cam-
pioană olimpică, cred că lucrurile nu mai necesită foarte multe 
discuții”, a declarat primarul Marcel Romanescu. 

Edilul susține că ,,Pușa” nu și-a uitat niciodată originile și 
încă are adresa de domiciliu în Târgu-Jiu.

,,Am plecat pe acest drum acum patru ani de zile, când 
doamna Dița a ajuns la mine în birou și mi-a arătat un lucru pe 
care l-am apreciat în mod deosebit. Faptul că, de când este în 
activitate sportivă, și-a păstrat domiciliul în Târgu-Jiu, pe Stra-
da Corneliu Coposu. Gândiți-vă că o campioană olimpică, așa 
cum procedează mulți sportivi, poate să își ia domiciliul în toa-
tă lumea. A rămas târgujiancă și acest lucru m-a impresionat. 
Este un element în plus pentru toată motivația pe care o avem 
atunci când ne arătăm respectul”, a adăugat Romanescu.

Stadionul din Târgu-Jiu are 12.500 locuri. În acest an, în 
cadrul festivalului Strad`Art, a apărut în Piața Prefecturii și 
o pictură murală cu chipul fostei atlete. Constantina Diță a 
plâns când a văzut, pe viu, opera de artă.

CĂTĂLIN PASĂRE

Încă două succese pentru 
baschetbalistele U14

Grupa U14 Feminin CSM 
Târgu Jiu: Diana Nica, Iulia 
Rădulea, Maria Zamfirescu 
Rădulea, Alexia Dană, Iulia 
Batoancă, Teodora Sarci-
nă, Antonia Tetileanu, Sara 
Canavea, Ilinca Oproiu, Ga-
briela Uzuru, Giulia Ularu, 
Carla Deaconu. Antrenor: 
Laurențiu Răuț.

Fetele vor relua antrena-
mentele la începutul lunii vii-
toare. Turneul semifinal se va 
desfăşura în două etape. Pri-
ma etapă este programată la 
finalul lunii ianuarie, pe 28-
29 ianuarie, în timp ce etapa 
a doua se va disputa pe 11-12 
februarie.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Selecţionata Argenti-
nei a cucerit, dumi-
nică, al treilea său 

titlu mondial după ce a învins 
Franţa cu scorul de 4-2 la 
loviturile de departajare. Fi-
nala din Qatar va rămâne în 
istorie ca una dintre cele mai 
spectaculoase partide decisi-
ve. A fost 2-2 după primele 
90 de minute și 3-3 la capă-
tul prelungirilor. Lionel Messi 
(23 - penalty, 109) şi Angel Di 
Maria (36) au marcat pentru 
Argentina, în timp ce Kylian 
Mbappe a înscris toate golu-
rile Franţei (80 - penalty, 81, 
118 - penalty). La loviturile 
de departajare, Messi, Dyba-
la, Paredes şi Montiel au adus 
victoria ,,pumelor”, în timp 
ce Coman şi Tchouameni au 
irosit penaltiurile. Franţa pu-
tea câştiga trofeul în minutul 
130, dar Emiliano Martinez a 
salvat incredibil şutul lui Kolo 
Muani, în situaţie de unu la 
unu. 88.966 spectatori au 
luat parte la meciul de pe Al 

Argentina, la al treilea titlu mondial. Alte Argentina, la al treilea titlu mondial. Alte 
statistici pentru istoriestatistici pentru istorie

Daayen, Lusail Stadium. 
Argentina: 23. Emiliano 

Martinez - 26. Nahuel Moli-
na (4. Gonzalo Montiel, 91), 
13. Cristian Romero, 19. Ni-
colas Otamendi, 3. Nicolas 
Tagliafico (21. Paulo Dybala, 
120+1) - 7. Rodrigo De Paul 
(5. Leandro Paredes, 102), 24. 
Enzo Fernandez, 20. Alexis 
Mac Allister (6. German Pez-
zella, 116) - 10. Lionel Messi 
(căpitan), 9. Julian Alvarez 
(22. Lautaro Martinez, 103), 
11. Angel Di Maria (8. Marcos 
Acuna, 64). Selecţioner: Lio-
nel Scaloni.

Franţa: 1. Hugo Lloris (că-
pitan) - 5. Jules Kounde (3. 
Axel Disasi, 120+1), 4. Ra-
phael Varane (24. Ibrahima 
Konate, 113), 18. Dayot Upa-
mecano, 22. Theo Hernandez 
(25. Eduardo Camavinga, 71) 
- 14. Adrien Rabiot (13. Yous-
souf Fofana, 96), 8. Aurelien 
Tchouameni - 11. Ousmane 
Dembele (12. Randal Kolo 
Muani, 41), 7. Antoine Griez-

mann (20. Kingsley Coman, 
71), 10. Kylian Mbappe - 9. 
Olivier Giroud (26. Marcus 
Thuram, 41). Selecţioner: 
Didier Deschamps.

Căpitanul selecţionatei Ar-
gentinei, Lionel Messi, a fost 
desemnat de FIFA cel mai 
bun jucător al competiției. 
Alți doi colegii ai săi au primit 
distincții individuale. Mijloca-
şul Enzo Fernandez (Benfica 
Lisabona), născut pe 17 ia-
nuarie 2001, a fost declarat 
cel mai bun tânăr jucător al 
Cupei Mondiale din Qatar, iar 
goalkeeper-ul Emiliano Mar-
tinez (Aston Villa) a fost de-
semnat cel mai bun portar al 
turneului.

Atacantul francez Kylian 
Mbappe a câştigat titlul de 
golgheter, cu opt goluri.

După această finală:
Hugo Lloris (Franța) a de-

venit portarul cu cele mai 
multe prezențe la Cupa Mon-
dială;

După marcarea celui din-
tâi gol al meciului, Leo Messi 
a devenit primul jucător din 
istorie care a înscris în grupe 
și în toate fazele eliminatorii 
ale unei singure ediții a Cam-
pionatului Mondial;

Argentina a devenit prima 
echipă din istorie care a pri-
mit 5 penalty-uri la o singură 
ediție a Campionatului Mon-
dial; 

Angel Di Maria a devenit 
primul jucător care a obținut 
un penalty și a marcat un gol 
într-o finală de Campionat 
Mondial pentru prima dată 
din 1966 încoace; 

Kylian Mbappe a devenit 
cel mai tânăr jucător care în-
scrie 10 goluri la Campiona-
tele Mondiale.

Tot Mbappe a devenit al 

doilea jucător care a reușit 
un hat-trick în finala Cupei 
Mondiale, după Geoff Hurst, 
în meciul Anglia - Germania, 
din 1966;

Lionel Messi a marcat 26 
de goluri în marile turnee 
internaționale pentru Argen-
tina (13 la Cupa Mondială, 
13 la Copa America), cel mai 
mare număr de goluri mar-
cate de un jucător sud-ame-
rican din istorie în cele două 
competiții, depășindu-l pe 
Ronaldo (25);

Lionel Scaloni este primul 
antrenor argentinian care 
a câștigat Copa America și 
Cupa Mondială;

Au fost marcate 172 de go-
luri la ediția din 2022 a Cupei 
Mondiale din Qatar, un nou 
record al turneului, depășind 
cele 171 de reușite din 1998 
și 2014.

CĂTĂLIN PASĂRE


