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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»8-9»8-9
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Amenzi de 12.000 lei pentru o 
măcelărie și un supermarket măcelărie și un supermarket 
din Gorjdin Gorj

O măcelărie din Târgu-Jiu a fost 
sancționată cu 12.000 de lei de către 
inspectorii Direcției Sanitar Veteri-
nare și pentru Siguranța Alimentelor 
Gorj. Amenda a fost aplicată pentru 
întreținerea necorespunzătoare a 
spaţiilor şi echipamentelor, respectiv 
pereți interiori, plafoane, echipamen-
te de lucru şi ustensile neigienizate, 
cu porțiuni ruginite sau exfoliate. 
În plus, recipienţii de precolectare 

a deșeurilor 
nealimenta-
re nu erau 
p r e v ă z u ț i 

cu capac 
şi sac 
m e n a -

jer. 

Bucătăria lui Fabi: Bucătăria lui Fabi: 
Mămăligă Mămăligă 
cu Baby cu Baby 

Spanac gătită pe Spanac gătită pe 
foc!foc!

CE Oltenia n-are cărbune și cumpără de CE Oltenia n-are cărbune și cumpără de 
la privați – Ascunde cantitatea de care la privați – Ascunde cantitatea de care 
are nevoie și prețul!are nevoie și prețul!
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„Apără-mă Doamne de priet eni, că de dușmani mă feres c singur.” - Zicală românească„Apără-mă Doamne de priet eni, că de dușmani mă feres c singur.” - Zicală românească
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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
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Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

Mereu noua și inexistenta lege a pensiilor!?

Runcu: ”Dar din dar se face Rai!” 
Podoabe, ornamente, desene, în 
atelierele de datini și obiceiuri

Post de fochist 
la un liceu din 
Târgu-Jiu

Liceul Tehnologic nr.2 din Târ-
gu-Jiu a scos la concurs un post 
de fochist. Pot participa la concurs 
persoanele cu studii medii, care au 
absolvit un curs de fochist și dețin 
permis de conducere categoria B. 
Nu se solicită vechime în muncă. 

Termenul limită de depunere a 
dosarelor este 5 ianuarie 2023. Pro-
ba practică are loc pe 20 ianuarie, 
iar interviul a fost programat pentru 
data de 25 ianuarie. 

Postul de muncitor calificat este 
pe perioadă nedeterminată.

I.I.
- Copii și profesori, împreună, 

în ajunul sărbătorilor
- Bătrânii de la Dobrița nu au 

fost uitați
- Colinde pentru părinți

În perioada 12-22 decembrie 
2022, clasele primare ale Școlii 
Gimnaziale Runcu, Liceul Tehno-
logic ”General Constantin Șandru” 
Bâlta, coordonate de învățătoarele 
Caragea Ancuța, Drăghescu Ana, 
Popescu Irina, Popescu Cristina și 
Besoi Georgeta au desfășurat mai 
multe activități în cadrul Proiectu-
lui Educațional “Magia Sărbătorilor 
- C-așa-i datina la noi”.

La începutului Proiectului, copi-
ii au aflat informații despre datinile 
și obiceiurile de iarnă după care au 

urmat activitățile: au 
confecționat podoa-
be, ornamente, dese-
ne, felicitări dedicate 
Sărbătorii Nașterii 
Domnului în cadrul 
atelierelor organizate 
în fiecare clasă, de-
asemenea au pregătit 
biscuiți pentru Moș 
Crăciun, activitate 
care i-a încântat. Una 
dintre activitățile Pro-
iectului a fost dedi-
cată voluntariatului 
“Dar din dar se face 
rai” - în care copi-

ii au strâns fructe și dulciuri pentru 
a le dona Căminului de bâtrâni de la 
Dobrița. „Primește-ne gazdă-n casă! 
a fost o altă activitate iubită de copii: 
aceștia au mers la colindat, a fost ac-
tivitatea prin care le-am urat partene-
rilor noștri sănătate, iar aceștia ne-au 
primit cu drag și daruri pentru copilași 
(Primăria Comunei Runcu, Biserica 
Runcu, Biserica Bâltișoara, Biserica 
Dobrița, dar și Liceul Tehnologic Ge-
neral Constantin Șandru Bâlta).

Proiectul se finalizeazã ca o încu-
nunare cu un concert de colinde pen-
tru părinți “lisus Se Naște, Slăviți-L!” 
Mulțumim copiiilor, partenerilor și 
părinților pentru colaborare și impli-
care!”, a spus învățătoarea Popescu 
Cristina-Maria.

C.P.

Motto: „Inteligența nu înseam-
nă să nu faci greșeli, ci să vezi repe-
de cum poți să le îndrepți.”

Bertolt Brecht

Înaintea fiecărei noi campanii 
electorale ori chiar preelec-
torale ni se vehiculează de 

către partide și partidulețe că vom 
avea parte de o nouă lege a pensi-
ilor. Care, bineînțeles, va înlătura 
inechitățile celei aflate încă în vi-
goare. Mai mult, cum este cazul 
pretinsului Partid Național Liberal, 
ni s-a fluturat pe la nas și șansa de 
a scăpa de pensiile speciale. Nu-i 
așa că am dreptate? Și chiar nu vă 
spun nicio noutate.

PROMISIUNI NEONORATE! 
Nici actualele partide aflate la gu-
vernare, în special Partidul Social 
Democrat și Partidul Național Li-
beral, nu fac excepție de la regu-
lă. În fapt, coaliția de guvernare îi 
mai conține și pe cei de la UDMR, 
dar aceștia își văd doar de propri-
ile interese și nu-și bagă nasul în 
chestiuni mai serioase. Cum, de 
pildă, ar trebui să fie noua Lege a 
pensiilor, promisă a fi gata până la 
sfârșitul anului de (diz)grație 2022! 
Căci, după cum se știe, a promite 
nu costă bani!

Nici nu m-aș aștepta ca în 
puținele zile rămase până la fine-
le anului în curs, când celor mai 
mulți, inclusiv angajaților Ministe-
rului Muncii sau arlamentarilor - le 
este gândul numai la Sărbătoarea 
Nașterii Domnului – Iisus Hristos, 

ori la noaptea trecerii dintre ani, Reve-
lionul, să se mai dreagă busuiocul și să 
avem gata noua Lege a pensiilor. 

Angajamente că o vom avea au tot 
fost, dar nici măcar coaliția PSD-PNL și 
UDMR nu a dat semne că s-ar ține de 
cuvânt. Ministrul Muncii, Marius Bu-
dăi, trece drept un om serios și am avut 
impresia că se va ține de cuvânt. Numai 
că mult așteptata nouă Lege a pensiilor 
nu depinde numai de el. Chiar șeful lui 
de partid, Marcel Ciolacu, președintele 
PSD, ne-a strecurat ideea că noua Lege 
a pensiilor ar putea să fie gata abia la 
începutul primei sesiuni parlamentare 
a anului 2023! În acest timp, se pare că 
liderul social-democrat Marcel Ciolacu, 
împreună cu liderul de grup parlamen-
tar PSD din Camera Deputaților sunt 
într-o vizită, de lucru ăi zic dumnealor, 
în îndepărtata Coreea de Sud.

NIMIC NOU DESPRE PENSIILE 
SPECIALE. Și, să recunoaștem, sunt 
încă multe necunoscute ale viitoarei 
legi a pensiilor. Ministrul Muncii, Ma-
rius Budăi, ne zicea miercuri că oamenii 
vor afla în câteva zile pentru cine crește 
vârsta de pensionare la 65 de ani. Nici 
măcar trebșoara asta nu s-a stabilit, 
deși anul 2023 bate la ușă! Cât despre 
soarta pensiilor speciale, nici măcar o 
vorbuliță. Probabil vor rămâne așa cum 
au fost. Și nu doar în anul 2023 și nici 
în anul 2024, an în care vom avea toate 
alegerile posibile: locale, parlamentare 
și prezidențiale.

LEGEA PENSIILOR EXISTĂ, DAR 
LIPSEȘTE CU DESĂVÂRȘIRE! În țara 
în care haosul este în floare, dintre 
schimbările pregătite pensionarilor în 

2023 ar fi: creșterea cu 12,5% a tu-
turor pensiilor, deja anunțată, ajo-
toare bănești celor cu venituri de cel 
mult 3.000 de lei; unctul de pensie 
va ajunge la 1.785 de lei (mă refer la 
ultima strigare, căci în timp s-au mai 
anunțat și alte cifre!); pensia minimă 
la 1.125 de lei. Sunt cifre apărute în-
tr-un proiect de OUG care, probabil, 
va ține loc, de nouă Lege a pensiei. 
Care Lege, cum spuneam, există dar 
lipsește cu desăvârșire!

ION PREDOȘANU

P.S. A GREȘI ESTE OMENEȘTE, 
DAR A PERSEVERA E DIABOLIC!, 
după cum spune un vechi proverb 
latin. A cincea variantă a Ordonanței 
de Urgență a Guvernului, privind pla-
fonarea prețurilor la energia electrică 
– numai pe anul acesta – are, cum am 
scris și ieri, o eroare. Încă necorecta-
tă! (Ion Predoșanu)
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Situație alarmantă la CE Oltenia. În edițiile ,,Gorjea-
nul” am relatat despre faptul că șefii CEO țin departe 
de opinia publică situația stocurilor de cărbune.  

CE Oltenia n-are cărbune și cumpără de la privați – Ascunde 
cantitatea de care are nevoie și prețul!

Virgil Popescu s-a lă-
udat cu stocuri care 
nu există în realitate, 

altfel nu se explică de ce Com-
plexul Energetic Oltenia cum-

pără de la privați, termocen-
tralele sale neavând practic cu 
ce să funcționeze. Toate aceste 
aspecte au fost relatate aici: 
https://gorjeanul.ro/ceo-sto-

curile-de-carbune-top-secret-
marca-pnl/

Iată că în anunțul de 
achiziție de lignit, șefii CEO as-
cund prețul pe care compania 
îl va plăti pentru cărbunele de 

care are nevoie, dar și cantita-
tea necesară, făcând trimitere 
la caietul de sarcini. Secre-
tomania pare să se fi instalat 
de-a binelea în ultimii ani la 
CEO, administrația ascunzând 

și anexele convocatoarelor afe-
rente ședințelor ordinare și 
extraordinare ale acționarilor 
societății de stat, deși acestea 
ar fi trebuit să fie publice. 

M.C.H.

Vicepreședintele Sindicatului Energia 
Rovinari, Manu Tomescu, liderul Pieței, 
cere conducerii CEO un program urgent 
de protecție socială. Este singurul repre-
zentant al salariaților care se bate pen-
tru drepturile celor 11.000 de angajați ai 
societății de stat.

Acesta a postat pe pagina sa de socializa-
re, condițiile în care lucrează miile de salariați 
din producție, atât în cariere, cât și în termo-
centrale. Deși legea 197 există de aproape doi 
ani iar în baza ei oamenii pot ieși la pensie 
la 52 dacă au lucrat cel puțin 25 de ani în 
producție, nu se aplică nici în mopmentul de 
față. Legea menționată poate fi socotită chiar 
o protecție socială reală,  împotriva disponi-
bilizărilor masive de personal și a riscului de 
deces la muncă.

Program de protecție socială, URGENT!

Manu Tomescvu: ,,În toate subunitățile de 
producție ale C.E.Oltenia salariații simt în fie-
care zi de muncă, tot mai tare și mai apăsător 
acest PROGRAM DE RESTRUCTURARE/ÎNCHI-
DERE a grupurilor energetice pe cărbune!

Lipsurile sunt din ce în ce mai multe și mai 
mari, salariații din producție sunt din ce în ce 
mai puțini, mai îmbătrâniți și îmbolnăviți, iar 

Angajații CEO n-au niciun fel de protecție socială în fața dezastrului Angajații CEO n-au niciun fel de protecție socială în fața dezastrului 
care vine în sistemul energeticcare vine în sistemul energetic

sarcinile de serviciu sunt tot mai multe!
Puterea politică trebuie să înceapă să se gân-

dească și la oamenii care muncesc cu adevărat 
în această companie, și așa cum și-au asumat 
prin lege PROGRAMUL DE DECARBONIZĂRE, 
adică PROGRAMUL DE ÎNCHIDERE a grupurilor 
energetice pe cărbune, tot așa trebuie să emi-
tă URGENT și un program de PROTECȚIE 
SOCIALĂ a salariaților din C.E.Oltenia! Trebuie 
deblocată URGENT legea nr.197/2021, în așa 
fel încât prin prevederile acestei legi oamenilor 
să le fie recunoscute și aplicate în TOTALITA-
TE condițiile de muncă în care și-au desfășurat 
activitățile! Trebuie angajat URGENT personal 
tânăr în locul celor pensionați, iar acest perso-
nal tânăr trebuie incadrat pe perioadă NEDE-
TERMINATĂ și CU DREPTURI DEPLINE! Numai 
așa poate fi continuată activitatea în condiții 
de siguranță în subunitățile de producție ale 
C.E.Oltenia, chiar dacă această perioadă este 
una relativ scurtă, adică doar până în anul 
2032, așa cum declară ei!”, a declarat liderul.

M.C.H.

OFSD Gorj a reușit ca pen-
tru nouă copii din Rovi-
nari, Crăciunul să fie, anul 
acesta, altfel,  mai fericit 
și plin de speranță!                  

Familia cu trei copii, cu vâr-
ste între unu și șapte ani, nu 
avea posibilitatea să gătească 
mâncare caldă micuților. Așa 
că social-democratele le-au 
oferit o plită electrică profe-
sională, produse alimentare 

Femeile social-democrate au încălzit o familie 
săracă cu trei copii și alți micuți din Rovinari

cu preparare rapidă, dulciuri, 
pături și pilote.

,,Alți șase copii ne-au 
așteptat nerăbdători să ajun-
gem. Pentru că sunt cuminți și 
silitori, au primit multe, multe 
pachete cu dulciuri. Emoția 
de pe fețele micuților și lacri-
mile din ochișorii lor denotă 
faptul că ne-am atins scopul. 
Am reusit să aducem bucu-
ria sărbătorilor de iarnă", a 
transmis lideră OFSD Gorj, 
Anca Bordușanu, mulțumind 
colegelor care fac, cu plăcere, 
astfel de acte de caritate.

A.S.
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* ANAF va scoate la concurs aproape 1.500 
de posturi vacante

Senatul va vota majorarea salariilor pentru cei 
care lucrează in unitățile subordonate APIA, 
după ce anumiţi funcţionari parlamentari au 
primit şi ei bani in plus, arată presa centrală.

Anul Nou vine și cu sporuri la salarii pentru 
cei care se ocupă de implementarea Pla-
nului Național de Redresare și Reziliență.

Guvernul a decis, în luna iunie, suspendarea 
ocupării locurilor de muncă la stat prin concurs 
sau examen. 

Iată că de la începutul anului viitor se vor putea 
relua concursurile la toate instituţiile statului.

ANAF vrea să scoată la concurs în 2023 toate 
cele 1.490 de posturi vacante. Cel mai mare deficit 
de personal este în teritoriu.

Ultimele date arată că, în sistemul public, numărul 
de angajaţi este de 1,26 milioane

Pe lângă libertatea de a face angăjari, bugetarii 

Angajări la stat! Sporuri pentru Angajări la stat! Sporuri pentru 
funcționarii care implementează PNRRfuncționarii care implementează PNRR

vor primi de la începutul anului viitor şi sporuri la 
salariu intre 25% şi 50% daca lucrează la imple-
mentarea PNRR. 

Banii vor fi primiţi in funcţie de evaluarea activi-
tăţii şi performanţele individuale.

Dacă angajatul obţine calificativul „foarte bine”, 
majorarea salariului va fi de 50%, dacă primeşte 
„bine”, va avea cu 25% mai mulţi bani, iar dacă ob-
ţine „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”, nu se aplică 
majorarea. 

Şi angajaţii din mediul privat ar putea primi mai 
mulţi bani de la 1 ianuarie. 

În urma discuţiilor dintre sindicate, patronate și 
reprezentanţi ai guvernului, s-a decis ca angajatorii 
vor putea oferi voluntar cel puţin 450 de lei pentru 
salariile intre 3.000 şi 5.000 de lei brut. 

În acest caz, din cei 450 de lei, 200 de lei vor fi 
scutiţi de taxe.

M.C.H.

Tichetele educaționale de 500 de lei pentru 
încă 190 de mii de copii vor fi virate până pe 23 
decembrie, anunță ministrul Boloș. 

Acesta a promis în noiembrie că banii vor fi 
dați în prima săptămână din decembrie. 

Până pe data de 23 decembrie, încă 190.000 
de copii o să primească tichetele educaționale de 
500 de lei, după cum a declarat pentru Edupedu.
ro, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, 
Marcel Boloș: „Acum am rezolvat și primesc toți 
banii săptămâna aceasta, până pe 23”.

„Cred că mai sunt câteva de virat, dar oricum 
primesc toți banii înainte de sărbători. Am promis 
că până în data de 9 decembrie, e adevărat, dar 
am avut ceva probleme cu listele de beneficiari. 
Acum am rezolvat și primesc toți banii săptămâna 
aceasta, până pe 23”, a spus Marcel Boloș, citat 
în presa centrală.

Acesta a mai spus că „mecanismul urmează 
să-l definitivăm în luna februarie sau până în tri-
mestrul întâi, ca să putem face majorarea de va-
loare și schimbarea de mecanism. Trebuie să ter-
minăm proiectul de ordonanță.”

M.C.H.

Tichetele de 500 Tichetele de 500 
de lei pentru copii, de lei pentru copii, 
înainte de Crăciunînainte de Crăciun

Copiii legitimați la 
Minerul Motru au primit 
sute de cadouri

Copiii care sunt legitimați la Clubul Sportiv 
Minerul Motru au primit, ieri, vizita lui Moș 
Crăciun. Cel care l-au adus pe Mosul a fost chiar 
edilul localității, Cosmin Morega, care a avut grija 
să ii premieze și pe antrenori dar și pe micii sportivi 
care s-au dedicat activității la club. 

A.S.
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A câștigat șefi a Poliției Municipale Târgu-JiuA câștigat șefi a Poliției Municipale Târgu-Jiu
Comisarul Viorel Savu a ră-

mas la conducerea Poliției 
Municipale Târgu-Jiu, după 

ce a câștigat postul prin concurs. A 
fost de altfel singurul candidat. Acesta 

ocupa funcția de la începutul anului, 
prin împuternicire, după ce comisarul 
șef Nicolae Negrea a ieșit la pensie. 

În urma concursului susținut pe 
data de 15 decembrie la sediul IPJ 

Gorj, comisarul șef Viorel Savu a 
obținut nota 8,66. A fost vorba de un 
interviu structurat pe subiecte profe-
sionale. 

Viorel Savu este fostul șef al Ser-
viciului de Investigații Criminale din 
cadrul IPJ Gorj.

I.I.

Peste 500 de copii au ajuns la spital cu viroze și pneumoniiPeste 500 de copii au ajuns la spital cu viroze și pneumonii

„În perioada 10-21 decembrie, 
la Camera de Gardă Pediatrie s-au 
prezentat 522  de copii cu diverse 
afecțiuni respiratorii - pneumonii, viro-
ze și bronșiolite, o mică parte dintre ei 
având nevoie și de internare. În aceeași 
perioadă, în Secția de Pediatrie au fost 
internați 55 de copii; miercuri (nred. 
miercuri, 21 decembrie) avem internați 
22 de copii, dar am avut perioade în 
care zilnic erau și 33 de copii în secție. 
Cei mai mulți dintre pacienții internați 
au vârste cuprinse între câteva luni și 
5 ani”, a precizat Mihaela Țicleanu, 
purtătorul de cuvânt al Spitalului 
Județean.

Dintre pacienții internați, marea 
majoritate au fost diagnosticați cu 
boală pulmonară interstițială (32 de 
cazuri), laringite și bronșiolite acute 

O măcelărie din Târgu-Jiu a fost sancționată cu 
12.000 de lei de către inspectorii Direcției Sanitar 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj. 
Amenda a fost aplicată pentru întreținerea necores-
punzătoare a spaţiilor şi echipamentelor, respectiv 
pereți interiori, plafoane, echipamente de lucru şi 
ustensile neigienizate, cu porțiuni ruginite sau exfo-
liate. În plus, recipienţii de precolectare a deșeurilor 
nealimentare nu erau prevăzuți cu capac şi sac me-
najer. 

Ca și sancţiune complementară, DSVSA Gorj a 
dispus reţinerea oficială şi destinarea către distru-

Sute de copii au ajuns în ultimele zile la Camera de Gardă Pediatrie 
de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu, cu diverse afecțiuni 
respiratorii. Doar o mică parte dintre ei au avut însă nevoie de in-
ternare, fiind vorba în special de copii mai mici de 5 ani. Medicii îi 
sfătuiesc pe părinți să evite zonele aglomerate, dar și contactul cu 
persoanele bolnave.

(8 cazuri), pneumonii (2 cazuri). 
Au mai fost și pacienți diagnosticați 

cu amigdalită acută, rinofaringite sau 
guturai comun, enterocolite, anemii 
etc. În perioada amintită, au fost și 
trei cazuri de COVID, în prezent, în 
secție, fiind internat un singur copil 
cu acest diagnostic. La internare, toți 
copiii sunt testați PCR pentru a afla 
dacă sunt infectați cu virusul SarS-
CoV-2, iar mamele sunt testate cu 
teste rapide (antigen). 

Infecții severe

„Severitatea afecțiunilor respirato-
rii a crescut în ultima perioadă, foarte 
mulți dintre micuții pacienți având ne-
voie de oxigenoterapie. Insuficiențele 

respiratorii acute au afectat în mare 
parte copiii foarte mici, de la câteva 
săptămâni la nici jumătate de an. În 
medie, copiii au avut nevoie de 5 zile 
de internare în Secția Pediatrie pen-
tru a se face bine, dar au fost și ca-
zuri care au avut nevoie de peste 7 
zile de internare. Virozele respiratorii 

au crescut comparativ cu lunile tre-
cute, schimbarea vremii având efecte 
negative asupra sănătății celor mici. 
Medicii îi sfătuiesc pe părinți să evite 
zonele aglomerate, dar și contactul cu 
persoanele bolnave, răcite”, a mai pre-
cizat Mihaela Țicleanu. 

I.I.

Amenzi de 12.000 lei pentru o măcelărie și un supermarket din GorjAmenzi de 12.000 lei pentru o măcelărie și un supermarket din Gorj
gere controlată a cantităţii de 18 kg oase garf (în 
valoare de 88,20 lei), depreciate organoleptic, fără 
elemente de identificare, pentru care nu au fost pre-
zentate documente de proveniență şi trasabilitate.

Tot o amendă de 12.000 lei a fost aplicată unui 
supermarket, întrucât la data şi ora controlului, 
pentru o serie de produse (peşte, brânză, carne de 
porc) existau neconcordanţe privind termenul de 
valabilitate între eticheta originală şi cea de la vitri-
na de expunere.

Mizerie la brutărie

Nereguli au fost găsite și la o brutărie, care a 
fost amendată cu 10.000 de lei. Aici, spaţiile şi echi-
pamentele erau neigienizate şi prezentau zone de-
gradate şi cu acumulări de murdărie. Nu exista un 
spațiu destinat spălării navetelor, acestea nefiind 
igienizate adecvat. 

„Nu a fost elaborat şi implementat un plan 
H.A.C.C.P., iar unitatea şi mijloacele de transport 
nu erau înregistrate. A fost interzisă activitatea de 
producție până la remedierea tuturor neconformităților 
şi obținerea documentelor de înregistrare de la 
D.S.V.S.A. Gorj”, a comunicat Direcția Sanitar Ve-
terinară Gorj.

În timpul controalelor efectuate săptămâna tre-
cută au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, 
reprezentând trei avertismente scrise şi 11 amenzi 

în cuantum de 64.500 lei, unor operatori și persoa-
ne fizice din Fărcăşeşti, Motru, Peştişani, Samari-
neşti, Târgu-Jiu, Turburea şi Turcineşti.

Amendă pentru o fi rmă de catering

În prag de sărbători, două magazine alimentare 
au fost amendate cu 10.000 de lei, pentru expune-
rea la comercializare a unor preparate din carne cu 
etichete rupte, desprinse sau deteriorate, care nu 
ofereau suficiente elemente de identificare consu-
matorilor și pentru că nu exista un spațiu special 
amenajat pentru depozitarea produselor degradate 
sau expirate.

Alte patru magazine și o firmă de catering au fost 
sancționate fiecare cu 1.200 de lei. Motivul: depozi-
tarea necorespunzătoare a unor produse alimenta-
re, fie direct pe paviment (apă, băuturi răcoritoare, 
navete cu pâine), fie, temporar, la temperatura am-
bientală (carne proaspătă de porc şi slănină) și ma-
nipularea cărnii proaspete de porc şi de pasăre fără 
mănuși de unică folosință şi fără a purta un echipa-
ment complet de protecție sanitară. Neconformitățile 
au fost remediate în timpul controlului. Și proprie-
tarul unui mijloc de transport neigienizat şi neînre-
gistrat, care transporta produse alimentare de origi-
ne non-animală, a fost sancționat cu 1.500 de lei. 

I.I.
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Nu avem deocamda-
tă niciun răspuns 
al autorităților de 

asistență socială. Este de 
neînțeles de ce oamenii fără 
adăpost nu sunt primiți în 
centrele create speciale pen-
tru astfel de situații.

Doar un comunicat sec 
de la poliție: – La data de 21 
decembrie a.c., Poliția Muni-
cipiului Târgu-Jiu a fost se-
sizată cu privire la faptul că 
în Piața Centrală a fost găsită 
decedată o persoană.

Polițiștii s-au deplasat la 
fața locului, iar din cercetări-
le efectuate au stabilit faptul 

Un om fără adăpost a murit de frigUn om fără adăpost a murit de frig
* Autoritățile cheltuiesc mai mult pentru moarte de-

cât pentru viață

Un bărbat, de 54 de ani, fără adăpost, a murit în noaptea 
de marți spre miercuri, cel mai probabil de frig. Singur, 
în ger. Imaginea lui, postată de Narics Daju, îl arată la 
intrarea în scara unui bloc, locul în care omul nevoiaș 
încerca, probabil, să se adăpostească de frig.

că este vorba despre un băr-
bat de 54 de ani, din munici-
piul Târgu-Jiu, persoană fără 
adăpost. La fața locului s-a 
deplasat un echipaj medical, 
care a constatat decesul.

Trupul a fost transportat 
la Serviciul de Medicină Lega-
lă în vederea efectuării necro-
psiei şi stabilirii cu exactitate 
a cauzei decesului. În cauză, 
polițiștii au întocmit dosar 
penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din cul-
pă. – Jurnalistul Narcis Daju 
scrie: ,,Dincolo de faptul că la 
Târgu-Jiu așa-zisele servicii 
de asistență socială (cu care 

se cheltuie zeci de miliarde 
de lei vechi, anual) sunt mai 
degrabă niște FICȚIUNI, mi 
se pare revoltător faptul că 
statul român, pentru care 
omul ăla n-a existat înainte 
să moară, cheltuie enorm 
după moartea lui, sub pre-
textul că se investighează 
cauzele decesului.

Vedeți în poză trei jan-
darmi care-l păzesc pe mort, 
că să nu-l fure cineva, proba-
bil. Apoi vine o echipă de 15 
criminaliști, fac poze cu scule 
de zeci de mii de euro, le duc 
altor colegi care le procesea-
ză, apoi le preiau analiștii din 
Poliție care-și dau cu părerea 
și prezintă niște concluzii ster-
pe șefilor care dispun.

Mai mult: se ia cadavrul, se 
duce la autopsie, se sună la o 
firma de pompe funebre șamd 
(…) Aici suntem, cu statul 
de drept și cu civilizația, în 
2022, la Târgu-Jiu”.

M.C.H.

Fostul șef al ISU Hune-
doara, Viorel Demean, s-a 
împușcat accidental în piept, 
în timp ce se afla acasă. Soția 

Un fost șef al ISU, din județul vecin, 
s-a împușcat accidental în piept

lui a sunat la 112 să ceară 
ajutor.

Colonelul Viorel Demean, 
în vârstă de 47 de ani, trecut 

în rezervă la sfârșitul lunii tre-
cute, a ajuns la spital în stare 
gravă, după ce s-a împușcat 
accidental în piept.

Acesta va fi operat, plaga 
împușcată aflându-se în par-
tea stângă a toracelui.

Inspectoratul de Poliție 
Județean Hunedoara a fost 
sesizat ieri, în jurul orei 
10:30, prin apelul de urgență 
112, de către o femeie cu pri-

vire la faptul că soțul acestuia 
s-ar fi împușcat accidental cu 
pistolul pe care îl deține legal 
în piept (in zona toracelui), 
în timp ce se afla la locuința 
acestuia, din Deva, arată 
poliția, într-un comunicat.

M.C.H.

După perchezițiile de marți dimineață, polițiștii au reținut pentru 24 de ore 
6 persoane cu vârste cuprinse între 24 și 40 de ani, din municipiul București 
și județul Călărași. 

Este vorba despre un caz de contrabandă cu tutun.
,,În urma activității desfășurate, polițiștii au indisponibilizat 100 kg tutun 

mărunțit, iar la firma de curierat rapid, folosită de bănuiți, 65 colete care conțin 
cantitatea de 150 kg tutun mărunțit, reprezentând livrările expediate în perioa-
da 16-19 decembrie a.c..

Prin activitatea infracțională s-a produs un prejudiciu de 137.000 le”.
Amintim că polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice 

Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Jude-
cătoria Novaci, au făcut 13 percheziții domiciliare, în municipiul București și 
județul Călărași, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii 
de deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Ro-
mâniei a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate 
necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 1 kilogram de tutun de 
fumat, arată IPJ Gorj într-un comunicat de presă.

M.C.H.

Șase persoane reținute, în cazul comercializării tutunului neaccizat
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Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru IISUS HRISTOS(I)Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru IISUS HRISTOS(I)

,,Adevărat, adevărat îţi spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi ,,Adevărat, adevărat îţi spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi 
din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”! (Ioan 3: 3-7).din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”! (Ioan 3: 3-7).
Credinţa sinceră şi rugăciunea 

prilejuiesc întotdeauna un 
dialog incitant şi primenitor 

sufletului, o întâlnire fericită şi o rela-
ţie intimă cu Dumnezeu, iar, dacă de 
multe ori, încercând să ne rugăm, nu 
putem stabili o convorbire împlinită, 
părându-ni-se că într-un fel sau altul 
Dumnezeu este absent, trebuie să gă-
sim cauzele acestei situaţii, pentru că 
nu este drept să ne plângem că Dum-
nezeu nu ne ascultă, dacă luăm în con-
siderare caracterul reciproc al unei re-
laţii şi în acelaşi timp observăm faptul 
că Dumnezeu are mai multe temeiuri 
decât noi de a se plânge de păcatele 
noastre. Noi ne plângem că El nu ni 
Se înfăţişează în cele câteva minute pe 
care I le rezervăm, dar, ce putem spune 
atunci de cele multe ceasuri în timpul 
cărora Dumnezeu bate la uşa noastră şi 
ea este închisă? Dumnezeu are blânde-
ţea, milostivirea şi iubirea ca să înfiripe 
cu noi un dialog într-un moment sau 
altul, când suntem trişti, ca şi atunci 
când ne bucurăm, iar, oamenii sensi-
bili şi credincioşi trebuie să fie convinşi 
de acest lucru pentru a spune:

- V.G.: Doamne, eu păcătosul, ştiu 
că am păcătuit împotriva Ta şi că 
merit pedeapsa. Cred că Tu ai luat 
pedeapsa pe care o meritam eu, ast-
fel ca eu să pot fi mântuit prin cre-
dinţa în Tine!  Mă întorc acum de 
la păcatele mele şi îmi pun întreaga 
mea credinţă în Tine pentru mântu-
ire. Îţi mulţumesc pentru harul Tău 
minunat şi pentru iertarea de păcate 
– darul vieţii veşnice!

-IIS. HR.: „Cine poate să ierte pă-
catele fără numai unul Dumnezeu”? 
(Marcu 2:7)

- V.G.: În marea Sa milă, El ( Dum-
nezeu Tatăl ) ne-a dat naștere nouă 
într-o speranță vie prin Învierea Ta, 
Iisuse Hristoase din morți, într-o 
moștenire care nu se poate pierde 
niciodată, nu se poate strica sau nu 
se va păstra în cer! 

-IIS. Hr.: ,,Adevărat, adevărat îţi 
spun că dacă nu se naşte cineva din 
apă şi din Duh, nu poate să intre în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este năs-
cut din carne, este carne, şi ce este 
născut din Duh, este duh. Nu te mira 
că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi din 
nou! (Ioan 3:3-7).

- V.G.: Doamne, dar, de ce are 
nevoie o persoană să se nască din 
nou?

-IIS. Hr.: ,,Atunci vei cunoaște Ade-
vărul și Adevărul te va elibera” (Ioan 
8:32, )

- V.G.: Cum putem să ne mântuim 
de atâtea păcate ale vieţii noastre?

-IIS. Hr.: ,,Căci prin har aţi fost 
mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu 
vine de la voi; ci este darul lui Dumne-
zeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni”!

- V.G.: Doamne, Iisuse Hristoase, 
la Naşterea Ta, oamenii Te-au îngă-
duit numai într-o iesle din Bethle-
eam, cum priveşti acest lucru?

-IIS. Hr.: „Acest neam Mă cinstește 
cu buzele, dar inima lor este departe de 
Mine” (Matei 15, 8).

- V.G.: Totuşi, prin marea Ta mi-
lostivire şi prin iubirea de oameni…

-IIS. Hr.: ,,Dar tuturor celor ce M-au 
primit, adică celor ce cred în Numele 
Meu, le-am dat dreptul să se facă copii 
ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sân-
ge, nici din voia firii lor, nici din voia 
vreunui om, ci din Dumnezeu”! (Ioan 
1:12-13).

,,Prin har aţi fost mântuiţi, prin cre-
dinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; 
ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin 
fapte, ca să nu se laude nimeni”!

Prezentarea Naşterii Lui Iisus Hris-
tos apare în Evanghelia după Luca şi 
în cea după Matei şi ambele Evanghelii 
Îl descriu pe Mântuitor ca fiind născut 
în Bethleem, Iudeea, din mama Fecioa-
ra Maria! În relatarea pe care o regăsim 
în Evanghelia după Luca, Iosif şi Maria 
călătoresc de la Nazaret la Bethleem 
pentru recensământ, Iisus fiind născut 
acolo şi pus mai apoi într-o iesle. Acolo, 
lângă iesle, apar mai apoi îngeri, care îl 
declară pe Iisus Hristos un salvator al 
întregii omeniri şi în Evanghelia după 
Matei, magii urmează o stea până la 
Bethleem pentru a aduce darul lui Ii-
sus, născut ca regele iudeilor. La vre-
mea respectivă, însă, regele Irod ordo-
nă mai apoi masacrul tuturor băieţilor 
din Bethleem care au mai puţin de doi 
ani, însă, familia lui Iisus fuge în Egipt, 
iar mai târziu reuşeşte să se restabi-
lească în Nazaret. Pentru că suntem în 
preajma Sărbătorii Naşterii Domnului, 
desigur, faptul că avem nevoie să ne 
naştem din nou este o dovadă că pri-
ma naştere este insuficientă din punct 
de vedere spiritual, însă, observăm că 
naşterea a doua este dublă: este şi din 
apă, şi din Duh. Probabil că Nicodim 
cunoştea lucrarea lui Ioan Botezătorul 
şi a înţeles imediat că naşterea din apă 
se referea la botezul cu apă. Dar, nu 
înţelegea ce era naşterea din Duhul şi 
Iisus a insistat pe acest aspect, arătân-
du-i că ea înseamnă reînnoirea inimii 
prin Duhul Sfânt. Între naşterea fizică 
şi cea spirituală există asemănări şi 
ambele indică începutul unei vieţi noi, 
dar, niciuna dintre ele nu este opera 
noastră, ci un dar pe care îl primim de 
la Dumnezeu. Există şi deosebiri im-
portante: dacă, legat de naşterea fizi-
că, nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem 
sau nu vrem să ne naştem, în ceea ce 
priveşte naşterea spirituală, avem un 
cuvânt de spus. De experienţa naşterii 
din nou au parte numai cei care aleg 
liber ca Duhul Sfânt să genereze în ei 
o viaţă spirituală nouă şi întru credin-
ţă. Dumnezeu ne respectă libertatea 
şi, deşi doreşte mult să ne ofere o viaţă 
nouă, nu ne schimbă cu forţa, sensul 
trăirii vieţii noastre! Naşterea din nou 
este posibilă doar prin lucrarea Du-
hului Sfânt, iar, Domnul Iisus a ilus-
trat procesul convertirii şi al sfinţeniei 
prin acţiunea vântului, folosindu-Se de 
faptul că grecescul pneuma înseamnă 
«duh» şi «vânt» (Ioan 3:8). Deci, vântul 
suflă şi noi nu avem putere asupra lui, 
nu-l putem porni, nu-l putem direcţi-
ona după voinţa noastră şi nici nu îl 
putem opri, putem doar să răspundem 
la acţiunea lui – opunându-ne sau su-
punându-ne cu smerenie şi ascultare! 
Tot la fel, Duhul Sfânt lucrează neînce-
tat la inima fiecărui om, atrăgându-l la 
Domnul Hristos, iar, noi nu avem un 
control asupra acestei puteri mântui-
toare şi transformatoare prin excelen-
ţă! Noi, nu putem decât să ne opunem 
sau să ne supunem lucrării Sale, iar, 
dacă ne supunem, vom avea parte de 
experienţa naşterii din nou! Putem să 
ne întrebăm, dacă există, totuşi, vreun 
mod de a verifica dacă am avut sau nu 
parte de această experienţă? Da, exis-
tă, pentru că modul în care lucrează 
Duhul Sfânt la inima noastră nu este 
vizibil, dar rezultatele lucrării Sale sunt 
vizibile. Cei din jurul nostru îşi pot 
da seama dacă avem sau nu o inimă 
nouă, pot observa din comportamentul 
nostru dacă această transformare lă-
untrică a avut loc sau nu, pentru că la 
un moment dat, Domnul Iisus Însuşi 
spunea: „După roadele lor îi veţi cu-
noaşte” (Matei 7:20). Deci, viaţa nouă 
în Hristos nu este o cârpeală sau o în-
dreptare pe ici-colo a vechii vieţi, nu 
înseamnă retuşarea şi repararea câtor-
va defecte, ci, înseamnă transformarea 
deplină a întregii noastre fiinţe, pentru 

că Iisus Hristos Domnul sădeşte în noi, 
prin Duhul Sfânt, gânduri, sentimen-
te şi motivaţii înnoitoare şi ne trezeşte 
conştiinţa, ne înnoieşte gândirea, su-
pune orice dorinţă nesfântă şi rătăcită 
pentru a ne umple cu pacea cerului. 
Schimbarea aceasta într-o fire nouă, 
nu are loc instantaneu, ci cu timpul, 
de aceea, poate că avem nevoie de ea, 
fiindcă firea veche, pământească, este 
înstrăinată de Dumnezeu. 

,,Tuturor celor ce M-au primit, adică 
celor ce cred în Numele Meu, le-am 
dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu (Ioan 1:12-13).

Prin rostirea rugăciunii, gândeş-
te-te bine, în ce măsură Îl percep cei 
din preajma ta pe Domnul Hristos în 
cuvintele, atitudinile şi gesturile tale şi 
roagă-te pentru acele trăsături morale 
pe care nu le-ai dobândit încă şi caută 
de permite-I Duhului Sfânt să lucreze 
la caracterul tău, în profilul persona-
lităţii tale! O viaţă spirituală bogată 
este posibilă numai printr-o legătură 
vie şi neîntreruptă cu Domnul Hristos, 
iar, pentru a ilustra acest adevăr, Iisus 
Hristos a folosit imaginea viţei-de-vie: 
„Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele”, 
le-a spus El ucenicilor, mai ales că 
imaginea viţei-de-vie apare şi în Ve-
chiul Testament, ca simbol al poporu-
lui Israel (Isaia 5:1-7). Însă, Iisus arată 
că El este «adevărata Viţă» (Ioan 15:1) 
şi îi îndeamnă pe urmaşii Săi să rămâ-
nă în El aşa cum mlădiţele rămân în 
viţă. Pentru că o mlădiţă ruptă din bu-
tucul viţei-de-vie rămâne verde o vre-
me, dar, în cele din urmă, se usucă şi 
moare, fiindcă s-a desprins de sursa de 
viaţă! Poate că în acelaşi fel, noi avem 
viaţă numai atâta timp cât rămânem 
prinşi de Domnul Hristos şi de aceea 
este necesar să menţinem comuniunea 
cu Domnul pe tot parcursul existenţei 
noastre! Dacă vrem să rămânem în El, 
avem nevoie să-L căutăm permanent, 
să cerem permanent călăuzirea Sa, să 
ne rugăm pentru puterea de a asculta 
de voia Sa şi de a iubi aşa cum a iu-
bit El oamenii! Unii încearcă să ducă o 
viaţă creştină independent de Domnul, 
ignorând avertizarea Sa: „Despărţiţi de 
Mine, nu puteţi face nimic” (Ioan 5:5). 
Deci, cât de greşită este atitudinea oa-
menilor care L-au uitat pe Dumnezeu, 
pentru că fără El, nu avem cum să ne 
împotrivim ispitei, nu avem cum să bi-
ruim păcatul şi nici cum să ne formăm 
un caracter asemenea caracterului 
Său. Viaţa spirituală nouă este rodul 
comuniunii neîntrerupte cu Mântuito-
rul nostru Iisus Hristos! De ziua Naş-
terii Domnului, când citim din Sfânta 
Scriptură şi medităm la ea, sufletul 
nostru este hrănit şi întărit prin: „Cu-

vintele pe care vi le-am spus Eu sunt 
duh şi viaţă”, spunea Domnul Iisus 
(Ioan 6:63), iar, când le simţim în ini-
mă şi în minte ca pe o comoară, ele ne 
inspiră rugăciunile şi ne păstrează în 
legătură cu Mântuitorul, iar, când «gri-
jile lumii» (Marcu 4:19) năvălesc peste 
noi ca să ne tragă de lângă El, noi ne 
prindem de El şi mai strâns, pentru că 
alături de studiul Sfintei Scripturi, ru-
găciunea este un element indispensabil 
pentru rămânerea în Hristos şi pentru 
creşterea noastră spirituală. Domnul 
Iisus Însuşi a avut nevoie de ea pen-
tru a păstra legătura cu Tatăl ceresc, 
de aceea, El ne este model şi în aceas-
tă privinţă! El S-a rugat în momentele 
cruciale ale vieţii, S-a rugat atunci când 
S-a botezat, S-a rugat adesea în locuri 
retrase, înainte de ivirea zorilor, sau pe 
munte, după lăsarea serii, iar, uneori 
a petrecut toată noaptea în rugăciune, 
ca de pildă atunci când i-a ales pe cei 
doisprezece apostoli! De asemenea, S-a 
rugat pentru învierea lui Lazăr, S-a ru-
gat chiar şi pe cruce, pentru ca noi să 
înţelegem, de ce este atât de necesară 
rugăciunea, dacă e adevărat că: „Ta-
tăl… ştie de ce aveţi trebuinţă, mai îna-
inte ca să-I cereţi voi” (Matei 6:8), deoa-
rece în felul acesta învăţăm să ne golim 
de noi înşine şi să depindem mai mult 
de El, Cel Născut din Fecioara Maria! 
Un alt aspect subliniat de către Dom-
nul Iisus este stăruinţa în rugăciune: 
„Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi 
găsi; bateţi, şi vi se va deschide” (Matei 
7:7), iar, dacă facem rugăciuni lungi, 
pline de repetiţii inutile (Matei 6:5-9), 
nu avem mai multe şanse să primim 
ceea ce am cerut. Să nu uităm, însă, că 
e important să stăruim în cereri şi să 
ne prindem cu putere de făgăduinţele 
Sale (Ioan 15:7; 16:24). Domnul Iisus 
Hristos ne învaţă să-I adresăm Tată-
lui nostru ceresc rugăciuni în Numele 
Său, făgăduindu-ne că în acest fel, vom 
primi ceea ce am cerut: „Adevărat, ade-
vărat vă spun că orice veţi cere de la 
Tatăl, în Numele Meu, vă va da” (Ioan 
16:23). El a arătat, totuşi, că această 
frumoasă făgăduinţă se va împlini în 
anumite condiţii: dacă cerem cu cre-
dinţă (Matei 21:22), dacă îi iertăm pe 
cei care ne-au greşit (Marcu 11:25) şi, 
mai presus de toate, dacă ne supunem 
voinţei lui Dumnezeu (Matei 6:10; Luca 
22:42). Iar, dacă aceste condiţii sunt 
îndeplinite şi totuşi nu primim răs-
puns, să nu ne descurajăm – trebuie 
să ne rugăm neîncetat şi să nu renun-
ţăm (Luca 18:1): „Doamne, învaţă-ne 
să ne rugăm” (Luca 11:1), care este o 
rugăciune potrivită oricând, chiar dacă 
avem deja o experienţă îndelungată cu 
Mântuitorul nostru, pentru că în preaj-
ma Zilei Naşterii Sale, sub aspectul vie-
ţii de rugăciune, avem nevoie să mai 
creştem, prin Harul Lui Dumnezeu!

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

Lista de cumpărături pentru 4 porții:
*500 ml Lapte;
*500 ml Apă sau Supă fond de legume; 

Mămăligă cu Baby Spanac găMămăligă cu Baby Spanac gă

Pasul 1Pasul 1

*250 g făină de porumb;
*250 g baby spanac;

Pasul 2Pasul 2

*100 g parmesan;
*100 g brânză roquefort sau brânză gorgonzola; 
*4 linguri ulei de măsline; 

Pasul 3Pasul 3

*Cimbru verde; 
*Nucșoară;
*Sare;
*Piper.

Pasul 4Pasul 4

Mod de preparare:
În această perioadă, când gospodinele și gospo-

darii se pregătesc de marea sărbătoare a Crăciunu-

Pasul 5Pasul 5

lui, m-am gândit să scriu o rețetă puțin diferită. 
În acest an,  la Rețeta Săptămânii, am scris dife-

Pasul 6Pasul 6

rite rețete cu și despre mămăligă. 
Simt că mămăliga este o moștenire de la bunica 

Pasul 7Pasul 7

mea, am crescut cu mămăliga și nu pot să mă mai despart 
de ea. 

De aceea, o gătesc în multe feluri pentru că făina de 

Pasul 8Pasul 8

mălai este potrivită și pentru a fi creativ. 
Într-o cratiță am adăugat laptele, apa. 
Am tocat cimbrul verde, mărunt, pe care l-am adăugat 

în peste lapte și apă. 

Pasul 9Pasul 9
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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

 gătită pe foc!ătită pe foc!
Sare, piper după gust, fiecare poate să adauge cât 

dorește, de aceea la unele mirodenii nu scriu gramajele 
pentru că gusturile sunt diferite. Pe răzătoarea fină am 

Pasul 10Pasul 10

ras puțină nucșoară și am lăsat să dea totul un clocot la 
foc mic. Am adăugat făina de mălai, amestecând conti-

nuu, iar totul a durat aproximativ 12 minute. Im-
portant este ca focul să aibă flacără mică.

Am ras parmezanul tot pe răzătoarea fină, apoi 

Pasul 11Pasul 11

l-am adăugat peste mămăliga deja formată. 
Am tocat fideluță baby-spanacul pe care 

l-am adăugat, împreună cu uleiul de măsline, 
amestecând totul foarte bine. 

La final, am format porțiile de mămăligă, am 
adăugat brânză roquefort pe care am topit-o puțin 
la flacără. 

O rețetă delicioasă, gustoasă care merită 
încercată! 

În această perioadă, când se consumă multă 
carne, nu uitați de legume pentru că echilibru este 
cheia, mâncarea este motorul organismului. 

Gătiți această rețetă si veți realiza ce bine vă 
simțiți după aceea! 

Spor la gătit !
Crăciun cu multă lumină în suflet !!!
Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe 

Cooking Adventures in The Nature:
https://www.youtube.com/watch?v=Fs3-

TCYOIR0
Pasul 12Pasul 12
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Ștefan Marinescu și Cornel Munteanu – destoinici ucenici Ștefan Marinescu și Cornel Munteanu – destoinici ucenici 
ai lui Asklepios și Esculap, dar și literați cu harai lui Asklepios și Esculap, dar și literați cu har

”Mulțumit, aplaudat,
Îi sărut muzei cosița.
Multe boli au vindecat
Bisturiul și penița.”
Ștefan Marinescu

”Anii vieții se petrec,
S-au dus vremile cu dame,
Nostalgia mi-o petrec
C-un volum de epigrame.”
Cornel Munteanu

Asklepios și Esculap au fost 
zei ai medicinei, primul la 
greci, secundul la romani. 

Ambii au fost instruiți de centaurul 
Chiron. Asklepios a învățat arta vin-
decării oamenilor, folosind plantele 
pădurii. Ajuns îndemânatic și în chi-
rurgie, mitul spune că ar fi vindecat 
bolnavii și prin arta muzicii. În Grecia 
era venerat prin ridicarea unor temple 
renumite. Asklepios stătea  pe tron, 
ținând într-o mână șarpele, iar în cea-
laltă un baston. La picioare avea un 
câine, simbol al fidelității medicului 
față de bolnavi. Bastonul simboliza 
faptul că medicul trebuie să viziteze 
mereu bolnavul, iar șarpele întruchi-
pa reîntinerirea. 

Atât Asklepios cât și Esculap ajun-
seseră la performanța de a învia până 
și morții, fapt ce a atras mânia lui 
Zeus pentru acest har, primul fiind 
răpus de fulger, iar al doilea de trăs-
net.  

Cu prilejul aniversării, la 22 oc-
tombrie 2022,  a 130 de ani de la 
înființarea Spitalului Orășenesc din 
Târgu-Cărbunești, am cugetat adânc 
asupra lansării, la această unitate 
spitalicească, a doi medici deveniți cu 
timpul nume sonore, personalități cu 
notorietate în medicină, respectând 
cu sfințenie făgăduiala solemnă prin 
jurământul lui Hipocrate, celebrul 
medic al antichității: Ștefan Mari-
nescu și Cornel Munteanu.

Chirurgul Ștefan Marinescu și car-
diologul Cornel Munteanu au făcut 
parte din marea familie a slujitorilor 
lui Hipocrate în acest spital inaugurat 
la 1 octombrie 1892. Pe vremea ace-
ea, când cei doi medici au concurat 
la Medicină, era o teroare. Trebuia să 
renunțe la frumusețea vieții de ado-
lescent în favoarea unei pregătiri se-
rioase. 

Ștefan Marinescu, născut pe 
20.01.1929, în comuna Giulești, sa-
tul Rusănești, județul Vâlcea, fiu de 
învățător, absolvent al Liceului Militar, 
unde s-a deprins cu ordinea și disci-
plina, a urmat cursurile Facultății de 
Medicină din Timișoara, clasându-se 
la admitere pe locul al cincilea din cei 
peste 600 de candidați.

Cornel Munteanu, mai tânăr cu 
11 ani, absolvent al Liceului Teoretic 
Nr.2, azi ”Spiru Haret” din Târgu-Jiu, 
a urmat cursurile Facultății de Medi-
cină din Cluj-Napoca, concurând la 
admitere cu 14 candidați pe un loc.

După secundariat, Ștefan Mari-
nescu s-a specializat în chirurgie ge-
nerală pe care a profesat-o cu credință 
și devotament pe tot parcursul vieții, 
până la pensionare. Debutul în pro-
fesie s-a produs la Târgu-Cărbunești, 
alături de aleasa inimii sale, colegă 
de facultate, Raisa. La început a ope-
rat cu renumitul chirurg Ovidiu Xe-
nachis. O perioadă a fost directorul 
spitalului. După cei 15 ani petrecuți 
la acest spital, a urmat pentru scurt 

timp la Plenița, fiind și director, apoi 
la Segarcea, după care a profesat ulti-
mii 22 de ani ca chirurg generalist în 
municipiul Craiova.

Când Cornel Munteanu a absolvit 
facultatea, 1963, repartiția se făcea 
pe regiuni. Din cei 27 de absolvenți 
repartizați în regiunea Oltenia, a avut 
media cea mai mare. După un scurt 
popas de 3 luni în comuna Țânțăreni, 
a fost repartizat la Spitalul Orășenesc 
din Târgu-Cărbunești. După secun-
dariat, s-a specializat ca medic inter-
nist, dar, pe parcurs, a urmat cur-
suri de specializare în cardiologie, a 
publicat mai multe lucrări științifice 
în reviste de specialitate, finalizate cu 
un doctorat. Prin aceasta, a dat curs 
pasiunii sale din anii studenției: stu-
diul inimii. O perioadă a fost și direc-
torul spitalului. Deși a avut oferte să 
intre în lumea academică, nu s-a dez-
lipit de Spitalul Orășenesc din Târgu-
Cărbunești și de Bărbăteștii săi natali 
până la pensionare. 47 de ani de prac-
tică medicală la spitalul menționat la 
care se adaugă încă 12 de cabinet 
particular. Atingând cotele cele mai 
înalte ale profesionalismului în spe-
cialitatea aleasă, s-a făcut remarcat 
la nivel național, prin diagnosticele 
date unor pacienți, cazuri mai grave, 
trimiși la spitale din Capitală.

Să avem în vedere că o lungă pe-
rioadă, când nu apăruseră noile teh-
nologii imagistice medicale, diagnos-
ticele erau stabilite numai pe baza 
cunoștințelor acumulate la cursurile 
de semiologie din facultate. Odată 
apărute aceste tehnologii, desigur că 
cei doi medici s-au perfecționat. Când 
au apărut primele ecografe, medicul 
Cornel Munteanu, dornic să învețe, 
merge la Cluj-Napoca, iar când a apă-
rut primul ecograf la Petroșani, mer-
gea de două ori pe lună. După cum 
ne mărturisea, a învățat mai mult de 
unul singur.

La temelia demnității personale 
a acestor medici a fost și este com-
portamentul lor caracterial: oameni 
modești, generoși, altruiști și onești. 
Caracterul era tipărit pe fața lor. În 
practica lor medicală au lucrat cu 
mintea și cu sufletul. Au aplicat în-
tocmai principiul lui Petronius: ”Me-
dicus nihil aliud est quad animi con-
solatio”  (lat. ”Medicul nu este decât 
un mângâietor al sufletului”).  Me-
todele moderne ale științei medicale 
dau dreptul medicului să creadă că 
poate interveni în modificarea pro-
cesului patologic, dar vechiul dicton 
latin trebuie reținut, deoarece orice 
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boală fiind și o suferință a sufletului, 
acțiunea morală a medicului este in-
dispensabilă și constituie încoronarea 
profesiunii lui.

Cornel Munteanu s-a implicat și 
în acțiuni caritabile. În jur de 60.000 
de lei a cheltuit pentru construcția 
unui praznicar în curtea bisericii din 
localitate. Cu credința că trecutul tre-
buie privit cu sufletul, medicul Cor-
nel Munteanu s-a zbătut ani de zile 
pentru eternizarea unor personalități, 
adevărate valori umane: învățătorul 
Ion I. Popescu din Bărbătești și Nico-
lae Hasnaș. După multe tărăgăneli, 
cu primul a reușit. Învățătorul Ion I. 
Popescu a fost un ”Domnu` Tranda-
fir” pentru Bărbătești. Pentru rezul-
tatele obținute în învățământ, Minis-
terul Învățământului l-a răsplătit cu 
Ordinul ”Răsplata muncii”, decorație 
ce i-a fost înmânată la Iași, în cadrul 
festiv prilejuit de dezvelirea statuii lui 
Al. Ioan Cuza, la 27 mai 1912, el con-
ducând delegația de la Gorj. Școala 
Generală din Bărbătești îi poartă nu-
mele, iar pe 20 octombrie 2022 a fost 
inaugurat monumentul cu bustul ce-
lebrului dascăl.  Se luptă în continu-
are pentru ca un spital din Târgu-Jiu 
să poarte numele lui Nicolae Hasnaș, 
un exemplu pentru toți medicii.

Sperăm că promisiunea domnului 
prof. dr. Gheorghe Nichifor va deveni 
și faptă, mai ales că a scris și o car-
te despre reputatul medic. Nicolae 
Hasnaș, bucovinean la origine, trimis 
de prof. dr. Ion Cantacuzino la Târgu-
Jiu, a devenit un gorjean mai presus 
decât gorjenii autohtoni, cunoscut și 
prețuit pentru celebritatea sa ca me-
dic, ca politician și ca om. Este cel 
mai popular medic pe care Gorjul l-a 
avut vreodată. 

La rândul Domniei Sale, domnul 
prof. dr. Gheorghe Nichifor, praho-
vean gorjenizat, a deținut și deține 
demnități publice și este istoricul care 
a răscolit istoria județului de pe va-
lea Jiului de Sus, spre a o scoate la 
lumina tiparului în cărțile sale. Prin 
urmare, Domnia Sa are un atu pen-
tru a răspunde favorabil, punând în 
practică dezideratul medicului Cornel 
Munteanu şi al gorjenilor.

În completarea acestei scurte di-
gresiuni, considerăm că e bine să 
amintim şi de numele celor doi te-
leormăneni statorniciţi in Gorj, mari 
contribuitori la amplificarea culturii 
şi literaturii gorjene: Nelu Vasile, epi-
gramist, umorist, publicist, documen-
tarist, şi Florian Saioc, poet de recu-
noaştere naţională, deşi trecut de 90 

de ani, muzele încă îi sunt fidele.
Dar cei doi remarcabili medici și-

au descoperit și vocația de salahori ai 
Literelor, de călători prin lumea cu-
vintelor devenite, prin harul lor, surse 
creatoare de emoții și de frumos. Este 
o completare valoroasă și fericită a 
profesiunii lor de o viață. Prin aceas-
ta, vin să întregească pleiada iluștrilor 
medici și scriitori: Ion Biberi, Victor 
Papilian, Vasile Voiculescu, Augustin 
Buzura, coleg și bun amic cu Cornel 
Munteanu, C.D. Zeletin și alții. Pentru 
că Ștefan Marinescu a fost și mem-
bru al Uniunii Mondiale a Scriitorilor 
Mediciniști, e bine să amintim și câ-
teva nume relevante din rândul medi-
cilor scriitori din lume: Alexis Carrel 
sau Nostradamos, medicul scriitor și 
profet de la nașterea căruia au trecut 
mai bine de cinci secole, Axel Munthe, 
medic scriitor suedez, școlit la Paris și 
stabilit în Italia, căruia Ștefan Mari-
nescu i-a dedicat o poezie și o scurtă 
biobibliografie, Al. Soljeniţân, Boris 
Pasternak și alții.

Prozator, poet, epigramist și pu-
blicist, Ștefan Marinescu a debutat 
în presa scrisă în 1967, iar editorial 
în 1984, cu proza scurtă ,,Atac de 
cord”, Editura ”Scrisul Românesc”. 
Alte cărți publicate în proză:  ,,Tre-
cutele iubiri” (1988), Editura ,,Scri-
sul Românesc”, ,,Medicul de femei”, 
ediția I, 1996 și ediția a II-a, 2001, 
ambele la Editura Sitech și ”Amin-
tirile unui nou născut”, împreună 
cu Raisa Marinescu, Editura Sitech, 
2002. Epigrame: ,,Păcate amesteca-
te”, Editura Minerva, 1991 și ,,Rețete 
gratuite„, Editura Sitech, 1997. Alte 
scrieri: ,,Publicistică”(știință, artă, 
cultură), 2005 și ”Rezonanțe” (2008). 
Versuri: ”Meditații”, 1995 și ”Invitație 
la fericire”, 2008. Volumul ”Meditații” 
a fost scris în amintirea fiicei sale, 
trecută în lumea de dincolo prema-
tur, la 36 de ani. A mărturisit că în 
timp ce scria această carte avea im-
presia că fiica repauzată îi dicta cu-
vânt cu cuvânt, îi transmisese totul. 
Paradoxal, să salvezi atâtea vieți de la 
moarte, să te opui morții toată viața, 
dar cu neputință să-ţi salvezi fiica! 
Emoționante versuri din care redăm 
un catren: ,,Dureri de moarte poți 
străbate / Când ți le pune soarta-n 
spate; / Nu are leac durerea minții / 
Când au rămas orfani părinții.”

Să amintim că doctorul Ștefan Ma-
rinescu a fost membru al Societății 
Scriitorilor Olteni Craiova, fondată 
în 1936, refondată în 1990, membru 
fondator al Societății Medicilor Scrii-
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SC DOGERIK TRANS SRL, cu sediul în Tg-jiu, strada Costache Ne-
gruzzi, nr. 11, jud. Gorj, anunță publicul interesat ca a depus la A.P.M. 
Gorj, documentație tehnică pentru obținerea autorizatiei de mediu pen-
tru desfășurarea activității de „Exploatare agregate minerale din albia 
minoră a râului Gilort” care se află în perimetrul Vladimir 2, jud. Gorj.

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția 
pentru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, tel: 
0253215384, fax: 0253212892, e-mail: office@apmgj.anpm.ro.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

MĂLĂESCU LAURENȚIU -VALENTIN P.F.A. cu sediul în comuna Ba-
leşti, sat Băleşti, str. Primăverii, nr.148, jud Gorj anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul „Înfiinţare fabrică peleţi şi brichete Mălăescu Laurenţiu-Valentin 
Persoană Fizică Autorizată propus a fi amplasat în comuna Băleşti satul 
Băleşti, F.N., 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 MĂLĂESCU LAU-
RENŢIU - VALENTIN în comuna Băleşti, sat Băleşti, str. Primăverii, nr.148, 
jud Gorj în zilele de luni - vineri între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

tori și Publiciști, 1990, membru fon-
dator al Uniunii Epigramiștilor din 
Românoa, 1990. Rezonanțe critice re-
feritoare la opera sa au venit din par-
tea unor personalități prestigioase: 
Mihai Duțescu, Marian Barbu, Ovidiu 
Ghidirmic, Gruia Novac  și alții.

Preocupat îndeosebi de 
perfecționarea profesională, medicul 
Cornel Munteanu, prozator și epi-
gramist, a debutat editorial în 2007, 
cu scrierea ,,Pete pe halatul alb”, 
Editura Măiastra, Târgu-Jiu. Aceas-
tă carte beneficiază de o prefață din 
partea ilustrului scriitor Gheorghe 
Grigurcu. Urmează alte cărți în proză: 
,,Focuri, fumuri”, Editura Academi-
că Brâncuși, Târgu-Jiu, 2010, ”Me-
andre”, ”Văduva”, Editura Măiastra, 
2015., ”Pușlamaua”, Editura Acade-
mică Brâncuși, Târgu-Jiu, 2018. Epi-
gramist de talie, a dat publicității șase 
scrieri: ”Doamna ce-am ales-o asea-
ră...”, Editura Academică Brâncuși, 
2009, ”Printre cactuși”, Editura Mă-
iastra, 2010, ”Fel de fel”, Editura Mă-
iastra, 2014, ”Piruete”, Editura Mă-
iastra, 2016, ”Stropi de haz”, Editura 
Măiastra, 2019 și ”Gânduri”, Editura 
Măiastra, 2022. 

Referințe critice asupra operei lui 
Cornel Munteanu au survenit din par-
tea unor scriitori avizați, cu reputație 
națională: Gheorghe Grigurcu și Ni-
colae Dragoș. Lor li se alătură Marin 
Arcuș, un cunoscut producător și 
consumator de cultură din Rădineștii 
Gorjului. Operă unitară cu o varietate 
tematică: scăderi din sistemul sani-
tar, aspecte cinegetice, abateri de la 
etica conjugală, patima alcoolismuui, 
incompetența, promovarea după cri-
terii politice, corupția etc.

Tematica inspirată din practica 
medicală, proza cu valențe educative, 
păstrarea unui echilibru dintre ge-
neral și particular, importanța acor-
dată tipizării, cultivarea portretului,  
tehnica detaliului, rolul dialogului 
pentru caracterizarea personajelor îi 
unește pe cei doi scriitori mediciniști. 
Dăm un exemplu de detaliere a urmă-
ririi vânatului de câinele de vânătoare 
(ogar) din proza lui Cornel Munteanu: 
,,Deodată se îmbățoșează, pășește 
atent, rar, cu capul sus, se oprește o 
secundă, două, mai face apoi câtiva 
pași, iar se oprește, alți vreo câțiva, 
după care rămâne  stană cu un pi-
cior îndoit săltat ușor și capul îndrep-
tat spre locul de unde vine mirosul.” 
(,,Întâmplări de vânătoare”). Fără să 
vreau, citind acest text, îmi zboară 
gândul la ,,Povestea lui Harap Alb” 
de Ion Creangă, episodul vânării cer-
bului: ,,Și ajungând la izvor, odată și 
începe a be hâlpav la apă rece, apoi 
mai boncăluiește și iar mai be câte un 
răstimp, și iar mai boncăluiește, și iar 
mai be, până ce nu mai poate. După 
aceea începe să-și arunce țărână după 
cap, și apoi, scurmând de trei ori cu 
piciorul în pământ, se tolăgește jos pe 
pajiște, acolo pe loc, mai rumegă cât 
mai rumegă și pe urmă se așterne pe 
somn și unde nu începe a mâna porcii 
la jir.”

În timp ce medicul Ștefan Mari-
nescu, în cărțile sale, pune accentul 
pe sacrificiul celor care înfăptuiesc 
actul medical spre salvarea semeni-
lor, Cornel Munteanu evidențiază ne-
ajunsurile din spital. Pe alocuri, pro-
za lui Ștefan Marinescu are caracter 
autobiografic. Cei care le-au comentat 
operele au făcut și unele apropieri cu 
opera lui Ion Creangă. 

Oralitatea stilului, adică acea ca-
litate a stilului constând într-o su-
medenie de particularități ale limbii 
vorbite, ale graiului viu, cu note dis-
tincte specifice zonei se observă în 
toate scrierile în proză ale lui Cornel 

Munteanu.
Medicii Ștefan Marinescu și Cor-

nel Munteanu sunt, în același timp, 
epigramiști antologici înzestrați cu un 
umor savuros, dar și incisiv. Incisi-
vitatea și poanta alcătuiesc farmecul 
epigramelor celor doi medici. Taie în 
carne vie, Ștefan Marinescu la pro-
priu și la figurat, iar Cornel Muntea-
nu la figurat.

Reținem câteva epigrame 
aparținând lui Ștefan Marinescu: 
,,Veterinaru-i cel mai mare / Când 
eșuează tratamentul / Recur-
ge la sacrificare / Și își mănâncă 
pacientul.”(”Avantaj”); ”Tablă pe pa-
tru picioare / La plural numite mese 
/ Ajută la avansare / Dacă sunt bune 
și dese.”(”Masa”); ”Fără somn visam în 
pat / Unui melc să-i fiu mireasă / El e 
singurul bărbat / Care nu pleacă de-
acasă!” (”Despărțită de trei ori”); ” O, 
doctore, ce barbă vezi! / De câtă vreme 
m-operezi? Faci o confuzie, creștine, / 
E Sfântul Petru lângă tine.” (”Dialog 
în sala de operație”); ”Sunt mulți acei 
ce zi de zi / Conjugă viața cu a fi / Iar 
alții, strângători sadea / Cunosc doar 
verbul a avea. ” (”Gramatică”).

Iată și câteva epigrame din cărțile 
medicului Cornel Munteanu: ,,Doam-
na ce-am ales- aseară / Raiul mi l-a 
scos în față, / Ca amantă e-o comoa-
ră, / Și povară de-ar fi soață.” (”Ipos-
taze”); ,,Nouă luni ne-a spus întruna 
/ Că-i cinstită și cuminte, / Până se 
ivi minciuna / Drept cu capul îna-
inte.” (,,Minciuna”); ”Treaz, e bun și 
e-n stare / Orice dinte să-ți repare. 
/ Dar, atins de băutură, /Îți face po-
iană-n gură.” (”Unui stomatolog care 
trage la măsea”); ”Peste câmpuri și 
coline / Și prin văi adânci o duce, / 
Dar lui gândul bun nu-i vine / Și pe 
munte să se urce.” (”Venus, muntele 
femeii”); ”Fură, mint și strâng avere,/ 
Grași, urâți, analfabeți, / Dar cum 
banul dă putere, / Se cred proștii și 
deștepți.” (”Agramați”); ”Au venit, ne-
au cerut votul, / Ne-au promis marea 
cu sarea. Ne-au uitat, apoi, cu totul. 
/ Și-amintesc ... la următoarea.” (”La 
votare”); ” De doctor bine tratată, / 
Când se vede vindecată, / Înzestra-
tă cu talent, / Îl ia ea în tratament.” 
(”Recunoștința pacientei”); ”Lăfăiți în 
funcții mari / Șmecheri, hoți și pan-
glicari, / Prinși cu furturi și bănet, 
/ Ș`-nchiși baronii-ncet, încet”; ,,În 
piață se vând de toate / De ani buni 
și doctorate, / Unde proștii, mai ales, 
/ Vin și cumpără mai des.”

Trecând în lumea de dincolo la 
data de 04.11.2016, la frumoasa vâr-
stă de 87 de ani, lui Ștefan Marinescu 
i s-a împlinit dorința să fie alături de 
părinți și de fiică, în Rusăneștii săi na-
tali. S-a întors la obârșie, la izvor, să 
asculte susurul apelor Cernei. Medi-
cului Cornel Munteanu, aflat pe trep-
tele deceniului al nouălea, îi adresăm 
urarea: ,,Tot înainte, spre Centenar, 
cu tot mai multe cărți!”

Câtă dreptate are C.D. Zeletin, 
medic, profesor universitar și scriitor: 
”Viața de chirurg nu-i grea, fiindcă 
nu-i viață.”

,,Doctorii sunt adesea acuzați că 
sunt insensibili, interesați și infatuați. 
Să ne amintim că și-au sacrificat pri-
măvara vieții lor, și-au pierdut anii 
prețioși dintre douăzeci și treizeci, 
însușindu-și profesiunea în beneficiul 
fraților lor – oamenii”. (Erich Segal)

Doi medici care au pătruns în ad-
miraţia noastră şi a semenilor pentru 
devotamentul lor în exercitarea nobi-
lei profesii, pentru bogăţia lor interi-
oară, sufletească, şi pentru talentul 
lor de literaţi: Ştefan Marinescu şi 
Cornel Munteanu.

CONSTANTIN E. UNGUREANU 

Atmosferă de sărbătoare la 
Complexul de Servicii Co-
munitare pentru Copilul cu 

Handicap (CSCCH) Târgu-Jiu, copiii 
având parte de activități specifice, 
presărate cu surprize, cadouri și 
multe bucurii.

„În luna decembrie, la nivelul 
CSCCH Târgu-Jiu au fost organiza-
te și desfășurate activități în cadrul 
centrului, locația fiind decorată de 
sărbătoare, cu ajutorul personalului 
angajat, dar au existat și activități 
desfășurate în afara complexului. De 
neuitat pentru copii, dar și pentru per-
sonalul care i-a însoțit, rămâne serba-
rea care a avut loc la mall-ul din oraș, 
în data de 20 decembrie. Emoțiile nu 
i-au copleșit pe copii, dimpotrivă, en-
tuziasmul lor a contribuit la reușita 
momentului artistic, spectacolul pus 
în scenă de micuți fiind pe placul pu-
blicului și al reprezentanților mall-
ului, care i-au răsplătit cu cadouri și 

surprize”, au anunțat reprezentanții 
DGASPC Gorj. În continuare, până 
la finalul anului, copiii de la CSCCH 
Târgu-Jiu vor avea parte de momente 
frumoase, specifice acestor zile speci-
ale, simțind din plin spiritul și atmo-
sfera sărbătorilor de iarnă. După Anul 
Nou, copiii din centrul de plasament 
vor merge într-o vacanță la munte, în 
stațiunea Rânca, mulțumită sponso-
rizării primite din partea companiei 
Lazăr Service Târgu-Jiu.

Complexul de Servicii Comunitare 
pentru Copilul cu Handicap Târgu-
Jiu funcționează ca parte integran-
tă a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj. 
În cadrul Complexului își desfășoară 
activitatea două servicii sociale: Cen-
trul de Plasament destinat Protecției 
Rezidențiale a Copilului cu Dizabilități 
și Centrul de Recuperare (tip ambu-
latoriu) pentru copilul cu dizabilități.

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.

 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. 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
Subsemnata Paunescu 

Livia, declar pierdute proce-
sele verbale de constatare și 
sancționare a contravențiilor 
cu următoarele serii și nume-
re: Seria (GJ) Nr 00016769, 
Seria (GJ) Nr 00016770, Se-
ria (GJ)Nr 00016771, Se-
ria (GJ)Nr 00016772, Seria 
(GJ)Nr 00016773, Seria (GJ)
Nr 00016774, Seria (GJ)Nr 
00016775. Le declar nule.

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 Suntem alături de fa-

milie în greaua încercare 

pricinuită de trecerea în 

neființă a domnului inginer 

TURBĂCEANU DUMITRU. 
Sincere condoleanțe.

B a l n e o f i z i o t e r a p e u t 

Lăceanu Ion

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.

CitațieCitație

Dumitru Lenuța cu ul-
timul domiciliu în Țîntăreni, 
str. Ion Negreanu, nr. 4, jud. 
Gorj, este chemată la Judecă-
toria Tg-Jiu în calitate de pârâ-
tă în dosarul 6462/318/2021 
în ziua de 30.01.2023, sala 4, 
ora 09.00 în proces cu Sorop 
Marian.

ComemorăriComemorări

r S-au împlinit 14 ani 

de când sufletul bun al 

scumpei noastre mame, 

soacre și bunice, DOCHIA 
GRIGORE, s-a ridicat la 

Ceruri.

Va fi mereu în inimile și 

rugăciunile noastre către 

Bunul Dumnezeu.

Daniel, Nicoleta și Ștefan 

Grigore

APM Gorj și Buru Ana-Maria-Stanca anunță publicul 
interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu 
pentru AMENAJAMENT FORESTIER PROPRIETATE PRIVA-
TĂ APARȚINÂND PERSOANEI FIZICE BURU ANA-MARIA-
STANCA cu amplasament în extravilanul comunei Urdari. 
Observațiile publicului interesat se primesc la sediul APM 
Gorj, strada Unirii nr. 76, Tg.Jiu, județul Gorj, la nr. de fax: 
0253-212892 sau adresa de e-mail: office@apmgj.anpm.ro

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a  
acordului de mediu pentru  BORDINC EUGEN ALEXANDRU

BORDINC EUGEN ALEXANDRU anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul SCOATERE DIN FONDUL FORES-
TIER A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN DE 1163 MP ( PD ) – 
PENTRU CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ, propus a fi 
amplasat în comuna Padeș, extravilan,  jud Gorj.  

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj,  în zilele 
de  luni – vineri, între orele 08 – 14. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Gorj.

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 
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Organizarea grădinii de legume  
Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Terenul pentru cultivarea legumelor trebuie să fie 
uşor, permeabil pentru apă, aer şi rădăcinile plantelor, 

însorit şi cu posibilităţi de irigare.

Organizarea terenului în sole presupune divizarea acestuia într-un număr 
6 – 8 parcele de cultură cât mai egale, sistematizate în asolamente legumicole 
de tot atâţia ani şi o parcelă separat, în afara asolamentului, care să cuprindă 
culturile perene (hrean, leuștean etc), după modelul următor:

Sau

Sau

Sau

Aleile trebuie să aibă lăţimea de 0,5 - 1 m şi să fie înierbate pentru a facilita 
accesul în grădină pe orice vreme, iar parcelele se pichetează pentru a putea 
respecta întocmai amplasarea culturilor.

Narcisism: când toată lumea te admiră, te uiți și tu mai des 
în oglindă, și devii unul dintre cei mulți.             Ion VELICAN

          
În cadrul solelor culturile se grupează pe familii botanice sau particularităţi 

biologice astfel:
În cadrul asolamentului de 6 ani (cu 6 sole) - aceste culturi se pot grupa 

în: Sola nr 1 – fasole de grădină, mazăre şi bobul; în Sola nr – 2 - tomatele 
cu ardeii şi vinetele; în Sola nr – 3 - ceapa, usturoiul, prazul, morcovii, 
pătrunjelul, păstârnacul, ţelina, sfecla şi ridichile; în Sola nr – 4 - varza, 
conopida, brocoli, guliile, varza de Bruxelles, spanacul şi salata; în Sola 
nr - 5 - cartofii având culturi anticipate (care se seamănă toamna şi se 
recoltează primăvara devreme) ceapa verde, usturoiul verde şi salata 
timpurie, iar în Sola nr – 6 - castraveţii, dovleceii şi pepenii. 

În cadrul asolamentului de 8 ani (cu 8 sole) astfel: în Sola nr – 1 - fa-
solea, mazărea, şi bobul; în Sola nr – 2 - tomatele, ardeiul şi vinetele; în 
Sola nr – 3 - ceapa, usturoiul şi prazul; în Sola nr – 4 - varza, conopida, 
brocoli, guliile, varza de Bruxelles, spanacul şi salata; în Sola nr – 5 - 
cartofii (după culturi anticipate ca usturoi verde, ceapă verde, salată 
timpurie); în Sola nr – 6 - castraveţi, dovlecei şi pepeni;  în Sola nr – 7 - 
morcovi, pătrunjel, păstârnac, ţelină, sfeclă şi ridichi; iar în Sola nr – 8 
- porumb pentru floricele sau zaharat (pentru fiert, murat).

Linia de demarcaţie dintre sole poate fi cultivată cu câte un rând de bu-
suioc sau cimbru (care alungă unii dăunători precum gândacul din Colorado) 
sau crăiţe (Tagetes spp.) care alungă viermii sârmă din sol, uşurând astfel 
foarte mult protecţia fitosanitară a legumelor, şi deci reducând consumul de 
pesticide, ca să obţinem legume mai sănătoase și mai ieftine.

În anul următor se rotesc culturile astfel încât cele din sola nr 2 se vor cul-
tiva în sola nr 1, cele din sola nr 1 în sola nr 6 sau 8, cele din sola nr. 3 în sola 
nr. 2  şi așa mai departe. Astfel se asigură condiţii optime de cultură tuturor 
legumelor, se uşurează mult combaterea bolilor, buruienilor şi dăunătorilor 
acestor culturi. În sola culturilor perene, din afara asolamentului, se cultivă 
hrean, leuştean, tarhon, chimion, mărar etc.

În legumicultură se recomandă utilizarea gunoiului de grajd în doze cât mai 
mari și/sau a îngrășămintelor chimice complexe cu cele trei elemente (N, P și 
K ), de preferat în proporție egală. Excesul de azot reduce calitatea legumelor, 
rezistența lor la boli și la păstrare îndelungată  în stare proaspătă.

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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Echipa de handbal nu se 
va mai baza pe serviciile in-
terului Adriana Țăcălie (33 
de ani). Fosta internațională, 
venită în luna septembrie la 
CSM, nu a reușit să se impu-
nă la Târgu-Jiu. Jucătoarea 
evoluase ultima oară la SCM 

CSM Târgu Jiu s-a despărțit de o jucătoare
Craiova, dar venea după o 
lungă perioadă de inactivita-
te, din cauza unei accidentări 
serioase. Multiplă campioană 
a României și câștigătoare a 
Ligii Campionilor cu Buduc-
nost, Adriana Țăcălie nu a 
fost folosită în niciun meci 

oficial de către Liviu Andrieș. 
Contractul a fost reziliat de 
comun acord cu conducerea 
clubului.

,,Ne-am strâns mână și ne-
am despărțit, am hotărât acest 
lucru de comun acord. Dacă 
găsim soluții, tot timpul va fi 

loc pentru noi trasnferuri”, a 
declarat directorul clubului, 
Robert Bălăeț. Adriana Țăcălie 
ar putea ajunge la CSM Slati-
na, echipa din orașul natal. 
Jucătoarea face 34 de ani 
în luna ianuarie. Recent, la 

Târgu Jiu au ajuns alte două 
handaliste. Este vorba despre 
Andreea Eliza Chiricuţă și 
Mirabela Gabriela Coteț. Cele 
două au debutat în meciul cu 
SCM Râmnicu Vâlcea.

CĂTĂLIN PASĂRE

Proiectul Luceafărul 
Târgu Jiu merge mai 
departe. La șase ani 

de la înființare, tot mai mulți 
micuți și părinți au ales să-i 
aibă ca îndrumători pe an-
trenorii gorjeni Mario Gă-
man și Bobi Staicu. 2022 a 
fost un an foarte bun pentru 
reprezentanții acestui club, 
care au participat la competiții 
de top la nivel juvenil și au în-
ceput noi colaborări. 

Sărbătoare în familia Luceafărului: ,,A fost un an extraordinar!”

,,Pot spune că a fost un an 
extraordinar. Suntem bucuroși 
că acest proiect, început acum 
șase ani de mine și de Bobi 
Staicu, a primit din ce în ce 
mai multe aprecieri pentru că 
este o muncă grea, zilnică. 
Conceptul meu de inițiare și 
formare, unde se pune accent 
pe creșterea individuală a fie-
cărui copil, și nu pe rezultate, 

ne arată că este drumul corect 
pentru performanță. Mediul 
corect este acela unde copiii 
redescoperă plăcerea și bu-
curia pentru fotbal. Cel mai 
superb sentiment este să vezi 
zâmbetul lor la antrenament și 
la meciuri. 

A fost un an în care am par-
ticipat la foarte multe turnee, 
dar pot să scot în evidență pe 
cel de la Cluj Napoca, Sports 
Festival 2022, unde am fost cu 

șase grupe de copii, și Turne-
ul E-Twow, cel mai important 
turneu de juniori din Oltenia. 

Am luat parte și la alte 
competiții din Severin, Craiova 
sau București. Asta spune mul-
te despre cum sunt văzuiți co-
piii noștri la nivel național. Ne 
bucurăm că suntem apreciați 
în toată țara”, a declarat an-
trenorul Mario Găman.

Din acest an, Luceafărul 
Târgu Jiu are o strânsă co-
laborare cu CSM Târgu Jiu, 
unde Găman și Staicu au în-
ceput să și antreneze.

,,Ne bucurăm că am ajuns 
la o colaborare cu CSM Târgu 
Jiu, prin proiectul inițiat de 
directorul Robert Bălăeț, un 
proiect, din punctul meu de 
vedere, excelent pentru copii. 
Eu cu Bobi am și venit în ca-
drul clubului împreună cu gru-
pele de 2011 și 2012. Este o 
colaborare benefică, în primul 
rând pentru copii, condițiile 
fiind foarte bune. Este un 
mediu prielnic pentru marea 
performanță și cred că împre-
ună vom reuși”, a adăugat an-
trenorul.

Alți profesioniști au ve-
nit alături de Luceafărul 
Târgu Jiu, iar acum staff-ul 
formațiilor gorjene este unul 
de inviddiat.

,,Staff-ul nostru s-a mărit. 
Pot spune că Alin Poenaru a 
venit lângă noi, la fel și fotstul 
fotbalist de la Pandurii Târgu 
Jiu, Daniel Orac. Nu mai amin-
tesc de Cătălin Bucă, la fel, se 
pune tot timpul în slujba noas-
tră, muncește alături de noi cu 
tot ceea ce înseamnă organi-
zare la antrenamente. 

Ne putem bucura că avem 
deja 3-4 antrenori la fiecare 
antrenament al copiilor și asta 
spune multe despre cum ve-
dem noi lucrurile și modul cum 
se lucrează”, a mai spus Gă-

man.
Evident,reușitele de pe te-

ren au fost celebrate la final 
de an. 

Sfârșitul săptămânii tre-
cute a adus un moment spe-
cial pentru copii, antrenori și 
părinți. 

Toți cei angrenați în viața 
clubului au fost prezenți la o 
petrecere de sărbători. Găman 
a ținut să le mulțumească 
părinților pentru sprijinul 
necondițional pe care l-a pri-
mit.

,,A fost o petrecere super-
bă. Ne-am gândit să încunu-
năm acest an cu această su-
priză pentru copiii noștri. S-au 
jucat, au dansat, s-au distrat, 

au cântat și au fost colindați. 
Au avut parte și de un număr 
de magie impresionant, un DJ 
care a întreținut atmosfera și 
un tort superb. 

Pot spune că a fost ceva 
extraordinar și ei s-au simțit 
apreciați și încântați. Pe aceas-
tă cale, vreau să le mulțumesc 
și părinților, care sunt zi de zi 
lângă noi. Le mulțumim pentru 
încrederea acordată și pentru 
faptul că susțin acești copii, 
mai ales că nu este o perioa-
dă ușoară, din toate punctele 
de vedere”, a conchis tânărul 
antrenor.

Opt grupe are în acest Lu-
ceafărul Târgu Jiu.

CĂTĂLIN PASĂRE



sportsportJoi, 22 Decembrie 2022Joi, 22 Decembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1616

Mihai Rotaru are șanse mici să mai inves-
tească la Universitatea Craiova în sezo-
nul următor. Finanțatorul din Bănie e 

gata să se retragă din fruntea clubului, deși recent 
și-a asumat rolul de președinte executiv. Secția de 
fotbal a Clubului Sportiv Universitatea Craiova a fost 
reactivată în 2013, iar trupa alb-albastră a reușit, 
în cei 10 ani de la venirea mai multor investitori, 
să câștige de două ori Cupa României și să obțină 
și Supercupa. Cu Mihai Rotaru la timonă, Craiova 
a fost aproape și de titlu, dar a fost învinsă de CFR 
Cluj în meciul decisiv, disputat în 2020. Oltenii au 
ieșit vicecampioni, au jucat în tururile preliminare 
din competițiile europene, dar nu au reușit nicio-
dată să se califice în grupe. Cel mai aproape a fost 
Craiova chiar în acest an, când a pierdut la penal-
tiuri duelul din play-off-ul Conference League, cu 
Hapoel Beer Sheva. Potrivit ProSport, Mihai Rotaru 
a confirmat că se va retrage din fruntea clubului, 
lucru la care a mai făcut referire și în trecut.

,,Din vară nu voi mai continua, dar trebuie spus 
că s-a prelungit contractul de asociere cu Primăria 
și Clubul Sportiv până în 2032. Rămâne de văzut 
cine va investi”, i-ar fi spus Rotaru unui reporter 
ProSport.

Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craio-
va, Pavel Badea, a comentat, pentru Gazeta de Sud, 
anunțul făcut miercuri dimineață.

„Doar Mihai poate lămuri această situație. Tre-
buie să o detalieze, să o explice… Toată lumea știe 
că și-a vândut afacerea cu pământurile de aici, dar 
asta nu are nicio legătură cu celelalte afaceri ale lui. 
Nu am niciun fel de informație legată de declarațiile 
sau intențiile lui Mihai Rotaru. Nu am avut cu el 
discuții în ultima perioadă ce vizează desfășurarea 
activității la fotbal. Când o să-mi zică mie, personal, 
că vrea să renunțe o să comentez. Nu vreau să mă 
gândesc la ce va fi. Vom vedea atunci, dacă va fi 
cazul“, a declarat Badea.

Și finanțatorul de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit 
despre eventuala retragere a lui Rotaru.

,,Voi spuneți că se retrage. Păi, ce să facă omul? 
Am înțeles că are 15-20 de milioane pagubă. Este 
idiot? Bă, Rotaru e băiat deștept, nu-și bate joc de 
familia și banii lui. A încercat omul. Și așa a făcut 
minuni până acum, că nu a intrat în faliment. A mai 
vândut jucători, dar acum nu mai are ce să vândă. 
Zice: «Stai, mă, sunt idiot? Dau banii mei la fotbal? 
Și ce câștig?» Atunci omul normal că se retrage. Cum 

Cine îi ia locul lui Mihai Rotaru?

am zis și eu că mă voi retrage, dacă nu-mi dă Dom-
nul semne”, a spus  Becali la Pro Arena.

În ciuda afirmațiilor făcute de patronul grupării 
bucureștene, de când a venit la Craiova, Rotaru a 
încasat peste 30 de milioane de euro din vânzarea 
jucătorilor. 

Într-un TOP 10 al transferurilor se află:
Valentin Mihăilă – 9.1 milioane de euro, la Par-

ma, în 2020;
Alexandru Mitriță – 8 milioane de euro, la New 

York City, în 2019;
Alexandru Cicâldău – 6.5 milioanea de euro, la 

Galatasaray, în 2021;
Andrei Ivan – 3 milioane de euro, la Krasnodar, 

în 2017;
Alexandru Băluță – 2.65 milioane de euro, la 

Slavia Praga, în 2018;
Vladimir Screciu – 2 milioane de euro, la Genk, 

în 2018;
Bogdan Vătăjelu – 1.3 milioane de euro, la Spar-

ta Praga, în 2017;
Gustavo – 850 de mii de euro, la Liaoning FC, 

în 2018;
Mirko Pigliacelli – 500 de mii de euro, la Paler-

mo, în 2022;
Andrei Vlad – 400 de mii de euro, la FCSB, în 

2017.
Din informațiile Digi Sport, primarul Craiovei, 

Olguța Vasilescu, a tatonat în ultimul an mai mulți 
oameni de afaceri din Oltenia pentru a vedea care 
este disponibilitatea unei schimbări a investitorilor 
la echipă. Varianta gândită ar fi cu 20 de afaceriști 
care să le ia locul celor trei care bagă acum bani în 
Bănie, adică Adrian Andrici, Mihai Rotaru și Lavi-
niu Beze.

CĂTĂLIN PASĂRE


