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Cer demiterea lui Virgul Popescu - Cer demiterea lui Virgul Popescu - 
Minerii, proteste în ianuarie. Minerii, proteste în ianuarie. 

Grupurile CEO se închid în decembrie

Decizie în CSM Decizie în CSM 
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Weber anunță modernizarea Weber anunță modernizarea 

drumurilor din Bălești prin Programul ”Anghel Saligny” drumurilor din Bălești prin Programul ”Anghel Saligny” 
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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»4»4
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Spitalul Rovinari caută Spitalul Rovinari caută 
director medicaldirector medical

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” din 
Rovinari organizează concurs pentru 
ocuparea postului de director medi-
cal. Pot participa la concurs persoane-
le care au absolvit o formă de învăţă-
mânt universitar de lungă durată, cu 

diplomă de licenţă sau 
echivalentă în dome-
niul medicină, sunt 
confirmate cel puțin 
ca medici specialiști 
și au cel puțin cinci 
ani vechime în speci-
alitatea respectivă.

Data limită până 
la care se pot 
depune actele 
pentru dosa-
rul de con-
curs este 
09.01.2023.

Pachete cu Pachete cu 
alimente pentru alimente pentru 
80 de familii din 80 de familii din 
Scoarța!Scoarța!

Judecata în dosarul accidentului mortal Judecata în dosarul accidentului mortal 
de la Prefectură, la fi nal! S-au vărsat de la Prefectură, la fi nal! S-au vărsat 
lacrimi, în fața instanței!lacrimi, în fața instanței!
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„Faceţ i din proști conducători și vă întrebaţi de unde vine dezastrul!” - Winston Churchill„Faceţ i din proști conducători și vă întrebaţi de unde vine dezastrul!” - Winston Churchill
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Petru canisiu, 
pr. înv., Mihnea, pr. înv., Mihnea, 
profetprofet

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

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

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

România are nevoie de vremuri 
mai bune!

Ce meniu de sărbători au pacienții 
internați la Spitalul Județean

Motto: „Cum îți așterni, așa 
dormi.”

Zicală populară

Ne-am prea obișnuit cu 
afirmații banale, drept 
explicații pentru greșelile 

noastre sau ale aleșilor noștri de 
azi și, mai ales, din trecut, din 
pricina cărora am ajuns unde-am 
ajuns. Și ar fi suficient să ne adu-
cem aminte de existența lui „Asta 
e!” și automulțumirea că nu e mai 
rău. Deși putea să fie!

TRAI NINEACĂ! Vom reveni, 
mai la vale, asupra subiectului. 
Nu înainte de a explica mai pe 
înțelesul tuturor zicala populară 
aleasă drept Motto.

Pe vremuri, traiul bun însem-
na să ai un așternut pe care să 
dormi sau cu care să te învelești, 
oamenii săraci dormind în paturi 
de fân și doar cei care aveau ceva 
mai mulți bani având acest unic 
așternut. Înțelesul zicalei este 
acela că, așa cum ai grijă de tine 
și de propriile-ți interese, așa vei 
trăi. 

Zicala ne aduce două posibile 
lecții financiare – una referitoare 
la importanța asigurărilor, care îți 
pot conferi o anumită siguranță 
în cazul producerii unui risc viitor 
neprevăzut  și una referitoare la 

pensiile private, acestea fiind im-
portante pentru aigurarea unei 
economisiri pe termen lung, efi-
cientă deoarece este însoțită de o 
componentă investițională. 

Cu toate că nici depunerea 
în fonduri private de pensii nu-i 
totdeauna așa de garantată, 
cum s-a văzut anul acesta prin 
dispariția a 7 (șapte!) miliarde de 
euro din fondurile private depuse 
până în acest an, 2022 adică, în 
România!

GUVERNUL ARE BANI DOAR 
PENTRU UNII! După cum se știe, Gu-
vernul Ciucă – al coaliției PSD, PNL și 
UDMR – a aprobat majorarea salarii-
lor angajaților care lucrează la proiec-
te europene și la PNRR. Abia s-au gă-
sit bani pentru majorarea pensiilor cu 
12,5%, începând cu 1 ianuarie 2023 
și creșterea salariului minim brut, tot 
de la acea dată, la 3.000 de lei.

Cum spuneam, Guvernul Ciucă 
aprobase, luni, un act normativ care 
prevede o majorare a salariilor perso-
nalului care gestionează programe-
le operaționale aferente perioadei de 
programare 2021-2027 și PNRR. 

CÂTE UN SALARIU ȘI JUMĂTA-
TE NEMERITAȚI. Aceste majorări 
de la 35% la 50% din retribuția celor 
luați în brațe de Guvernul Ciucă sunt 
făcute, evident, din pix și se referă, 
desigur, la bugetari. Pentru cei cu sa-

larii mici, Dumnezeu cu marea Lui 
milă!

Asta în condițiile în care Ro-
mânia are cel mai scăzut salariu 
mediu brut dintre toate statele 
membre ale Uniunii Europene! Și, 
uite-așa, marți în ședința Camerei 
Deputaților s-a iscat un scandal cât 
casa. Președintele Alianței pentru 
Unirea Românilor, George Simion, a 
remarcat că în sală nu erau decât 
120 de deputați, iar ei anunțaseră 
că le-a ieșit la numărătoare nu mai 
puțin de 220 parlamentari. 

(A)normal, s-a trecut la vot și ac-
tul normativ al Guvernului Ciucă 
s-a legiferat în Camera Deputaților, 
din care lipsea – fiind prezent doar 
prin video – inclusiv președintele 
Camerei Deputaților, Marcel Ciola-
cu.

ION PREDOȘANU

De sărbători, Crăciun și Revelion, bolnavii care ră-
mân internați în Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu vor avea parte de un meniu de sărbătoare, din 
care nu lipsesc sarmalele, friptura și cozonacul. 

Deoarece înainte de Crăciun, unii pacienți țin post, 
există și un meniu religios pregătit special pentru ei 
(ciorbă de zarzavat cu orez, iahnie de fasole uscată, 
mâncare de cartofi etc).

Potrivit asistenților dieteticieni, de Crăciun, me-
niul bolnavilor internați la SJU Târgu-Jiu va conține 
ciorbă de legume cu aripi de pui, ciorbă de perișoare, 
friptură de piept de pui cu piure de cartofi, sarmale, 
friptură de pui cu orez, friptură de vită cu orez și le-

gume, friptură de pui cu cartofi ungurenești sau cu sote 
de fasole verde, portocale, cozonac - în funcție de regimul 
stabilit de medicul curant. 

„De Revelion, pacienții care vor fi internați vor consu-
ma, în funcție de dieta recomandată de medic, ciorbe de 
legume și carne de pui, sarmale, pulpă de vită sote cu mân-
care de fasole verde sau cu pilaf de orez, friptură de pui 
cu cartofi natur, friptură de vită cu pilaf de orez, portoca-
le și cozonac. În funcție de dieta recomandată de medicul 

curant, pacienții 
pot beneficia și 
de un supliment 
zilnic, respec-
tiv compot, iaurt, 
smântână, napoli-
tane, fructe, brân-
ză etc”, a precizat 
Mihaela Țicleanu, 
purtătorul de cu-
vânt al Spitalului 
Județean. 

M a j o r i t a t e a 
pacienților benefi-
ciază de hrană în 
valoare de 22 lei/
ziua de spitalizare, 
sumă care acope-
ră cele trei mese. 
Această sumă 
crește în funcție de 
boală, astfel că bol-
navii de diabet sau 
cei oncologici, de 
exemplu, benefici-
ază de o normă de 
hrană de 33 lei/zi.

I.I.



investigațiiinvestigații www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»33Miercuri, 21 Decembrie 2022Miercuri, 21 Decembrie 2022

Magistrații Judecătoriei Târgu-Jiu au stabilit, 
marți, la finalul procesului în care este jude-
cat, pentru ucidere din culpă, Iulius Cristinel 
Lupulescu, inspectorul DSVSA, care, pe 20 
martie a.c., a ucis o femeie, pe trecerea de 
pietoni din zona Prefecturii Gorj, iar pe soțul 
acesteia l-a rănit grav, că vor da un verdict la 
începutul lunii februarie. În ultimul său cu-
vânt, Lupulescu a plâns în fața instanței de 
judecată și a adus caracterizări de la 7-8 co-
legi ai săi, din cadrul DSVSA, în care aceștia 
susțin că e ,,băiat bun”.

Completul de judecată de la Judecătoria 
Târgu-Jiu a încheiat, marți, cercetarea 
judecătorească și a stabilit termen 10 fe-

bruarie 2023 pentru deliberare și pronunțare, în 
dosarul în care Iulius Cristinel Lupulescu a fost 
trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătă-
mare corporală din culpă.

În ultimul său cuvânt, înainte de pronunțarea 
unei soluții, Lupulescu a plâns în fața completului 
de judecată, după ce la termenul trecut își recunos-
cuse faptele și afirmase că dorește să fie judecat pe 
așa numita procedură simplificată, care are ca și 
consecință reducerea cu 1/3 a pedepsei. 

La ultimul termen, inspectorul DSVSA a prezen-
tat instanței mai multe caracterizări de la colegii 
săi de muncă, după ce, la termenele precedente, și 
instituția îi eliberase un document asemănător în 
care se arăta că ,,funcționarul public Lupulescu Iu-
lius Cristinel, având experiență în cadrul instituției, 
acesta desfășurând o activitate ireproșabilă, având 
numai calificativul ,,Foarte bine”, în cadrul instituției 
noastre”.

Reamintim că, pe 20 martie a.c., Iulius Cristinel 
Lupulescu, fiind sub influența băuturilor alcooli-
ce, a accidentat-o, mortal, pe Mariana Bocea și l-a 
rănit grav pe soțul acesteia, Alexandru Bocea, pe 
trecerea de pietoni din fața Prefecturii Gorj. 

Judecata în dosarul accidentului mortal de la Prefectură, 
la fi nal! S-au vărsat lacrimi, în fața instanței!

Sportivii de la Palatul Copiilor, 
premiați de Primăria Târgu-Jiu

Premii în bani pentru sportivii de la Palatul Copiilor din Târgu-Jiu care 
au obținut medalii la campionatele naționale și mondiale de orientare și ra-
diogoniometrie. „Am premiat 15 sportivi și coordonatorul lor, domnul Adrian 
Marcu, de la Palatul Copiilor Târgu Jiu, pentru performanțele deosebite atinse în 
acest an și care s-au concretizat în medalii obținute la Campionatele Mondiale 
și Naționale de Orientare și Radiogoniometrie.  Toți copiii acestui oraș care au 
obținut astfel de rezultate au fost premiați de municipalitate pentru că noi consi-
derăm că performanța trebuie încurajată. 

Am acordat premiile celor 15 sportivi în cadrul Ședinței Festive a Consiliului 
Local Târgu Jiu și am ținut să le strâng mâna și să le urez succes în activitate”, 
a anunțat primarul Marcel Romanescu.

Fiecare sportiv a fost răsplătit cu suma de 3.000 de lei, iar profesorul coor-
donator a primit 5.000 de lei. 

I.I.

Mai mult, pe lângă alcoolemia de 1,77 mg/l al-
cool pur în aerul expirat, Lupulescu circula cu au-
toturismul având starea tehnică expirată.

Inspectorul DSVSA  a fost arestat preventiv doar 
50 de zile, ulterior judecătorii au decis înlocuirea 
acestei măsuri cu cea a arestului la domiciliu, dar 
i-au dat posibilitatea acestuia de a merge la servi-
ciu.

Din luna august a acestui an, măsura arestului 
la domiciliu i-a fost înlocuită cu măsura preventive 
a controlului judiciar.

CLAUDIU MATEI



pulsul zileipulsul zileiMiercuri, 21 Decembrie 2022Miercuri, 21 Decembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»44

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

Weber anunță modernizarea 
drumurilor din Bălești prin 
Programul ,,Anghel Saligny” 

6, milioane de lei, aceasta este suma care va 
ajunge în localitatea Bălești. ,,Am promis, ne ținem 
de cuvânt! La Ministerul Dezvoltării,  în prezența 
secretarilor de stat Dragoș Drăghescu și Vlad 
Neculai, s-a semnat contractul de finanțare pentru 
modernizarea drumurilor în localitatea Bălești, prin 
programul ,,Anghel Saligny”. 

Felicitări domnului primar  Mădălin Ungureanu", 
a transmis liderul PSD, Mihai Weber.

În perioada următoare, alte noi proiecte din 
județul Gorj (investiții în infrastructura rutieră, 
de apă și canal, școli, grădinițe, etc.), vor intra la 
finanțare, susține deputatul. 

A.S.

Primăria Scoarța nu a uitat, nici de data 
aceasta, înainte de Crăciun, familiile săra-
ce din localitate. 

O spune chiar edilul localității, Ion Stamatoiu, 
care anunță că 80 de familii din localitate au primit 
pachete cu alimente de la UAT.

,,Pentru unii, copilăria s-a încheiat prea devreme. 
Viața lor nu înseamnă joacă și amintiri frumoase cu 
prietenii și familia, iar în ochii lor se citește frica și 
nevoia de ajutor. 

Pachete cu alimente pentru 80 de Pachete cu alimente pentru 80 de 
familii din Scoarța!familii din Scoarța!

Prin această situație trec mai mult de 36% din 
copiii din România, care se luptă în fiecare zi cu să-
răcia și foamea. 

Fără resursele necesare, aceștia se îndreaptă 
ușor spre abandon școlar și excluziune socială. 

Crăciunul este acea perioadă a anului în care ne 
uităm în jurul nostru şi vrem să ajutăm cât mai mult 
ca şi persoanele cu mai puţine posibilităţi să se bu-
cure de nişte Sărbători frumoase. 

Ne adunăm cât mai mulţi, cumpărăm cadouri, 
mâncare, pentru a ajuta familii defavorizate. 

Tocmai de aceea, Primăria și Consiliul local 
Scoarța au distrubuit 80 de pachete alimentare la 
famili defavorizate de pe raza comunei pentru a adu-
ce fericirea în casele lor,chiar dacă pentru o scurtă 
perioada de timp, pentru care altfel sărbătorile ar fi 
gri", a transmis primarul Stamatoiu. 

A.S.
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Decizie în CSM pentru doi șefi  de Decizie în CSM pentru doi șefi  de 
parchete din Gorjparchete din Gorj
Mandate prelungite pentru 

doi șefi de parchete din 
Gorj. Secţia pentru procu-

rori a Consiliului Superior al Magis-
traturii a hotărât prelungirea delegării 
în funcția de prim procuror adjunct 
la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Gorj a procurorului Ionela Grecu, în-
cepând cu data de 15.01.2023, până 
la ocuparea funcției, prin concurs sau 
examen, în condițiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

O decizie similară s-a luat și pen-
tru prim-procurorul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Novaci. Alexandru 
Mădălin Dăianu va rămâne la șefia 
instituției pentru încă șase luni, „în-
cepând cu data de 15.01.2023, până 
la ocuparea funcției, prin concurs sau 
examen, în condițiile legii, dar nu mai 

mult de 6 luni”.
Deciziile au fost luate cu unanimi-

tate de voturi în ședința de marți, 20 
decembrie, a Secției pentru procurori 
din cadrul Consiliului Superior al Ma-
gistraturii.

I.I.

Spitalul 
Rovinari 
caută director 
medical

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” 
din Rovinari organizează concurs 
pentru ocuparea postului de direc-
tor medical. 

Pot participa la concurs persoa-
nele care au absolvit o formă de 
învăţământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul medicină, 
sunt confirmate cel puțin ca medici 
specialiști și au cel puțin cinci ani 
vechime în specialitatea respectivă.

Data limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 09.01.2023.

Proba scrisă, susținerea orală a 
proiectului de specialitate și inter-
viul de selecție vor avea loc pe 24 
ianuarie 2023.

Bibliografia pentru concurs şi 
temele-cadru pentru proiectul de 
specialitate se afişează la sediul spi-
talului şi se publică pe site-ul spi-
talului.

I.I.
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,,Minerii vor trece la proteste masive dacă pre-
mierul Nicolae Ciucă nu îl va demite pe groparul 
energiei, Virgil Popescu, și va închide grupurile de 
la Rovinari și Turceni. Oamenii sunt îngrijorați ca 
vor rămâne fără locuri de muncă, după ce Guvernul, 
prin ministrul Energiei, a dat ordonanță de urgență 
pentru închiderea grupului 3 de la Rovinari și a gru-
pului 7 de la Turceni, cele două grupuri producând, 
împreună, 660 de MW. În cazul în care acestea se 
opresc, grupurile vor ajunge la fier vechi”, se arată 
într-un comunicat al Cartel Alfa Gorj. ,,România a 
ajuns să importe deja, pe anumite intervale orare, și 
1.500 MW energie electrică. În present, cărbunele a 
ajuns să mai producă în țară maximum 1.300 MW, 
însă scoaterea celor 660 MW de la Complexul Ener-
getic Oltenia va reduce cantitatea la mai puțin de 
jumătate. 

Culmea este că, în locul celor două grupuri, nu se 
va pune nimic în loc, toate proiectele de centrale pe 
gaze și parcuri fotovoltaice fiind la stadiul de discuții. 
Chiar dacă, prin absurd, s-ar respecta termenele 

Cer demiterea lui Virgul Popescu - Minerii, proteste 
în ianuarie. Grupurile CEO se închid în decembrie
Minerii  și  angajații grupurilor energetice de 
la Complexul Energetic Oltenia sunt deciși 
să vină la București pentru a cere demiterea 
ministrului Energiei, Virgil Popescu. Aceștia 
se tem că vor fi disponibilizați în urma 
deciziei Guvernului de a scoate definitiv din 
sistem producția de energie de la Rovinari și 
Turceni. Sindicaliștii de la Cartel Alfa atrag 
atenția că pierderea a 660 MW va provoca un 
dezechilibru major în sistemul energetic.

mult prea scurte de finalizare a acestora, până în 
2024 și 2026, centralele vor avea problema aprovi-
zionării cu gaze și a prețurilor acestuia, iar parcurile 
fotovoltaice vor produce între zero și 20 de MW pe 
timpul sezonului rece”, a declarat Alin Munteanu, 
liderul Cartel Alfa Gorj, pentru Național.ro.

,,Eu consider că ministrul Energiei, Virgil Popes-

cu, e rău intenționat și vrea ca OMV să ajungă stă-
pân pe tot patrimoniul Complexului Energetic Olte-
nia. Mai mult, faptul că dispar 660 MW din sistem 
ar trebui să îngrijoreze toată România, nu numai pe 
noi. Pentru că nu se pune nimic în loc”, a mai spus 
acesta.

M.C.H.

Tânăr din Crasna, dispărut Tânăr din Crasna, dispărut 
de peste două săptămânide peste două săptămâni

IPJ Gorj a anunțat, luni, că polițiștii din cadrul 
Poliției Orașului Novaci desfășoară cercetări în 
urma sesizării privind plecarea voluntară a numi-
tului CÎRSTEA CONSTANTIN COSMIN, de 23 ani 
de la domiciliul său din comuna Crasna la data de 
4 decembrie a.c., iar până în prezent nu a mai re-
venit. Semnalmente: înălțimea 1,70 metri, greutate 
70 kilograme, păr scurt șaten, față ovală, ochi că-
prui, constituție atletică.

La momentul plecării purta o geacă de culoa-
re neagră, pantaloni de trening de culoare gri și 
încălțăminte de culoare neagră cu dungi albe.

Din verificările efectuate de polițiști până în pre-
zent, tânărul ar fi plecat la muncă în străinătate, 
iar de la data de 12 decembrie a.c., familia nu a 
mai putut lua legătura cu acesta. Persoanele care 
pot oferi informații cu privire la persoana în cau-
ză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate 
unități de poliție sau să apeleze numărul unic de 
urgență 112.

M.C.H.

Cariera 
Roșia, 
inundată
Angajații din producție ai CE Oltenia încă 
așteaptă aplicarea Legii 197, tocmai pentru 
faptul că ei muncesc în condiții extrem de 
grele. Numai că nici până în prezent, legea – 
care este constituțională, nu se aplică.

Amintim că în baza acestei legi, angajații CEO 
pot să iasă la pensie la 52 de ani. În plus, ei nu ar 
îngroșa rândul șomerilor, ci ar ieși la pensie în mod 
decent, după 30 sau 40 de ani de muncă în carieră 
sau termocentrală. 

Amintim că în următorii doi ani de zile, vor ieși 
din sistem 3.800 de MW, urmând și disponibiliză-
rile aferente.

Așa arăta, ieri, cariera Roșia – acolo unde lu-
crează în jur de 1.500 de mineri – după ploile din 
ultimele săptămâni. Cariera este practic inundată, 
iar angajații sunt nevoiți să lucreze în condițiile 
date de … natură.

M.C.H.
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Noi dotări pentru Spitalul Județean Noi dotări pentru Spitalul Județean 

Recomandările medicilor cu privire la masa de sărbătoriRecomandările medicilor cu privire la masa de sărbători

 În perioada sărbătorilor se înregis-
trează cel mai mare număr de cazuri 
de probleme și afecțiuni digestive din 
tot anul. Sistemul digestiv este obli-
gat sa îndure compoziția și structura 
unor alimente destul de grele, precum 
cărnurile grase, dulciurile, prăjiturile, 
băuturile răcoritoare, alcoolul și alte 
alimente nu tocmai sănătoase.

Consumul acestor alimente gre-
le în exces și combinația nefastă a 
unora dintre ele conduc la probleme 
precum arsurile gastrice, balonarea, 
constipația, diareea etc. După sărbă-
tori ne confruntăm cu un număr mare 
de cazuri de colici abdominale, colici 
biliare, pancreatite acute sau acuti-
zarea unor afecțiuni precum ulcerul 
gastro-duodenal, gastritele și așa mai 
departe. Există însă câteva metode 
prin care se pot evita aceste probleme 
supărătoare. 

Cauzele afecțiunilor digestive din 
perioada sărbătorilor:

a. Porții mari de mâncare
Există tendința excesului ali-

mentar în perioada sărbătorilor. Din 
dorința de a se consuma și gusta din 
cât mai multe preparate, se intro-
duc cantități foarte mari de alimente 
în stomac. Acestea pun presiune pe 
sfincterul esofagian, mușchiul care 
ajută la menținerea alimentelor dige-
rate în stomac. Atunci când se exer-
cită o presiune prea mare, mușchiul 
sfincterian nu mai face față și cedea-
ză, iar alimentele și acidul gastric re-
vin în cavitatea bucală, cauzând așa 
numitul reflux gastro-esofagian.

b. Preparate grase și foarte dulci
Preparatele tradiționale de sărbă-

tori sunt în general bogate în grăsimi 
și zahăr. Excesul de astfel de produ-
se conduce la formarea și depune-
rea straturilor adipoase în organism, 
crescând riscul de obezitate.

În cazul în care sunt consumate o 
perioadă lungă de timp, există riscul 
refluxului gastro-esofagian. Alimente-
le comune care predispun la apariția 
refluxului sunt ciocolata, cafeaua, al-
coolul, produsele ce conțin mentă și 
alimentele acide.

c. Lipsa fibrelor 
Fibrele sunt substanțe nutritive 

care lipsesc aproape integral din pre-
paratele gătite de sărbători. Majori-
tatea gustărilor din această perioadă 
nu sunt formate din cereale integra-
le, fructe și legume proaspe-
te. Prin urmare, există un 
risc crescut de constipație și 
complicații asociate privării 
îndelungate a organismului 
de fibre.

Trucuri pentru prevenirea 
problemelor digestive de săr-
bători

Se recomandă cumpătarea 
în alegerea și consumul ali-
mentelor de pe masa de săr-
bători.

1. Metoda compromisu-
lui

Nimeni nu poate rezista 
preparatelor delicioase de pe 
masa de sărbători. Trebuie 
însă să se realizeze un com-
promis și să se vizeze doar câ-
teva preparate care să se con-
sume, nu să se deguste din 
toate preparatele. Nici alimen-

tele selecționate nu trebuie consuma-
te în exces. Se consumă cantități mici 
din fiecare, astfel încât stomacul să 
nu fie niciodată prea plin.

2. Metoda compensației
În cazul în care nu se poate face 

rabat de la niciun preparat tradițional 
de sărbători și se consumă din tot ce 
e pe masă, este important să se com-
penseze aceste mese grele din punct 
de vedere nutrițional cu unele mai 
ușoare.

De exemplu, dacă se mănâncă un 
prânz copios, cu alimente grase, dul-
ciuri și prăjituri, atunci cina trebuie 
să fie foarte ușoară. Recomandat este 
să fie formată din legume verzi, bogate 
în fibre, și din produse din cereale in-
tegrale, pentru a ajuta la funcționarea 
cât mai normală a tranzitului intes-
tinal.

Semințele de in ajută la 
îmbunătățirea funcției tranzitului in-
testinal, iar în cazul în care acestea 
nu sunt la îndemână, este indicat să 
se apeleze la suplimente alimentare 
cu fibre sau antiacide pentru a ajuta 
digestia și a preveni efectele nedorite.

3. Mâncatul rațional
Este important să se conștientizeze 

că începând de la Crăciun și până 
după Anul Nou, masa va fi tot timpul 
îmbelșugată, plină de bucate care mai 
de care mai delicioase, dar dăunătoare 
pentru o digestie normală. De aceea, 
se recomandă sa se consume rațional 
și treptat din acestea și să se deguste 
pe perioade mai lungi de timp.

4. Mestecarea lentă
Mestecarea lentă a alimentelor și 

servirea treptată, fără grabă, a unei 
mese poate face diferența în felul în 
care se digeră alimentele. Ajută la 
instalarea mai rapidă a unei stări de 
sațietate, la amânarea senzației de 
foame și la o mai bună activitate a di-
gestiei și tranzitului intestinal.

5. Consumul de alcool
Consumul excesiv de alcool poate 

agrava afecțiuni existente și de ace-
ea nu este bine să se exagereze. Poate 
ajuta mâncatul înainte de a consuma 
băuturi alcoolice, alternarea băutu-
rilor alcoolice cu cele non-alcoolice, 
băutul apei alternat cu consumul de 
alcool etc.

6. Mișcarea 
Sportul sau activitățile fizice frec-

vente, mai ales în perioada sărbători-
lor, îmbunătățesc digestia și contribu-
ie la prevenirea apariției obezității. În 
plus, combat riscul apariției arsurilor 
gastrice și a altor probleme digestive 
comune.

Perioada sărbătorilor de iarnă poa-
te fi o provocare pentru alimentația 
noastră, însă dacă suntem informați 
și atenți cu privire la ceea ce mâncăm, 
putem petrece Crăciunul și Revelio-
nul liniștiți alături de cei dragi!

Material informativ realizat 
de dr. CORNOIU CRISTINA, 
medic specialist medicină 

de familie, Spitalul Județean 
de Urgență Târgu-Jiu

Consiliul Județean Gorj va 
dota Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu cu echi-

pamente și aparatură medicală în va-
loare totală de peste 1,7 milioane de 
lei fără TVA.

„Astfel, conform contractelor de fur-
nizare încheiate, până la finalul lunii 
decembrie 2022 vor fi repartizate echi-
pamente medicale a căror valoare în-
sumată se ridică la 1.254.738,63 lei 
fără TVA, după cum urmează: sistem 
complet pentru neurochirurgia coloa-
nei lombare, sistem monitorizare debit 
cardiac, defibrilator bifazic cu monitor 
și pacemaker, masă operații ginecolo-
gie, masă de operație chirurgicală cu 
accesorii pentru BMF, lampă sciali-
tică cu LED și satelit și unit dentar”, 
anunță Consiliul Județean.

La începutul anului viitor, respec-
tiv în lunile ianuarie și februarie, vor fi 
puse la dispoziția unității spitalicești 
alte două echipamente medicale ne-
cesare intervențiilor chirurgicale, pre-

cum și investigațiilor 
de laborator. Este 
vorba de un sistem 
de endoscopie diges-
tivă și nișă pentru 
colorare și montare 
lame citologice. Va-
loarea acestora se 
ridică la 470.020 lei 
fără TVA. 

Achiziția aparatu-
rii și sistemelor me-
dicale s-a realizat cu 
fonduri alocate  din 
bugetul propriu al 
județului Gorj, ve-
nind, astfel, în com-
pletarea proiectelor 
finanțate din fonduri 
externe și derulate de 
autoritatea județeană 
pentru dotarea celui 
mai mare spital din 
județ.

I.I.
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Cei ce doresc să practice unul ditre nume-
roasele sporturi montane, ori să facă simple 
drumeţii în perimetrul turistic gorjean, au la 
dispoziţie o multitudine de oferte sau oportu-
nităţi de petrecere, chiar a câtorva ore ori, a 
unui sejur în peisajul montan de exceptie al 
Gorjului.

Astfel, iubitorii turismului, şi nu numai, 
pot alege dintre cele peste 35 trasee mon-
tane  principale ori secundare, 4 zone spe-

ologice unde pot vizita şi de ce nu explora peşteri 
şi avene ori parcurge canioane, 3 perimetre de al-
pinism şi escaladă cu trasee omologate, zone ame-
najate pentru activităţi de zbor cu parapanta ori 
deltaplanul, trasee de mountain bike sau 4x4 şi nu 
in ultimul rând 2 trasee de coborire pe ape repezi 
(rafting) din care unul cotat printre cele mai dificile 
la nivel naţional. 

Zona munţilor Vâlcan cuprinde 10 trasee turis-
tice montane şi unul de creastă, două zone de in-
teres agroturistic  precum si o zonă de alpinism si 
escaladă omologată (Cheile Sohodolului) unde cu 
câţiva ani în urmă s-a disputat chiar o etapă din 
Campionatul Naţional de Escaladă si Alpinism. 

Perimetrul  Cerna- Mehedinţi –Godeanu este 
compus din 8 trasee montane pedestre, 3 trasee de 
creastă și două zone de interes ecoturistic (Padeș-
Valea Mare şi Cerna Sat- Izvoarele Cernei.) 

AutumnaleAutumnale

Pericolele mun

Masivul  Parâng  are în compunere 10 trasee 
montane pedestre şi 1 de creastă, 4 zone de interes 
ecoturistic (Lainici, Rânca, Baia de Fier şi Polovragi), 
2 zone de alpinism cu trasee omologate şi una de 

schi (Rânca). Pentru cei interesaţi Gorjul dispune de un 
număr impresionant de peşteri şi avene  ce sunt gru-
pate în mai multe perimetre speologice ( Polovragi,Baia 
de Fier, Lainici , Sohodol, Suşita Verde şi Suşita Seacă, 
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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

ntelui (1)
Pocruia, Cloşani şi Motru Sec ). O parte din cele peste 
2000 cavităţi conţin forme şi fenomene carstice deose-
bite ce impresionează ochiul, Gorjul deţinând la acest 
capitol chiar două superlative naţionale( cel mai adânc 
puţ subteran şi cea mai mare stalagmită la doua cavi-
tăţi localizate în masivul Pleşa Sohodolului) precum şi 
fenomene  rare chiar la nivel european (câmpurile de 
lapiezuri dintre Suşita Seacă şi Sohodol, depozitele de 
terra-rossa şi de ce nu Inelul de Piatră de pe Cheile So-
hodolului pe unde se presupune că a fost vechiul curs 
al râului Sohodol de acum câteva milioane de ani  când 
apa nu începuse eroziunea calcarelor  a ceea ce astăzi 
numim Cheile Sohodolului)   

Iată, aşadar, o bogată ofertă pentru cei îndrăgostiţi de 
munte, alpinism, escalada speologie şi de ce nu canyo-
ning, rafting, fotografie montană ori speologică. Totuşi 
înainte de a se avânta în practicarea sporturilor monta-
ne ca montaniard sau speolog cu experienţă fie ca învă-
ţăcel trebuie să cunoaștem câteva lucruri despre riscu-
rile ce pot apare la tot pasul ignorarea acestora nefiind 
nicidecum o soluţie de luat în seamă. Câteva păreri sau 

haideţi să le zicem învăţăminte decantate din ex-
perienţa ghizilor montani ori de speologie profesio-
nisti, montaniarzi cu mare experienţă în sporturile 
montane de vară şi iarnă, schiori experimentaţi ar 
putea fi luate în seamă cu precizarea că aplicarea 
corectă a acestora în teren ar putea  salva o via-
ţă sau mai multe. Majoritatea sporturilor montane 
sunt considerate activităţi extreme. În cursul prac-
ticării acestora doza de pericol poate fi mai mare 
sau mai mică în funcţie de activitatea desfăşurată. 
Prin cunoştinţe și pregătire participanţii caută să 
reducă această doză la un nivel cât mai mic. Limi-
ta personală a responsabilităţii nu o cunoaste cu 
exactitate decât cel în cauză. Această limită scria 
un cunoscut alpinist exclude acel domeniu al spor-
turilor montane ce se identifică cu un joc de noroc. 
Aici se situează activităţile umane caracterizate 
prin pericole obiective: escaladele la care predomi-
nă de la început condiţiile meteo proaste, escala-
dele la care echipamentul nu corespunde scopului 
propus, acolo unde ambiția și teribilismul fac ca 
limita posibilitatilor proprii sa fie uitate și în fine 
mersul solidar pe munte.        

(Va urma)
MUGUREL PETRESCU
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă!        Educaţia…şi Lecţia de viaţă!        

,,Religia s-a dovedit a fi  cu mult mai rezistentă şi mai profund ,,Religia s-a dovedit a fi  cu mult mai rezistentă şi mai profund 
înrădăcinată în viaţa umană decât au crezut criticii ei moderni”!înrădăcinată în viaţa umană decât au crezut criticii ei moderni”!

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

-V.G. Domnule ministru ANDREI MARGA, la trei 
zile până la marea Sărbătoare creştină a Naşterii 
Domnului, o discuţie despre credinţă şi Sfânta 
Scriptură prilejuieşte un motiv în plus de reflecţie 
şi de meditaţie profundă, deoarece credinţa din zi-
lele noastre atât de frământate şi profund marcate 
de crize majore şi de frici care ne timorează, ce 
credeţi că poate face Dumnezeu pentru ca oamenii 
să gândească mai mult la ceea ce se întâmplă în 
viaţa lor pământească?

- A.M. Domnule profesor, eu cred că în «Ecce homo» 
sau «Cum devii ceea ce eşti» (1888), Nietzsche invocă 
«faptul că omenirea nu ur¬mează de la sine drumul 
drept, că nu este câtuşi de puţin cârmuită în chip di-
vin, că prin cele mai sacre dintre instinctele ei, a fost 
con¬dusă în mod ademenitor de instinctul negării, al 
prevestirii, al decadenţei. Problema originii valorilor 
morale reprezintă pentru mine o problemă de prim 
rang deoarece ea condiţionează viitorul ome¬nirii. Ce-
rinţa de a crede că, de fapt, totul este în mâinile cele 
mai bune, că o carte, ca Biblia sau Sfânta Scriptură, 
cum spuneţi dumneavoastră, îţi dă asigurarea totală 
privind înţelepciunea şi cârmuirea divină a destinului 
omenirii care este tradusă în sens invers, voinţa de a 
nu lăsa să iasă la iveală adevărul cu privire la faptul 
deplâns, anume, că omenirea s-a aflat până acum pe 
cele mai rele mâini, că a fost guvernată de năpăstuiţi, 
de răzbunători perfizi, de aşa-zişi sfinţi, aceşti calom-
niatori şi pângăritori ai rasei umane» prin care umani-
tatea se degradează!

,,Nietzsche a considerat că Europa are una din 
rădăcini la Ierusalim, pe lângă Atena și Roma și 
că evreii sunt «salvarea Europei»”!

-V.G. M-aţi provocat şi chiar m-aţi afundat în 
idei filosofice, dar, pe bună dreptate, aţi subliniat 
şi critica lui Friedrich Nietzsche la adresa guver-
nanţilor!

- A.M. Nietzsche a căutat o alternativă la religie. 
În «Ecce homo» aceasta ia forma unei reorganizări a 
valorilor conducătoare ale umanităţii, care are ca nu-
cleu «autodepăşirea moralei prin sinceritate, autode-
păşirea mo¬ralistului prin opusul său – prin mine – 
aceasta înseamnă în gura mea numele Zarathustra», 
spune Nietzsche!

- V.G. De multe ori, tendinţa aceasta a reorgani-
zării valorilor a condus la simplism, la erori de tot 
felul în filosofie, ca şi în teologie!

- A.M. Dar, Nietzsche s-a opus oricărui sim-
plism. El a considerat că în Vechiul Testament sunt 
personalități ce nu sunt egalate de nici o literatură a 
lumii, că Europa are una din rădăcini la Ierusalim, pe 
lângă Atena și Roma și că evreii sunt «salvarea Eu-
ropei» (detaliat în Andrei Marga, «Europa și Israelul. 
O simbioză istorică» Rao, București, 2020, pp.44-51). 
Peste toate, el a acuzat că oamenii «l-au omorât pe 
Dumnezeu». În «Știința veselă», Nietzsche a lansat ce-
lebra sa teză: «Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir 
haben ihn getötet» («Dumnezeu e mort»! Iar de aici, 
gândește el, au venit și vin doar crize!

- V.G. Prin tot ceea ce aţi studiat şi mai ales 
prin ceea ce ne spuneţi, pledaţi pentru restabilirea 
permanenței religiei?

- A.M. O teză a mea în care am vorbit despre critica 
modernă a religiei, nutrită de aspiraţia depăşirii religi-
ei, a fost, între timp, infirmată, pot spune că această 

critică a generalizat cursul ascendent al in¬vestigaţiei 
experimentale a naturii, societăţii și a persoa¬nei 
umane, ca şi încrederea că abordarea ştiinţifică va lua 
sub control fenomenele și va fi şi suficientă pentru o 
viață umană cu sens! Numai că religia s-a dovedit a fi 
cu mult mai rezistentă şi mai profund înrădăcinată în 
viaţa umană decât au crezut criticii ei moderni! 

- V.G. Aş dori să ne vorbiţi despre câţiva autori 
care au gândit în acest sens!

- A.M. Hans Künga a argumentat convingător că 
cine ia în serios religia, nu trebuie să accepte revenirea 
«în spatele» criticii moderne a religiei. Și creştinismul 
are de reacţionat acolo unde religia este folosită pen-
tru scopuri represive şi are de promovat o clară opozi-
ţie faţă de orice încercare de a-l converti într-o morală 
a supunerii necondiţionate sau justificare a oprimării 
şi discriminării sau o reprezentare a intereselor celor 
ce domină sau o ideologie asocială sau acestea la un 
loc. Pe de altă parte, Hans Küng a propus «corectura 
cursului teologiei». Știinţa, filosofia, teologia, fiecare 
au de examinat din nou imaginea despre sine şi des-
pre celelalte două!

- V.G. Există şi un autor care a însemnat o ade-
vărată schimbare în abordarea religiei?

- A.M. O dată cu reflecţiile lui Franz Rosenzweig 
(1886-1929) s-a produs cotitura în abordarea religi-
ei. El a sesizat primul epuizarea resurselor unei lungi 
tradiţii din filosofia europeană, organizată în jurul te-
zei «depăşirii» religiei, şi a deschis noi orizonturi. Co-
titura pe care el a produs-o se lasă reperată pe trei 
direcţii: critica tradiţiei filosofice europene, «de la Ionia 
la Jena», reinstalarea religiei ca formă permanentă a 
spiritualităţii umane; reafirmarea iudaismului ca sur-
să a creş¬ti¬nismului şi a celor două religii ca viziuni 
concurente şi fundamental cooperative ale mântuirii.

- V.G. De la ce idei a pornit acest autor?
- A.M. În scrierea sa de doctorat: «Hegel und der 

Staat» (1920), istorismului, căruia Hegel i-a dat forma 
cea mai elaborată, Franz Rosenzweig i-a opus energic 
orientarea spre constantele lumii. Iar cu «Der Stern 
der Erlösung» (1923), s-a petrecut prima radicală re-
venire din filosofia europeană de la istorism la con-
siderarea lumii ca atare, în constantele atemporale, 
şi de la exclusivismul raţiunii la recunoaşterea reve-
laţiei. Religia este recuperată şi instalată în centrul 
viziunii asupra lumii. 

- V.G. Cu mult respect, v-aş ruga să insistăm 
puţin asupra acestui gânditor, pentru că merită cu 
prisosinţă!

- A.M. Franz Rosenzweig angajează o schimba-
re epocală în filosofie prin considerarea conştiinţei 
«morţii» drept punct de plecare al vederilor oamenilor 
asupra lumii. «Orice cunoaştere a în¬tregului [All] se 
originează în moarte, în teama de moarte... Tot ceea 
ce este muritor trăieşte cu această teamă de moarte», 
iar, Franz Rosenzweig face încă un pas înainte pe ca-
lea abordării existenţiale, pe care împreună cu Georg 
Lukacs, din «Die Seele und die Formen» (1910), o şi in-
augurează, de altfel, în filosofia mondială, observând 
că «numai singularul poate muri, iar tot ceea ce este 
muritor este solitar». El îl precede pe Heidegger, din 
«Fiinţă şi timp» (1927), în tematizarea morții!

 «Filosofi a îşi astupă urechile înaintea plânsetului 
umanităţii terorizate»!

- V.G. Domnule ministru, aş dori să vorbim ceva 
mai mult despre naştere, despre viaţă, aşa cum ne 
îndeamnă Sărbătoarea Naşterii Domnului, că des-
pre moarte ne-au împuiat destul capul covidiştii, 
bată-i cucul!

- A.M. O dată câştigată această ancorare în «con-
cretul» existenţei umane, prin preluarea «fricii în faţa 
morţii», Franz Rosenzweig a obţinut o perspectivă care 
i-a permis critica idealismului german şi a filosofiei în 
genere: «Filosofia îşi astupă urechile înaintea plânse-
tului umanităţii terorizate»! El a atacat aparenţa că 
filosofia este lipsită de presupoziţii, argumentând că 
presupoziţia inevitabilă a filosofiei este tocmai eluda-
rea realităţii morţii. «Ea ar fi trebuit să asculte plân-
setul terorii morale, şi nu să-şi închidă ochii faţă de 
realitatea crudă». Filosofia putea să nu ajungă, totuşi, 
în situaţia de a eluda realitatea, dacă ar fi plecat nu de 
la cunoaşterea universală, ci de la «neant» (Nought), 
ce nu se lasă în nici un caz redus la nimic («Nothing»). 
În fapt, moartea este o realitate şi nu putem accepta 
dizolvarea ei filosofică în «nimic», aşa cum naşterea 

înseamnă…
- V.G. Însă, acest Franz Rosenzweig priveşte re-

alitatea în desăvârşirea ei concretă!
- A.M. Franz Rosenzweig a reluat dezbaterea asu-

pra încercării lui Hegel de a racorda cunoaşterea şi 
credinţa şi dezvăluie ceea ce îi lipseşte acesteia şi, de 
altfel, şi materialismului filosofic ce i s-a opus: credin-
ţa ce-l călăuzeşte tacit, care este dată de revelaţie. În 
conţinut, aşadar, sistemul lui Hegel – care a plecat cu 
cea mai mare ambiţie de a promova cunoaşterea – a 
descoperit, de fapt, ceea ce s-a revelat! 

- V.G. Revelaţia fiind o dimensiune a credinţei, 
desigur!

- A.M. Exact, însă, rămâne de chestionat felul în 
care Hegel a preluat conţinutul «revelaţiei», iar Kierke-
gaard a avut dreptate să pună la încercare filosofia he-
geliană sub aspecul preluării păcatului şi a mântuirii. 
Dar, cel care, promovând această interogare, a deschis 
o cale nouă pentru filosofie a fost Scho¬penhauer, 
atunci când a pus sub semnul întrebării nu esenţa 
lumii, ci valoarea acesteia! 

- V.G. Interesantă perspectivă, care se îndepăr-
tează de viziunea lui Franz Rosenzweig!

- A.M. La Franz Rosenzweig, «totalitatea» lui Hegel 
se scindează în Om, Lume şi Dumnezeu, ca realități 
autonome! Ele sunt abordate din perspectiva revenirii 
de la o «viziune centrată asupra lumii» la o «viziune 
centrată asupra vieţii», iar cartea «DerStern der Erlö-
sung» caută ceea ce este «etern» (everlasting). «Nean-
tul» devine aici cheia dezlegării celei mai profunde pro-
bleme, dar dintr-o perspectivă deschisă de Hermann 
Cohen – care a înlocuit «neantul» înţeles drept ceva 
echivalent cu zero, cu «neantul» înţeles ca bază în ra-
port cu «care se constituie Cev»…

- V.G. Un «Ceva» care înseamnă viaţă, naştere şi 
îndumnezeire, dar, efemeritatea?

- A.M. Omul este un «individual» ce stă alături de 
alţi «individuali» şi rămâne, înainte de toate, efemer! 
Dar, individual şi efemer fiind, omul ştie că există in-
finitul şi-şi configurează viaţa prin raportare la infinit! 
Omul este funciar liber şi-şi caută esenţa asumându-
şi libertatea, omul aspiră la configurare în raport cu 
realitatea ultimă, în raport cu care îşi angajează cre-
dinţa!

- V.G. Ca să încheiem cu acest Franz Rosenzweig 
şi cu filosofia sa, ce se mai poate adăuga pentru a 
sublinia perenitatea credinţei?

- A.M. Că filosofia se restabileşte de către Franz 
Rosenzweig, în prelungirea teologiei, deoarece: «Crea-
ţia a fost cea neglijată de teologie în secolul al XIX-lea, 
în obsesia acesteia, în dreptul ideii unei revelaţii în 
mod vital prezente. Acum, tocmai creaţia este poarta 
pe care filosofia păşeşte în casa teologiei» şi revelaţia 
este astfel repusă la izvoarele din care se alimentează 
deopotrivă filosofia şi teologia! 

- V.G. Ce ne puteţi spune în încheierea dialogu-
lui de azi?

- A.M. Că atunci când stabileşte atributele lui 
Dumnezeu, Franz Rosenzweig se lasă inspirat de ide-
ea lui Moise Maimonide, după care «creativitatea» este 
atributul esenţial al lui Dumnezeu. Cartea «DerStern 
der Erlösung» argumentează susţinut că «Dumnezeu, 
în Sine Însuşi, se diferenţiază în Dumnezeul care cre-
ează şi Dumnezeul care revelează, Dumnezeul justiţi-
ei omnipotente şi Dumnezeul iubirii şi al milostivirii»! 
(VA URMA)

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de inginer 

debutant (S) la Facultatea de Inginerie, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs
a) nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
b) domeniul studiilor: științe inginerești;
c) alte competențe:
1. cunoașterea unei limbi străine; 
2. carnet conducere categoria B;
d)   alte condiţii specifice: certificat – ”Radioprotecția în practici cu surse 

de radiații ionizante”.
Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane şi 

Salarizare, până la data de 06.01.2023, între orele 10.00 - 12.00.
Bibliografia şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la Comparti-

mentul Resurse Umane şi Salarizare, tel. 0253/218222. 
Concursul va avea loc la sediul Rectoratului, din str. Tineretului, nr. 

4 şi constă în următoarele probe: 
proba scrisă: 16.01.2023, ora 10.00
interviu: 18.01.2023, ora 10.00

Nr. 407437/ 20.12.2022                                                                                                                                    

Anunţ referitor la deschiderea procedurii de transparenţă 
decizională a procesului de elaborare a unui proiect de hotarâre

Astăzi, 20.12.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă des-
chiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare 
a Proiectului de hotărâre privind aderarea Municipiului Târgu Jiu la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean de ocrotire 
a animalelor fără stăpân” din județul Hunedoara.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: 
•  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul 

Municipiului Târgu Jiu;
•  Anexele la proiectul de hotărâre;
•  Raportul de specialitate întocmit de Direcția de investiții și gospodărie 

comunitară.
Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la Secțiunea Con-

siliul Local – Legea Transparenței
•  la sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu Jiu, din Bd. Constan-

tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 

hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până 
la data de 03.01.2023:

[ ] în format electronic pe adresa de e-mail: primariatargujiu@targujiu.
ro; 

[ ] prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bd. Constantin 
Brâncuşi, nr.19, județul Gorj; 

[ ] la sediul instituţiei, la Registratură (Centrul pentru informarea 
cetățenilor), la adresa Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiec-
tul de hotărâre privind aderarea Municipiului Târgu Jiu la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean de ocrotire a animale-
lor fără stăpân” din județul Hunedoara.

 Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publica-
te pe pagina de internet a instituţiei, la la Secțiunea Consiliul Local – Legea 
Transparenței. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată 
în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07.02.2023. 

Data finalizare termen anunț: 07.02.2023. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

Daruri pentru pacienții Daruri pentru pacienții 
internați la Oncologie internați la Oncologie 
și Pediatrieși Pediatrie

Marea sărbătoare a Cră-
ciunului înseamnă să te 
gândești la nevoile ce-

lor din jur, iar preoții bisericii care 
aparține de Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu au vrut să facă 
o bucurie pacienților internați în 
Secția Oncologie. 

Astfel, preoții Eleodor Stoichin 
și Ilarie Dovleac, în colaborare cu 
preotul Ciprian Sîrbu, director-exe-
cutiv al Asociației Vasiliada – filiala 
Târgu-Jiu și preot paroh al Parohiei 
Sfinții Apostoli Târgu-Jiu, implicat 
în numeroase campanii umanitare, 
au adus bolnavilor pachete cu fruc-
te, dulciuri și alte produse specifice 
Crăciunului și au mai donat Secției 
Oncologie și cinci televizoare care vor 
fi montate în saloanele bolnavilor. 

„Am vrut să aducem un strop de 
bucurie bolnavilor, am stat cu dum-
nealor puțin și la discuții. Noi, ca 
preoți ai bisericii spitalului, venim 
cu multe alte ocazii pe la dumnealor. 
Un cuvânt cald, venit din suflet, este 
o mângâiere după care cei mai mulți 
dintre dumnealor tânjesc”, a spus pă-
rintele Eleodor Stoichin, parohul Bise-
ricii de la Spitalul 700. Cei trei preoți 
au mers cu daruri și la copiii internați 
la Pediatrie. Bucuria celor mici a fost 

pe măsură!
Bolnavii de la Oncologie au primit 

și vizita preotului Mădălin Țicleanu, 
paroh al Parohiei „Înălțarea Domnu-
lui” Târgu-Jiu, care le-a adus pachete 
cu fructe și dulciuri, dar și un televi-
zor la care vor putea urmări progra-
mul favorit pe perioada internării. 
„Suferința bolnavilor oncologici se 
citește în ochii dumnealor, dar am vă-
zut cu bucurie și speranța și credința 
în Dumnezeu, puterea de a lupta cu 
boala. Am răspuns unui apel venit 
din suflet și alături de preoții colegi, 
părintele Anghel Păunescu și Gheor-
ghe Ionașcu, cu bucurie și deschide-
re spre astfel de fapte, am decis să 
ajutăm. Bolnavii și personalul secției 
vor fi prezenți în rugăciunile noas-
tre! Le dorim ca sărbătoarea nașterii 
Domnului nostru Iisus Hristos să le 
mângâie sufletele”, a afirmat preotul 
Mădălin Țicleanu.

Secția Oncologie se află în clădi-
rea situate pe strada A.I. Cuza și asi-
gură internări în vederea efectuării 
investigațiilor în scop de diagnostic 
și tratament. Secția oferă servicii de 
spitalizare continua și de zi. În pre-
zent, în secție sunt internați 27 de 
pacienți (spitalizare continuă).

I.I.
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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 

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.

 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..

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 

 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 contract 

de vânzare-cumpărare nr. 
5122/1991 pe numele Cincă 
Vasile și Cincă Elena.

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.

DeceseDecese

r Colectivul promoției 

1979 al Liceului Nr. 2 

Tg-Jiu, unde a fost pro-

fesor și diriginte domnul 

CORNEL POPESCU, cu 

adâncă durere și tristețe 

în suflet, transmite sincere 

condolenațe familiei îndu-

rerate.

Vând 2 terenuri (intra-

vilan și extravilan) în vatra 

satului Drăguțești, în veci-

nătatea Bisericii, în partea 

dreaptă, cultivate în prezent 

cu lucernă.

Un teren are 6200 mp 

(31m x 200m) din care 736 

mp intravilan, iar al doilea 

6400 mp (32m x 200m) din 

care 973 mp intravilan. Ac-

cesul la cele două terenuri 

se face printr-o porțiune de 

drum privată (6m x 60m), 

care intră în prețul vânzării și 

va fi folosit de cumpărători în 

indiviziune. Fiecare teren are 

cadastru și înscriere în cartea 

funciară.

Tel. 0745641008.

MatrimonialeMatrimoniale

 Domn serios, fără 
obligații, fizic plăcut, 64 ani, 
caut doamnă pentru relație 
serioasă, până în 62 ani, fără 
obligații, aspect plăcut. Tel. 
0766608042.

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 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!

r Deplângem plecarea 

dintre noi a omului deo-

sebit, profesor CORNELIU 

POPESCU, fost Inspec-

tor Șef al Inspectoratului 

Școlar Județean Gorj și 

Vicepreședinte al Consi-

liului Județean Gorj. 

A fost un bun co-

leg și prieten devotat al 

soțului și tatălui nostru, 

prof. univ. dr. NICOLAE 

MISCHIE. 

Drum lin spre ceruri! 

Sanda, Alexandru și 

Ioana Mischie
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Polițiștii Serviciu-
lui de Investigare a 
Criminalității Eco-

nomice Gorj, sub coordona-
rea unui procuror din cadrul 
Parchetului de pe lângă Ju-
decătoria Novaci, au făcut 
ieri 13 percheziții domicilia-
re, în municipiul București și 
județul Călărași, la locuințele 
unor persoane bănuite de 
săvârșirea infracțiunii de 
deținerea în afara antrepozi-
tului fiscal sau comercializa-
rea pe teritoriul României a 
produselor accizabile supuse 

Polițiștii din Gorj, percheziții la contrabandiștii de tutunPolițiștii din Gorj, percheziții la contrabandiștii de tutun
marcării, fără a fi marcate 
sau marcate necorespunzător 
ori cu marcaje false peste li-
mita a 1 kilogram de tutun de 
fumat, arată IPJ Gorj într-un 
comunicat de presă.

Bănuiții ar fi achiziționat 
tutun de la diverși furnizori, 
pe care l-ar fi comercializat, 
ulterior, în afara antrepozi-
tului fiscal, utilizând diferite 
firme de curierat.

Suportul de specialita-
te a fost asigurat de Direcția 
Operațiuni Speciale din ca-
drul Inspectoratului General 

al Poliţiei Române.
La acțiune participă și 

luptători ai serviciilor pen-
tru acțiuni speciale din ca-
drul D.G.P.M.B. și I.P.J. 
Călărași, polițiști ai servicii-
ilor criminalistice din cadrul 
D.G.P.M.B. și I.P.J. Gorj, ai 
serviciilor de investigare a 
criminalității economice Sec-
tor 3 și 4, precum și polițiști 
de investigații criminale din 
cadrul I.P.J. Gorj, a mai co-
municat instituția.

M.C.H.

Contract semnat pentru Contract semnat pentru 
locuințele din cartierul Narciselorlocuințele din cartierul Narciselor

Primarul Marcel Romanescu a semnat contractul pentru 
primele 120 de locuințe destinate tinerilor din Târgu Jiu și 
finanțate prin PNRR. „Este vorba de primele 20 de blocuri pe 
care le construim în cartierul Narciselor, iar valoarea investiției 
depășește 7 milioane de euro fără TVA. Sunt blocuri P+2, de tip 
nZEB plus - nearly Zero Energy Building (clădiri cu consum de 
energie aproape zero). Apartamentele vor avea asigurat necesa-
rul de energie de la panouri fotovoltaice, acest lucru însemnând 
costuri foarte reduse pentru cei ce locuiesc aici. Așa cum am 
mai spus, invităm firmele din Târgu Jiu să participe la licitațiile 
organizate pentru acest proiect”, a precizat primarul.

I.I.

În pragul sărbătorilor de iarnă, Școală 
Gimnazială Câlnic, condusă de director Flo-
rentina Stoenoiu, s-a implicat într-o activitate 
caritabilă împreună cu Asociația Opportunity 
Club, organizând în perioada 14 noiembrie-
18 decembrie 2022 o nouă ediție a proiectului 
„Spiridușii lui Moș Crăciun”. În acest sens, 
elevii și-au așternut dorințele pe hârtie și au 
așteptat cu emoție să primească ceea ce au 
visat. ,,Școala Cânic s-a implicat cu drag în 
această activitate fiindcă cea mai de preț co-
moară a unui cadru didactic o reprezintă bucu-
ria oglindită pe chipul sufletelor inocente. Sute 
de elevi au primit cadoul mult visat prin inter-
mediul multor oameni cu suflet bun care au să-
rit în ajutorul școlii și asociației. S-a organizat 
o șezătoare, copiii au cântat colinde și i-au în-
cântat pe cei prezenți”, au spus profesorii. 

M.P.

Școlarii de la Câlnic, ,,spiridușii Școlarii de la Câlnic, ,,spiridușii 
lui Moș Crăciun!”lui Moș Crăciun!”
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Pugilistul gorjean Andrei Musteț (19 ani), unul 
dintre cei mai promițători sportivi ai județului Gorj, 
are un final de an excelent. După ce a câștigat finala 
Cupei României, boxerul legitimat la CS Jiul Rovi-
nari a obținut și locul I la  categoria 67 de kilogra-
me în cadrul Campionatului Național de Seniori și 
Tineret, desfășurat în comuna Bălești. Pugiliștii de 
la 13 categorii de greutate s-au bătut pentru trofee, 

Andrei Musteț, câștigătorul premiului ,,Fulger”
însă numai trei au obținut și  un premiu în bani, 
grație sponsorului Federației Române de Box, Ever-
gent Investments. Câștigătorii au fost:

– Daniel Hermeziu 75 kg - 4.000 lei, premiul 
,,Gladiator”, pentru câștigătorul celei mai disputate 
categorii;

– Andrei Musteț 67 kg – 3.000 lei, premiul ,,Ful-
gerul”, pentru campionul cu cele mai multe victorii 

înainte de limită;
– Eusebiu Târzoman 60 kg – 3.000 lei, pre-

miul ,,Rising Star”, pentru cel mai tânăr campion 
național.

Potrivit FRB, aceste premii în bani vor fi menținute 
și la finala Campionatului Național de Seniori din 
2023, unde vor apărea și alte categorii noi.

CĂTĂLIN PASĂRE

CLASAMENT LIGA FLORILOR

Pos. Echipa    Juc V E P GM GP GDif Pts
1. SCM Gloria Buzău     9 9 0 0 266 222   44        27
2. CSM București     9 8 1 0 297 224   73        25
3. CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud   9 7 1 1 268 234   34        22
4. CS Rapid București    9 6 1 2 287 248   39        19
5. SCM Râmnicu Vâlcea    9 6 1 2 298 278   20        19
6. HC Dunărea Brăila     9 5 1 3 259 233   26        16
7. CS Măgura Cisnadie    9 3 1 5 245 259  -14        10
8. CSM Tg. Jiu     9 3 0 6 229 237    -8          9
9. CS Minaur Baia Mare    9 3 0 6 228 254  -26          9
10. SCM Universitatea Craiova   9 3 0 6 227 254  -27          9
11. HC Zalău      9 3 0 6 224 252  -28          9
12. CS Dacia Mioveni 2012    9 2 0 7 236 258  -22          6
13. CSM Slatina     9 2 0 7 197 225  -28          6
14. CSM Galati     9 0 0 9 204 287  -83          0

CSM Târgu Jiu se pregătește de un duel 
foarte important în Liga Florilor. Trupa 
gorjeană vine după succesul obținut în 

Bănie și stă la adăpostul locului 8. Surprinzător 
sau nu, Minaur Baia Mare, o echipă obișnuită și 
cu competițiile europene, are aceeași linie de cla-
sament, dar golaveraj mai slab. Antrenorul Liviu 
Andrieș a apreciat că trupa gazdă nu pornește cu 
prima șansă, dar speră să vadă aceeași atitudine 
a gorjencelor din ultimele două partide. Meciul se 
dispută joi, de la ora 18.00.

,,Urmează un joc delicat și dificil, la fel ca toa-
te celelalte. Întâlnim un adversar care anul trecut a 
terminat în primele patru echipe ale Ligii Florilor, o 
echipă care a jucat în cupele europene, dar din pă-
cate nu s-a calificat mai departe. A participat și în Fi-
nal Four-ul Cupei EHF, deci este o echipă de tradiție 
a handbalului feminin românesc. Noi venim după 
două jocuri bune spre foarte bune, cu Vâlcea și cu 
Craiova. Fetele s-au mobilizat și am obținut prima 
victorie în deplasare. Venim pe un fond bun și sper 
ca fetele să depună același efort și să aibă aceeași 
determinare ca în ultimele meciuri. E clar că ultimele 
două jocuri ne obligă să fim din ce în ce mai buni, 
dar va fi o partidă de altă natură. Nici Baia Mare nu 
are un început bun de campionat și vor veni foarte 
motivate la Târgu-Jiu. Sunt convins că fetele se vor 
mobiliza și vor avea aceeași exprimare în joc.E clar 
că datorită istoricului și a ceea ce este în spatele ce-
lor două echipe, Baia Mare pornește cu prima șansă, 
dar ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în ultimele 

Mobilizare pentru meciul cu Minaur: ,,Când jucăm Mobilizare pentru meciul cu Minaur: ,,Când jucăm 
acasă, fanii sunt foarte importanți”acasă, fanii sunt foarte importanți”

jocuri, cred că și noi avem șansa noastră și trebuie 
să o apărăm până la capăt și să dăm dovadă că 
suntem o nucă destul de greu de spart”, a precizat 
Andrieș. Alexandra Maria Gavrilă va reveni pe par-
chet joi, în schimb Katarina Pavlovic este, în conti-
nuare, accidentată. ,,Nu le-am avut pe Maria Gavri-
lă și Katarina Pavlovic la meciul de la Craiova și, din 
păcate, pe Pavlovic nu o vom avea nici la meciul cu 

Baia Mare. Revine Maria și eu sper ca nivelul jocului 
să crească”, a mai spus antrenorul gorjean.

Ira Zinatullina anticipează un nou duel foarte 
echilibrat, însă crede că publicul va asigura plusul 
de care gazdele au nevoie ca să câștige. Jucătoarea 
din Ucraina vrea două succese pe final de an.

,,Venim după două jocuri foarte bune, însă întâl-
nim o echipă de tradiție din handbalul românesc. 
Sper să facem o figură frumoasă și să păstrăm 
aceeași atitudine din ultimele meciuri. Cu siguranță 
avem un moral bun, am încredere în echipă, în an-
trenamentele pe care le facem și cred că vom face 
o partidă foarte bună. Este clar că atunci când ju-
căm acasă ne simțim mult mai bine, avem al optulea 
jucător în teren, publicul. Fanii din  Târgu-Jiu sunt 
foarte buni, ne susțin și în fiecare meci de pe teren 
propriu am reușit să arătăm ca o echipă puternică, 
chiar dacă am venit în Liga Florilor în acest an. Spe-
răm să terminăm anul cu două victorii. Avem șansa 
noastră, însă trebuie să muncim,  să evoluăm cu 
mult curaj și multă determinate și să ne luptă în te-
ren până la capăt”, a spus Zinatullina.

După partida cu Minaur Baia Mare, CSM Târgu 
Jiu se deplasează la Galați. Meciul are loc pe 29 
decembrie.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Federația Română de Fotbal a anunțat, 
marți, că echipa națională de fotbal 
U21 va disputa, în luna martie a 

anului viitor, două meciuri amicale, împotriva 
selecționatelor similare din Portugalia și Ger-
mania. Partidele vor avea loc la București și 
Sibiu, după următorul program:

24 martie 2023: România U21 – Portugalia 
U21, Stadion ,,Steaua”

28 martie 2023: România U21 – Germania 
U21, Stadionul din Sibiu

Portugalia și Germania sunt și ele califica-
te la EURO 2023. Lusitanii au terminat pre-
liminariile cu nouă victorii și un egal, iar la 
turneul final fac parte din Grupa A, alături de 
Țările de Jos, Belgia și Georgia. Germania a 
câștigat grupa de calificare cu nouă victorii și 
o înfrângere, iar la EURO 2023 va fi în Gru-
pa C, cu Anglia, Cehia și Israel. România este 
una dintre gazdele competiției. Echipa condu-
să de Emil Săndoi va  disputa toate meciurile 

Amicale tari pentru tricolorii U21
din faza grupelor pe Stadionul ,,Steaua”. Pri-
mul meci alre loc miercuri, 21 iunie.

Programul complet din grupa ,,tricolo-
rilor”

GRUPA B: ROMÂNIA, Spania, Ucraina, 
Croația

Miercuri, 21 iunie
19.00 Ucraina – Croația (Stadionul Giulești, 

București)
 21.45 România – Spania (Stadionul 

Steaua, București)
Sâmbătă, 24 iunie
19.00 România – Ucraina (Stadionul 

Steaua, București)
21.45  Spania – Croația (Stadionul Giulești, 

București)
Marți, 27 iunie
21.45 Croația – România (Stadionul 

Steaua, București)
21.45  Spania – Ucraina (Stadionul Giulești, 

București)
CĂTĂLIN PASĂRE

E anunțată revenirea lui 
Reghecampf la Craiova

Laurenţiu Reghecampf va antrena din nou Universitatea 
Craiova, începând din iarna aceasta. Informația a apărut în 
ProSport, care susține că ,,Reghe” s-a înţeles cu patronul Mi-
hai Rotaru şi va semna un contract până în vară, cu opţiune 
de prelungire. În Bănie, antrenorul va avea aceleaşi condiţii 
financiare ca în precedentul mandat. Contractul va fi parafat 
după ce Reghecampf îşi va rezilia înțelegerea cu Neftchi Baku, 
formaţie care mai are două meciuri de jucat anul acesta. În 
campionatul trecut, cu Reghecampf pe bancă, Universitatea 
Craiova a terminat pe locul 3 şi s-a calificat în preliminariile 
Conference League după ce a câştigat barajul cu FC Botoşani.  
Pe de altă parte, tehnicianul a declarat, recent, că vrea să con-
tinue la actuala sa formație.

„Am mai fost întrebat. Nu pot interzice presei să scrie știri 
despre mine. Poate să scrie ce vrea, este dreptul ei. Sunt la 
Neftchi acum. A fost o nouă întâlnire cu cei din club în care am 
vorbit despre consolidarea echipei. Nu există nicio problemă din 
partea mea. Nu mă gândesc să-mi schimb echipa”, a spus Re-
ghecampf la o conferință de presă a grupării azere.

Totuși, numele noului principal al oltenilor va fi anunțat 
până la finalul anului, lucru confirmat de președintele 
Universității Craiova, Sorin Cârțu

„Deocamdată ne gândim. Oricum, în zilele următore vom 
anunța. Da, înainte de Anul Nou, chiar și mai devreme. Pe 4 
ianuarie echipa pleacă deja în Turcia. Ne gândim și la niște 
jucători care să îmbunătățească echipa. Sunt discuții cu antre-
nori, dar nu pot să vă avansez… vedem”, a spus Cârțu, la Pro 
Arena. Universitatea Craiova a terminat anul cu 38 de puncte, 
pe poziția a cincea.

CĂTĂLIN PASĂRE


