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Două grupuri energetice Două grupuri energetice 
și carierele aferente, și carierele aferente, 
închise peste 10 luniînchise peste 10 luni
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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»3»3
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Noi acorduri între CE Noi acorduri între CE 
Oltenia și Tinmar Energy

Acționarii CE Oltenia se vor întru-
ni în ședința AGEA din 6 ianuarie 
2023, pentru a aproba Acordurile 
Acționarilor între CE Oltenia și Tin-
mar Energy, în forma rezultată ca ur-

mare a continuării pro-
cedurii de selecție și 
a negocierilor. În 
baza noilor acor-
duri vor fi consti-
tuite societățile 
pe acțiuni pentru 
implementarea 

proiectelor fotovol-
taice și a Cen-

tralei în Ciclu 
Combinat pe 
Gaz.

Fost primar și viceprimar au 
scăpat de condamnare pentru 
evaziune fi scală şi complicitate evaziune fi scală şi complicitate 
la infracţiunea de spălare la infracţiunea de spălare 
a banilor! Faptele s-au a banilor! Faptele s-au 
prescris!prescris!

Rădoi, singurul Rădoi, singurul 
gorjean care a gorjean care a 
avut curajul să avut curajul să 
scrie, asumat, scrie, asumat, 
la Europa Liberă, la Europa Liberă, 
în vara lui '89în vara lui '89
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„În viaţă, nu contează dacă piezi sau câștigi. Contează dacă pierd sau câștig eu...” - Winston Churchill„În viaţă, nu contează dacă piezi sau câștigi. Contează dacă pierd sau câștig eu...” - Winston Churchill
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

†Sf. Ioan, ap. †Sf. Ioan, ap. 
și ev.și ev.

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

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

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298

†) Sfinții 20.000 †) Sfinții 20.000 
de Mucenici arși de Mucenici arși 
în Nicomidiaîn Nicomidia
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Cei mulți și săraci vor fi  și mai săraci!

Printre codrii de aramă

Motto: „Convingerea celor 
bogați că cei săraci sunt fericiți 
nu este cu nimic mai stupidă de-
cât convingerea celor săraci că cei 
bogați sunt.”

Mark Twain

Faptul că vremea se 
menține mai caldă decât 
cea normală și în urmă-

toarele patru săptămâni ne în-
spăimântă, pur și simplu. Lipsa 
precipitațiilor este mai veche, iar 
din această pricină recoltele anu-
lui viitor vor fi slabe și agricultu-
ra nu ne va ajuta deloc. Zăpezile 
sunt doar pe crestele montane, 
nu și în zonele unde de bine de 
rău agricultorii au reușit să cul-
tive grâu. Dar bag seama că de 
cinci ani o ținem tot într-o secetă 
și nici anul 2023 nu se anunță a 
fi unul mai breaz.

GUVERNUL DĂ CU O MÂNĂ 
ȘI IA CU DOUĂ! Cam aceas-
ta este politica guvernamentală 
pentru anul 2023! Deși Guvernul 
Ciucă se laudă cu o creștere eco-
nomică ce a bătut toate estimă-
rile, fiind cea mai mare creștere 
din Uniunea Europeană, cel 
puțin în trimestrul trei al anului 
2022, acest lucru rămâne pentru 
români doar o dată statistică fără 
nici o relevanță. Tot mai mulți 
dintre români se plâng că fac față 
din ce în ce mai greu costurilor 
cotidiene, din pricina inflației.

Avalanșa de scumpiri la ali-
mentele de bază, la care se adau-

gă facturile din ce în ce mai 
mari la utilități, lasă un gol tot 
mai adând în buzunarele lor. 
Peste 20% dintre ei au ajuns 
să cheltuiască mai bine de trei 
sferturi din venituri pe tra-
iul de subzistență, mâncare și 
utilități.

SĂRĂCIE POLEITĂ. Sunt 
statistici despre care Guvernul 
Ciucă evită, în genere, să vor-
bească, dar sărăcia nu poate fi 
poleită la nesfârșit.

Pentru anul viitor, Execu-
tivul pregătește creșteri con-
sistente ale impozitelor pentru 
persoanele fizice, pe fondul eliminării 
multor faclități acordate până acum, 
cele mai multe dintre ele de ordin fis-
cal. Nici micii antreprenori nu au fost 
uitați, ei fiind taxați mult mai abitir, 
deși vorbim despre afaceri de familie, 
în cea mai mare parte. Efectul va fi 
că multe dintre acestea se vor închi-
de, dar ministrul Finanțelor continuă 
să viseze cai verzi pe pereți, după ce 
o altă măsură aberantă, supraimpo-
zitarea contractelor prt-time, a lăsat 
fără o sursă de venit zeci de mii de 
oameni.

Totuși, sunt și câștigători ai aces-
tei crize prost gestionate de trioul 
PSD-PNL-UDMR. Vorbim despre ma-
rile companii din domeniul energetic, 
de care Guvernul Ciucă nu se atinge, 
făcându-le scăpate de supraimpozita-
rea profiturilor uriașe obținute ca ur-
mare a creșterii prețurilor.

În vreme de Guvernul Români-
ei se codește să-i deranjeze pe marii 

câștigători ai crizei energetice, Ma-
rea Britanie, Spania, Italia, Grecia 
și ungaria au luat astfel de măsuri. 
Nici Germania nu este departe de 
impunberea unei taxe speciale pe 
profiturile excesive ale companiilor 
energetice. Ca de fiecare dată, la noi, 
Guvernul preferă să scoată castane-
le din foc cu mâna celor mulți și să-
raci. Care, desigur, în 2023 vor și și 
mai mulți și mai săraci.

OFICIAL, O DUCEM BINE! NU-
MAI TAXELE ȘI IMPOZITELE NE 
SĂRĂCESC. Între altele, deși măsu-
rile sunt întârziate, creșterea(de fapt, 
nu-i nicio creștere, ci doar o indexa-
re!) salariilor și a pensiilor sunt anu-
late, din start, de rata inflației, care 
în luna noiembrie a fost de 17%.

Și ar mai fi multe de spus. Oficial 
o ducem bine, dar taxele și impozite-
le cresc de la 1 ianuarie 2023, adică 
aceste „creșteri” ne omoară!

ION PREDOȘANU

HAI NOROC ȘI 
LA MAI MULT !
Gata taică, ați văzut, 
Și la ăst sfârșit de an,
Și Crăciunul a trecut,
Și, la fel, sfântul Ștefan.

Unde-a guițat  purceaua,
Unii s-au înfipt în slană,
Alții au făcut safteaua
Lângă sfânta damigeană.

P-ici, prin urbea lui Brâncuși,
Printre-mpestrițați olteni,
Chiar și frații moldo-ruși,
Se cam dau, de-un timp, gorjeni.

Crâșmele, bătu-le-ar baiul,
De atâta vreme sunt,
Locul drag, în care-alaiul
Este Raiul pe pământ.

Ce e drept nu e poveste,
Către case, cei ieșiți,
Merg agale spre neveste,
În zig-zag și-mpleticiți.

Plâng producătorii pâinii,
Că, din nou, lipsește neaua?
Cei mai bucuroși sunt câinii,
Care umblă de-a cățeaua.

Una peste alta, însă,
În gingașul nost popor,
Chiar de viața-n ușă-i strânsă,
Toate sunt...la focul lor!

GEO FILIȘ 

Printre codrii de aramă,
Simt iubirea cum mă cheamă
Prin huceaguri aurite,
Pe frunze de dor strivite.

Lângă fire de izvoare,
Iarba încă verde-mi pare;
Stropii limpezi, vălurele
Sar sclipind prin pietricele.

Dor plutește pe cărare
Iar din văi tot dor răsare;
Doruri de pe vârf coboară,
Dor cu dor mă împresoară.

Printre stâncile de-argint,
Norii-n franjuri se desprind;
Flori plutesc prin cețuri line
Iar prin flori...iubirea vine.

FLORENTINA CUTEANU
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Judecătorii Tribunalului Gorj 
l-au achitat pe Gheorghe 
Păsărin pentru fals inte-

lectual, uz de fals și complicitate la 
infracțiunea de spălarea banilor și 
au încetat procesdul penal împotriva 
acestuia cu privire la infracţiunea de 
evaziune fiscală ca urmare a împlinirii 
termenului de prescripţie a răspun-
derii penale. Verdictul este similar și 
în cazul fostului viceprimar Dumitru 
Oprea.

Magistrații l-au obligat pe fostul 
primar să plătească, în solidar cu 
Solaris SRL, firma pe care a adminis-
trat-o până să fie ales în funcție, suma 
de 1.120.893 de lei către ANAF. Suma 
reprezintă impozit pe profit și TVA și a 
fost calculată la un control al inspec-
torilor financiari, până în mai 2014, 
când firma a intrat în insolvență. 

Patru oameni de afaceri trimiși și ei 
în judecată în acest caz, dar achitați 
prin decizia Tribunalului Gorj, tre-
buie să plătească 83.000 de lei către 
ANAF.

Judecătorii au constatat recupe-

Fost primar și viceprimar au scăpat de condamnare 
pentru evaziune fi scală şi complicitate la infracţiunea 
de spălare a banilor! Faptele s-au prescris!
Tribunalul Gorj a pronunțat, marți, după exact patru ani de judecată, 
prima soluție în dosarul în care Gheorghe Păsărin și Dumitru Oprea, 
fostul primar și fostul viceprimar al comunei Bâlteni, au fost judecați 
pentru fals intelectual, uz de fals, abuz în serviciu şi complicitate la 
infracţiunea de spălarea banilor, respectiv pentru abuz în serviciu şi 
complicitate la infracţiunea de spălare a banilor. De pedepse au scă-
pat și patru oameni de afaceri trimiși în judecată cu Păsărin și Oprea, 
după ce au achitat prejudiciul de 2,8 milioane de lei produs părţii 
civile ANAF. 

rat prejudiciul de 2,8 milioane de lei 
produs de fostul viceprimar Dumitru 
Oprea și afaceriștii Ştefan Geamănu, 
Luminiţa Geamănu şi Constantin 
Șerban în ceea ce priveşte relaţiile co-
merciale încheiate între opt firme ale 
acestora.

Trebuie spus că, în iunie 2015, 
cinci dintre aceste persoane au fost 
reținute, pentru 24 de ore, de procu-
rori ai Secţiei de urmărire penală din 
cadrul Parchetului de pe  lângă Cur-
tea de Apel Craiova, iar ulterior au 
fost plasați în arest la domiciliu.

Faptele pentru care au fost cercetați 
și, ulterior, judecați au fost comise în 
2013, potrivit procurorilor.

În privința lui Gheorghe Păsărin 
procurorii au reținut că, ,,în calitate 
de primar al comunei Bîlteni şi ordo-
nator principal de credite, a semnat 
şi aprobat, referatul de necesitate 
nr. 10977/29.08.2013, comanda nr. 
11551/10.09.2013, factura fiscală 
nr. 333/22.09.2013, anexele nr. 4, 
6 şi 8 din 12.11.2013, ordonanţarea 
de plată şi ordinul de plată nr. 821 

din 22.11.2013 prin care a atestat în 
mod nereal faptul că Primăria Bîlteni a 
achiziţionat de la SC TRUST TLH CON-
STRUCT SRL, cantitatea de 1800 tone 
nisip şi transportul aferent, dispunând 
totodată plata necuvenită către socie-
tate în sumă de 82.584 lei.Banii obţi-
nuţi în acest mod au fost introduşi în 
circuitul legal astfel cu suma virată SC 
TRUST TLH CONSTRUCT SRL, s-au 

achitat obligaţii legale ale societăţii”.
Dosarul a ajus pe rolul Tribunalu-

lui Gorj abia pe 27 decembrie 2018, 
iar judecata la instanța de fond a du-
rat exact patru ani.

Hotărârea poate fi atacată cu apel, 
așa că până la o soluție definitivă mai 
e cale lungă.

CLAUDIU MATEI

Tradițiile de Crăciun sunt bine păstrate în județul 
Gorj. Din acest motiv, nici adulții nu se rușinează 
să meargă în pițărăi iar copiii abia așteaptă să plece 
în colindeț.

Satele și chiar cartierele municipiului Târgu-Jiu 

Mii de gorjeni în pițărăi, 
sute de copii în colindeț

nu au fost pustii în ajun de Crăciun, mii de persoa-
ne respectând tradiția.

Chiar și parlamentarii au oferit dulciuri, colaci 
și fructe colindătorilor.

A.S. 
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Ajutoare oferite de un 
consilier pentru persoanele 
nevoiașe din Aninoasa

Mai multe persoane cu probleme sociale din 
Aninoasa au primit cadouri de Crăciun de la 
consilierul Petre Tudora, care a fost ajutat pentru 
asta și de o firmă privată.

,,Sunt bucuros că împreună cu firma Adi 
Construct din București am reușit să aducem în 
prag de sărbători zîmbetul pe buzele unor bătrîni 
din Com. Aninoasa! Crăciun fericit tuturor", a 
transmis alesul local.

A.S. 
 

Corcoață a condus timp de câțiva ani Uzi-
na de Agent Termic si Alimentare cu Apă 
Motru. A fost menținut pe funcție de către 

PSD chiar dacă se pensionase între timp și a băgat 
uzina în insolvență. 

A fost dat afara în 2020, după ce la primărie 
a ajuns liberalul Gigel Jianu. Corcoață era admi-
nistrator special și a fost înlocuit de fostul primar 
Jianu cu Mihai Țurlea. 

A fost considerat o calamitate de către liberali dar 
a fost susținut totuși de către presediști, în ciuda 
faptului că partidul era criticat pentru menținerea 
la butoane, politic, a lui Corcoața.

,,Orice zi în care Corcoață rămâne în funcția de 
administrator special al societății de termoficare din 
Motru reprezintă o pagubă în plus adusă societății 
și cetățenilor municipiului! Atât în perioada în care a 
deținut calitatea de director al SC UATAA SA Motru, 
cât și ulterior, Eugen Corcoață și-a îndeplinit în mod 
defectuos atrubuțiile, cauzând pagube societății, 
starea de insolvabilitate datorându-i-se, lucru 
menționat în Buletinul procedurilor de Insolvență 
nr. 1101/19.01.2016: ”h) (…)Pornind de la conclu-
ziile privind cauzele care au determinat starea de 
insolvenţă, administratorul judiciar a constatat ca, 
în afara factorilor ce ţin de modul de organizare şi 
funcţionare a debitorului, au existat şi alte elemente 
obiective care au generat aceasta stare printre care 
şi modul în care managementul a gestionat activita-
tea societăţii debitoare, mai ales activitatea de înca-
sări şi plăti”, spunea în 2020, liberalul Gigel Jianu, 
pe atunci primar al municipiului.

În ciuda trecutul ,,glorios", Corcoață s-a repliat 
politic, plecând pe furiș din PSD pentru AUR. So-

Pe furiș: Fostul pesedist Corcoață, cel care a băgat în Pe furiș: Fostul pesedist Corcoață, cel care a băgat în 
insolvență UATAA Motru, a trecut la AUR!insolvență UATAA Motru, a trecut la AUR!
Eugen Corcoață, pensionar de lux, a fost pesedist până în urmă cu doar câteva zile. Avea 
chiar funcție de conducere în Partidul Social Democrat, acesta fiind poziționat în fruntea 
unei organizații al uneia dintre secțiile de votare din municipiu. A părăsit însă, brusc, înain-
te de Crăciun, grupul de WhatsApp a PSD Motru și în aceeași zi a defilat pe străzile orașului 
împărțind felicitări cu membrii AUR. 

cial democrații vor pune în discuție excluderea din 
partid a celui care a preferat să defileze pe străzile 
orașului fără să anunțe plecarea sa din partid.

A.S.
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Numiri de șefi  la Tribunalul Gorj și Numiri de șefi  la Tribunalul Gorj și 
Judecătoria Târgu-JiuJudecătoria Târgu-Jiu
Secția pentru judecători a 

Consiliului Superior al Ma-
gistraturii a decis în ultima 

ședință, dinainte de Crăciun, delega-
rea judecătoarei Ioana Ruxandra Mă-
lăescu în funcţia de vicepreşedinte al 
Tribunalului Gorj. 

„Delegarea doamnei judecător cu 
grad profesional de curte de apel MĂ-
LĂESCU IOANA RUXANDRA în func-
ţia de vicepreşedinte al Tribunalului 
Gorj, începând cu data de 23.12.2022, 
până la ocuparea funcţiei, prin con-
curs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni”, se arată 
în decizia CSM din 22 decembrie.

Ioana Mălăescu a ocupat în trecut 
și funcția de vicepreședinte al Jude-
cătoriei Târgu-Cărbunești. Este prima 
instanță la care a activat, începând 

din februarie 2010.
Totodată, judecătoarea Mirela 

Alexandra Stoian a fost delegată în 
funcția de președinte al Judecătoriei 
Târgu-Jiu.

„Delegarea doamnei judecător cu 
grad profesional de curte de apel STO-
IAN MIRELA ALEXANDRA, de la Tri-
bunalul Gorj, în funcția de președinte 
al Judecătoriei Târgu Jiu, începând cu 
data de 10.01.2023, până la ocuparea 
funcţiei, prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 
luni”, a hotărât CSM.

Judecătoarea Stoian a fost timp de 
un an auditor de justiţie la Institutul 
Naţional al Magistraturii, iar din 1999 
profesează la Judecătoria Târgu-Jiu. 
Din 2011, este doctor în drept.

I.I.

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

Zeci de copii au petrecut Crăciunul în spitalZeci de copii au petrecut Crăciunul în spital

Peste 300 de copii s-au prezentat, în ultima 
săptămână, la spitalul din Târgu-Jiu cu diver-
se afecțiuni respiratorii și digestive. Patruzeci 
de copii au avut nevoie de internare, majori-
tatea fiind diagnosticați cu boală pulmonară 
interstițială. Insuficiențele respiratorii acute 
au afectat în mare parte copiii foarte mici, de 
la câteva săptămâni la nici jumătate de an.

În perioada 21-27 decembrie, la Camera de Gar-
dă Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târ-
gu-Jiu s-au prezentat 307 copii cu diverse afecțiuni 
respiratorii (pneumonii, viroze și bronșiolite), dar și 
afecțiuni digestive, o parte dintre ei având nevoie și 
de internare. În aceeași perioadă, în Secția de Pe-
diatrie au fost internați 40 de copii. În a doua zi de 
Crăciun se aflau internați în spital 37 de copii. 

„Dintre pacienții internați, marea majoritate au 
fost diagnosticați cu boală pulmonară interstițială 
- 21 de cazuri. Au fost cinci cazuri de laringi-
te și bronșiolite acute și  au mai fost și pacienți 
diagnosticați cu amigdalită acută, rinofaringite sau 
guturai comun, enterocolite, anemii etc. Cei mai mulți 
dintre pacienții internați au vârste cuprinse între câ-
teva luni și cinci ani.  La internare, toți copiii sunt 
testați PCR, pentru a afla dacă sunt infectați cu vi-

rusul SarS-CoV-2, iar mamele sunt testate cu 
teste rapide (antigen)”, a precizat Mihaela 
Floroiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

În medie, copiii au avut nevoie de cinci 
zile de internare pentru a se face bine, dar 
au fost și cazuri care au avut nevoie de peste 
7 zile de internare. 

Virozele respiratorii au crescut compa-
rativ cu lunile trecute, schimbarea vremii 
având efecte negative asupra sănătății celor 
mici. Medicii îi sfătuiesc pe părinți să evite 
zonele aglomerate, dar și contactul cu per-
soanele bolnave (răcite). 

Severitatea afecțiunilor respiratorii a 
crescut în ultima perioadă, foarte mulți din-
tre micuții pacienți având nevoie de oxigeno-
terapie, mai spun reprezentanții spitalului.

I.I.
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Acționarii CE Oltenia se vor întruni în ședința 
AGEA din 6 ianuarie 2023, pentru a aproba 
Acordurile Acționarilor între CE Oltenia și 
Tinmar Energy, în forma rezultată ca urmare 
a continuării procedurii de selecție și a nego-
cierilor. În baza noilor acorduri vor fi consti-
tuite societățile pe acțiuni pentru implemen-
tarea proiectelor fotovoltaice și a Centralei în 
Ciclu Combinat pe Gaz.

La sfârșitul lunii noiembrie, Adunarea Ge-
nerală Extraordinară a Acționarilor CE Ol-
tenia a decis reluarea dialogului cu Tinmar 

Energy în vederea constituirii de societăți mixte pe 
acțiuni pentru implementarea proiectelor privind 
capacități noi mai puțin poluante, prevăzute în Pla-
nul de Restructurare și Decarbonare a CE Oltenia 
aprobat de Comisia Europeană. Acest lucru a fost 
posibil după ce acționarii societății au respins atât 
anularea procedurii de selecție pentru proiectele la 
care a fost desemnat Tinmar Energy SA ,,ofertant 
selectat”, cât și reluarea procedurii de selecție într-

Noi acorduri între CE Oltenia 
și Tinmar Energy

un mod accelerat pentru selectarea de investitori 
în vederea constituirii de societăți mixte pe acțiuni 
pentru implementarea proiectelor. Societățile pe 
acțiuni rezultate din asocierea CE Oltenia – Tinmar 
Energy vor avea ca obiect implementarea a patru 
parcuri fotovoltaice cu o  putere totală instalată de 
cca. 280 MW și a unui grup pe gaze naturale de 475 
MW la Turceni. 

,,Restabilirea viabilității” companiei

În ședința AGEA din 6 ianuarie 2023, se va 
aproba constituirea următoarelor societăți: Parc 
Fotovoltaic Rovinari SA Parc Fotovoltaic Turceni 
SA Parc Fotovoltaic Pinoasa SA Parc Fotovoltaic 
Bohorelu SA4 Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz 
Turceni SA. De asemenea, acționarii vor apro-
ba condițiile suspensive și acțiunilor pentru fina-
lizarea tranzacțiilor, a regulilor de organizare și 
funcționare a societăților, a contribuției în natură 
din partea CE Oltenia, a operațiunilor și termenelor 
de formare a capitalului social, a strategiei de vân-
zare a producției societăților.

M.C.H.

Virgil Popescu nu mai trece grupurile de la 
Turceni și Rovinari în conservare, ci le în-
chide peste 10 luni. Grupurile energetice pe 
bază de lignit Rovinari 3 (330 MW) și Turceni 
7 (330 MW) și exploatările miniere aferente 
acestora, din cadrul CEO, vor fi închise până 
la data de 31.10.2023. 

Guvernul va aproba, în ultima ședință din acest 
an, un proiect de HG ce prevede amânarea închide-
rii acestor grupuri energetice cu 10 luni. Termenul 
actual de închidere a acestor capacități este 31 de-
cembrie 2022. Prin menținerea în funcțiune a celor 
două grupuri energetice se asigură funcționarea 
sigură și stabilă a Sistemului Electroenergetic 
Național și, pe cale de consecință, adecvanța aces-
tuia, fără a fi induse costuri suplimentare pentru CE 
Oltenia, precizează Ministerul Energiei, inițiatorul 
actului normativ.

Conform OUG 108/2022 privind decarboniza-
rea sectorului energetic,,,În situaţie de criză energe-
tică, Guvernul României, la propunerea Ministerului 
Energiei, poate, prin hotărâre, să aprobe amânarea 
închiderii unor capacităţi energetice cu funcţionare 
pe cărbune şi a exploatărilor miniere aferente sau 
repornirea grupurilor energetice închise şi a exploa-
tărilor miniere aferente, cu respectarea legislaţiei de 

Două grupuri energetice și carierele 
aferente, închise peste 10 luni

mediu şi a termenului de finalizare a decarbonizării 
sectorului energetic prevăzut la art. 3 şi în corelare 
cu măsurile cuprinse în planurile de urgenţă aferen-
te sectorului energetic”. În Planul Național de Redre-
sare și Reziliență, se prevede că până la finele anu-
lui 2022, trebuie dezafectată o capacitate instalată 
totală de producție de energie electrică pe bază de 

cărbune și lignit de 2.355 MW. Această capacitate 
reprezintă suma capacității de 1.695 MW, închise 
la 31.12.2021 și 660 MW, respectiv grupurile ener-
getice Rovinari 3 și Turceni 7 aparținând Societății 
Complexul Energetic Oltenia S.A., care trebuiesc 
închise la 31.12.2022.

M.C.H.
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Noi specialități medicale la Spitalul JudețeanNoi specialități medicale la Spitalul Județean

Patologia coloanei s-a accentu-
at masiv în ultimii ani din ca-
uza stilului de viață, sedenta-

rismului sau efortului fizic, mai ales 
lombar, spun medicii. „Prin înființarea 
acestui compartiment, de care spitalul 
ducea lipsă, dorim să ajutăm o parte 
din pacienți, pentru ca ei să nu mai 
fie nevoiți să se deplaseze în alte cen-
tre de neurochirurgie pentru operații, 
având în vedere faptul că există ca-
zuri în care, postoperator, pacienții nu 
au voie să stea în șezut pe distanțe 

Noi compartimente vor fi înființate, anul viitor, în cadrul Spita-
lului Județean de Urgență din Târgu-Jiu. Pe final de an, spitalul a 
achiziționat truse complete de neurochirurgie, în valoare de peste 
600.000 de lei, pentru dotarea noului Compartiment de Neurochirur-
gie. Astfel, la spitalul din Târgu-Jiu vor putea fi efectuate intervenții 
chirurgicale pe coloană sau craniu, iar pacienții nu vor mai fi nevoiți 
să meargă la alte unități medicale din țară.

lungi”, a precizat dr. Dragoș Coldușu, 
medic specialist neurochirurgie.

Instrumentar de ultimă generație

Pe lângă aparatura achiziționată 
exista deja și un microscop operator 
foarte performant cu ajutorul căruia 
vor putea fi realizate și operații mini-
mal invazive, asta ducând la riscuri 
intraoperatorii cât mai mici și la o 
recuperare postoperatorie mult mai 

rapidă. 
„Am avut în vedere 

achiziționarea instrumen-
tarului de ultimă generație, 
având ca standard calitativ 
instrumentarul cu care am 
lucrat în Germania. Fiind 
singurul neurochirurg este 
greu, dar crearea acestui 
compartiment este un în-
ceput. Având în vedere că 
aparatură, instrumentar 
și susținere există – și aici 
mă refer și la susținerea pe 
care o am de la colegii me-
dici ortopezi și anesteziști 
din spital, m-aș bucura ca 
în timp să mi se alăture 
și alți colegi neurochirurgi 
pentru a dezvolta acest 
compartimentul, cu scopul 
de a înființa o secție de ne-
urochirurgie”, a declarat dr. 
Dragoș Coldușu.

Este însă o primă eta-
pă în dezvoltarea de noi 
specialități la nivelul Spita-
lului Județean de Urgență 
Târgu-Jiu, afirmă Dumi-
tru Vienescu, managerul 
Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu: „Ne bucurăm că 
se fac pași spre dezvoltarea Com-
partimetului de Neurochirugie și pe 
această cale mulțumim conduce-
rii Consiliului Județean Gorj pentru 
achiziționarea aparaturii medicale, 
dar îi mulțumim și domnului doctor 
Coldușu pentru implicarea de care 
dă dovadă. Din bugetul unității am 

reușit să achiziționăm și instrumen-
tarul medical necesar desfășurării 
activității în acest compartiment. 
Anul viitor urmează să dezvoltăm și 
alte specialități medicale: cardiologie 
intervențională, unitatea de accidente 
vasculare cerebrale acute, reumatolo-
gie și hematologie”.

I.I.

Post de secretar, scos Post de secretar, scos 
la concurs la UCBla concurs la UCB

Universitatea „Constantin 
Brâncuși” din Târgu-Jiu organizează 
concurs pentru ocuparea funcției de 
secretar. Postul este pe perioadă ne-
determinată, la Facultatea de Științe 
Medicale și Comportamentale.

Persoanele interesate trebuie 
să aibă studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul 
Științe Sociale, Științe ale Educației, 
Științe Administrative sau Științe ale 

Comunicării și cel puțin 6 luni vechi-
me în specialitatea postului. În plus, 
trebuie să cunoască limba franceză 
și să aibă cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a do-
sarelor este 10 ianuarie 2023. Proba 
scrisă are loc pe 18 ianuarie 2023, 
ora 12.00, la sediul Rectoratului. In-
terviul a fost programat pentru data 
de 20 ianuarie. 

I.I.
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Gorjeanul Ion Rădoi a devenit disident la 
doar 24 de ani, în timp ce era student 
la Academia de Studii Economice din 

București, Facultatea de Comerț, secția Economia 
Serviciilor de Alimentație Publică și Turism. Deși 

Rădoi, singurul gorjean care a
scrie, asumat, la Europa Liber
Un disident (din latină dissidens, prin franceză dissident) este o persoană care își face publice 
părerile, opiniile sau convingerile, inclusiv politice sau doctrinare, deosebite față de colecti-
vitatea, organizația etc. din care face parte sau de ale majorității. În prezent, termenul este 
folosit cu precădere pentru a desemna persoanele cu opinii opuse celor ale unui regim totali-
tar, care devin opozanți ai acestuia.

cunoștea riscurile unei lupte cu sistemul comunist, 
tânărul Rădoi decide că trebuie să tragă un sem-
nal public de alarmă vizavi de ,,monstruozitățile" 

și ,,ororile" care se petreceau în 1989 în România 
comunistă, scriind o scrisoare deschisă, asumată, 
postului de radio Europa Liberă. 

Gorjeanul explică faptul că în Europa mai mul-
te țări s-au revoltat la accea vreme pentru a scăpa 
de regimuri dictatoriale, în România în schimb era 
liniște, românii având prea puțin acces spre poli-
tica externă ce nu era servita publicului decât cu 

porția și deloc cu un conținut informativ care să îndemne 
poporul la revoltă.

Scrisoare trimisă postului de radio printr-un student 
arab! 

Ion Rădoi decide să scrie scrisoarea și se consultă cu 
un grup de tineri de la Târgu Jiu printre care se afla Bre-
benel Cristian George și Doru Strîmbulescu, cunoscuți 
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acum în lumea culturală a județului și nu numai. Tânărul 
student este îndemnat să riposteze, știut fiind că acesta 
avea un unchi in Securitate iar tinerețea lui l-ar fi putut 
scăpa mai ușor de repercusiunile unui act împotriva siste-
mului. Rădoi scrise astfel o scrisoare consistentă, pe care 
o semnează cu numele său și o trimite printr-un student 
arab spre postul de radio amintit, singura sursă de infor-
mare credibilă și neviciată a românilor în aceea vreme.

Scrisoarea se citește în toamnă! 

,,Îmi este greu sa incep această scrisoare deoarece știu 
că s-ar putea să fie ultimele gânduri ce le pot comunica 
concetățenilor mei", își începea studentul gorjean epistola 

pentru postul de radio.,,Știu că faptul 
de a-ți dori libertatea și de a lupta pentru 
dobândirea ei, la noi, în această țară cu-
tremurată de istorie, chiar în secolul acesta 
când lumea își schimbă fața spre lumină, aici 
la noi se plătește cu spaimă, oprimare, sânge și 
chiar cu viața", continuă Rădoi. Deși este scrisă 
în vara lui 1989, scrisoarea ajunge să fie citită în 
toamnă acelui an, asta în timp ce autorul aștepta un 
mesaj codificat al jurnaliștilor care l-ar fi atenționat 
că scrisoarea a ajuns la destinație. Cert este că au-
torul află a doua zi dimineață că scrisoarea sa a 
devenit publică iar la facultate ajunge să fie urmă-
rit și interogat. Nu înainte ca colegele sale să îl sal-
veze de o arestare previzibilă. Mama sa și fratele 
ajung și ei la București, îngrijorați de urmările 
gestului său acela de a scrie despre regimul 
comunist și eliberarea unui țări de sub 
jugul oprimării. Nu a fost reținut la 
aceea vreme ci în jur de 18 decem-
brie 1989. Este reținut direct de 
pe stradă și încarcerat la Peniten-
ciarul Rahova. Este pus în liber-
tate două zile mai târziu în plină 
revoluție anticomunistă.,,Am fost 
salvat de revoluție. O spun clar, 
o revoluție în care au fost teroriști 
care au tras în oameni nevinovați 
care protestau cu flori și cu pieptu-
rile goale", a spus acum Ion Rădoi 
ajuns la vârsta de 57 de ani.

A încercat cu PNȚCD, apoi a 
plecat din țară! 

Ion Rădoi alege să facă poli-
tică după Revoluție și ajunge in 
PNȚCD, realizează însă că țara 
nu poate fi schimbata motiv pen-
tru care pleacă în Belgia și chiar 
în Canada. Ajunge un IT-ist de 
succes dar după ani de străinătate revine înapoi la 
Târgu Jiu ca antreprenor. Se înscrie în Alternativa 
Dreaptă și încearcă să îi facă pe gorjeni să revină la 
tradiție alături de un partid nou dispus să schimbe 
Romania în bine. Este vicepreședinte la organizația 
AD Gorj și încearcă permanent sa le vorbească gor-
jenilor și nu numai de conservatori și de ceea ce 
poate face AD pentru ei.

Ion Rădoi susține că ar face de zece ori același 
gest, și încă zece revoluții doar pentru a avea 
siguranța că România nu mai este captivă în mâna 
unor politicieni corupți și a unor grupuri de intere-
se. Nu mai este la fel de tânăr ca în 1989 dar este 
la fel de convins ca atunci că românii pot ieși în 
stradă când situația o cere.

 A.S.
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă! - Ortodoxia salvează RomâniaEducaţia…şi Lecţia de viaţă! - Ortodoxia salvează România

,,Copiii ajung în braţele lui Dumnezeu fi indcă sunt cei ,,Copiii ajung în braţele lui Dumnezeu fi indcă sunt cei 
mai aproape de El. Modul lor de a fi  e cel mai iubit de mai aproape de El. Modul lor de a fi  e cel mai iubit de 
Dumnezeu”! (Părintele Arsenie Boca)Dumnezeu”! (Părintele Arsenie Boca)
Biserica noastră creştină reprezintă institu-

ţia divino-umană care a luat fiinţă în mod 
jertfelnic şi tainic pe cruce, prin patima 

Fiului lui Dumnezeu, ca să mai amintim şi modul 
văzut, prin Pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinţii 
Apostoli în forma unor limbi de foc, în ziua «Cinci-
zecimii», aşa cum se arată în «Faptele Apostolilor» 
capit. 2, mai ales că Biserica dreptmăritoare este 
divină pentru că a fost întemeiată de către Însuşi 
Fiul lui Dumnezeu, iar umană este pentru că a luat 
fiinţă pentru mântuirea omului! De aceea, spunem 
că: «Biserica este Hristos extins în trupul Lui în-
dumnezeit în umanitate, sau umanitatea aceasta 
unită cu Hristos şi având imprimat în ea pe Hristos 
cu trupul Lui îndumnezeit, iar, cei doi factori, Hris-
tos şi umanitatea, sunt atât de uniţi în Biserică, 
încât în Biserică nu poate fi văzut unul fără altul şi 
nu se poate vorbi despre unul fără de celălalt», pen-
tru că în Sfânta Scriptură se arată că Hristos este 
capul Bisericii, iar Biserica este trupul Lui! Deci, 
Iisus Hristos are în Biserică poziţia de cap, de te-
melie, de izvor de viaţă infinită, pentru că Hristos a 
îndumnezeit trupul nostru prin întruparea Sa, iar 
Biserica este trupul lui Hristos pe care El a înteme-
iat-o pentru mântuirea omului! Ca urmare, rolul 
Bisericii este acela de a-l îndumnezei în continuare 
pe om, până la sfârşitul veacurilor. Aşadar, Biseri-
ca este ogorul fertil sau mediul de lucrare a haru-
lui divin care coboară cu putere din Hristos, prin 
Duhul Sfânt, sălăşluit în omenitatea îndumnezeită 
a lui Hristos pentru a se comunica membrilor ei, 
credincioşii, a căror viaţă spirituală constă din îm-
părtăşirea cu trupul şi sângele Domnului Hristos! 
Dacă ne gândim şi la destinul celor 250 de milioa-
ne de creștini ce alcătuiesc Biserica Ortodoxă, în 
care își află rădăcinile spirituale «cealaltă Europă», 
să ne referim la cuvântul Întâi-stătătorului Orto-
doxiei, Bartolomeu I, care consideră că de la criza 
civilizației noastre la revoluția tehnologiilor, de la 
noile războaie distrugătoare până la Europa secu-
larizării și a trezirii integrismului, ne copleşeşte ac-
tualitatea, fiind invocat mesajul elocvent al Bisericii 
Răsăritene, un creștinism al luminii și al libertății. 

„Cel ce are frica lui Dumnezeu totdeauna 
este treaz; priveghează şi aşteaptă venirea 
Domnului”! 

Aşadar, fie că e vorba de aceste teme decisive, 
de ecumenism, de dialog inter-religios sau de ne-
cesitatea unei ecologii sacramentale, gândirea re-
alităţii se impune prin luciditatea și caracterul ei 
profetic. În opinia unor comentatori mai mult sau 
mai puţin avizaţi, mesajele Bisericii Ortodoxe sunt 
chemate să marcheze un timp și o epocă, mai ales 
că ele permit descoperirea unei Biserici strivite de 
istorie, dar care, privită cu inima, știe să dea În-
vierii o extensiune nelimitată. Pentru dreptcredin-
cioşi, aceasta înseamnă a regăsi etica și sfințenia 
transfigurării specifice creștinismului originar, fi-
indcă Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să 

se facă dumnezeu! Dacă avem cazul particular al 
unui erudit care se apropie de Ortodoxie, acesta 
se înscrie ca o parabolă a regăsirii într-un registru 
intelectual, precum și un jalon al unui itinerar spi-
ritual care se detaşează de ereziile istorice şi repre-
zintă o autentică pledoarie argumentată împotriva 
confiscării teologiei de către mentalitatea științifică 
sau pseudoştiinţifică de tip iluminist, constituind, 
în același timp, un veritabil manifest pentru actu-
alitatea înțelegerii de sine a  teologiei patristice ca 
Tradiție păstrată cu sfinţenie! Ca într-un bilanţ al 
principalelor impasuri și dihotomii filosofice și eti-
ce ale proiectelor epistemologice ale modernității, o 
analiză mai atentă ne oferă şi o inedită apologie a 
modului tradițional de a face teologie în Ortodoxie, 
deoarece, spațiul ei autentic este nu cel intelectu-
al al problematicului, ci unul deschis, de angajare 
existențială în orizontul eclezial al Tainei, propriu 
înțelepciunii Sfinților Părinți. Acest mod de a in-
terpreta credinţa, își găsește o surprinzătoare con-
firmare şi în filosofiile postcritice ale lui Gadamer, 
Polanyi sau Gabriel Marcel, pentru că se sugerează 
în acest fel actualitatea mizelor și perspectivei filo-
sofice puse în joc de către teologhisirea Părinților, 
înțeleasă ca o trăire și o «deslușire a Tainei», fă-
cută cu putință de Tradiția Bisericii Ortodoxe. De 
altfel, în acest caz, relativismul contemporan este 
proiectat în orizontul vertical inepuizabil al miste-
rului paradoxal al Revelației. Un exeget al Ortodo-
xiei zilelor noastre poate surprinde cu sensibilitate 
și cu mult rafinament, un mod subtil și inteligent 
de a face apologia Tradiției creștine, răspunzând 
exigențelor culturale ale intelectualului contempo-
ran. Prin toate aceste abordări, în atmosfera minu-
nată a sărbătorilor creştine, începând de la Naş-
terea Domnului,  desluşirea Tainei şi valorificarea 
tradiţiei se impun ca nişte repere indispensabile 
pentru toți cei preocupați de fascinanta problemă a 
naturii și a demersului teologiei. Cu siguranţă, mi-
siunea Bisericii Ortodoxe este aceea de a nu-l lăsa 
pe omul acestei societăţi să rămână acolo unde se 
află, pe treapta inferioară a degradării sale morale 
şi civice, pentru a-i da puterea şi curajul de a în-
ainta spre desăvârşire. Pentru ca societatea româ-
nească să fie una sănătoasă şi bine condusă, mai 
mult ca oricând este nevoie ca membrii ei să aibă 
o moralitate sănătoasă, o verticalitate evidentă în 
tot ceea ce fac, iar pe toate acestea, fiecare dintre 
noi le dobândeşte în şi prin Biserică, al cărei rol în 
societate este acela de a-l ajuta pe fiecare să respire 
aerul dumnezeirii, să iasă de sub jugul greşelilor şi 
să nu mai fie un rob al păcatului! Misiunea Bisericii 
Ortodoxe în societatea românească poate fi urmă-
rită mai uşor, dacă vom analiza în parte cele trei 
activităţi pe care le derulează şi rolul pe care fiecare 
activitate îl dobândeşte, pentru că aceste trei ac-
tivităţi sunt: activitatea învăţătorească, sfinţitoare 
şi socială. Oricum, credinţa sinceră ne conduce la 
frica de Dumnezeu, cea care ne ajută să ne pocăim 
de faptele noastre păcătoase, mai ales că pe treapta 
sa inferioară, ea se manifestă ca o teamă de a nu 
fi sub pedeapsa Lui Dumnezeu pentru păcatele pe 
care le-am săvârşit, în timp ce pe treapta superioa-
ră, această frică binecuvântată este resimţită ca o 
teamă de a nu-L pierde pe Dumnezeu sau de a nu 
fi despărţiţi de El. În aceste vremuri în care suntem 
îngroziţi de atâtea evenimente tragice şi de atâtea 
crize, frica poate fi însă şi patimă, atunci când se 
manifestă ca spaimă, groază, îngrijorare, nelinişte 
sau disperare, pentru că în acest caz, frica este le-
gată în primul rând de mândrie şi evidenţiază un 
ataşament exagerat faţă de lumea trecătoare şi de 
plăcerile ei înşelătoare. Pentru că aşa cum ne spu-
ne Sf. Efrem Sirul: „Cel ce are frica lui Dumnezeu 
totdeauna este treaz; priveghează şi aşteaptă veni-
rea Domnului; nu petrece cu nebăgare de seamă; 
nu se trândăveşte şi face totdeauna cele ce plac lui 
Dumnezeu, biruind astfel meşteşugurile vrăjmaşu-
lui”! (Sf. Efrem Sirul, «Cuvinte şi învăţături», Edit. 
Bunavestire, Bacău, 2006, p. 71). Aşadar, trebuie 
umplut vidul educației morale din societatea noas-
tră, iar, dacă libertatea și drepturile sunt o mare 
realizare a civilizației umane, mai este necesară şi 

pregătirea cetățenilor pentru a se bucura de aceste 
drepturi, ținând cont de standardele morale, iar,  o 
astfel de pregătire ar trebui să fie efectuată de către 
stat în strânsă colaborare cu instituțiile publice de 
educație morală, inclusiv școlile și, bineînțeles, cu 
comunitățile religioase ale țării. Aceasta din urmă 
înseamnă că statul trebuie să se ocupe de elabo-
rarea actelor legislative care reglementează acce-
sul instituţiilor bisericeşti la structurile publice de 
educație, servicii sociale, sănătate și armată.

,,Veniţi la mine, copii, haideţi, veniţi toţi la mine, 
aici, în faţă”!

Pentru accentuarea celor spuse în articolul da 
faţă, în încheiere, mărturisesc şi scriu cu bucurie 
despre faptul că în Ziua Naşterii Domnului, în Ziua 
de Crăciun, am participat la Sfânta Liturghie la 
Biserica «Sf. Mare Muc. Varvara», din Parohia Târ-
gu- Jiu, Protopopiatul Tâgu-Jiu Sud, Preot Paroh 
fiind PC Părinte Barză Ion Cosmin, viitorul Preacu-
vios Părinte Stareţ Ioanichie la Mănăstirea «Grigo-
rie Dascălul» de la Scoarţa, un slujitor al altarului, 
plin de har, care s-a bucurat pentru numărul mare 
al credincioşilor prezenţi la slujbă, dar, şi pentru 
faptul că este iubit nespus de mult de către copii, 
pentru că toate comunitățile religioase ale țării ar 
trebui să lucreze cu instituţiile din diferite domenii 
în măsura și volumul care corespunde reprezen-
tării lor în societate, dar, cel mai important lucru 
este atragerea copiilor, pentru a evita confrunta-
rea inter-religioasă, care duce inevitabil la lupta 
organizațiilor non-creştine pentru noi adepți. Iar, 
pentru că suntem în zilele în care biserica vorbeşte 
despre Fuga în Egipt a Mântuitorului, împreună cu 
Maica Sa, Născătoare de Dumnezeu şi împreună 
cu dreptul Iosif, imaginea Preacucernicului Părinte 
Barză Ion Cosmin, împreună cu aceşti copii îngeraşi 
este una edificatoare! Vedem foarte bine că poziția 
mass-media este foarte importantă astăzi în proble-
ma armonizării drepturilor omului și a moralității 
educaţiei copilului. Biserica dreptmăritoare oferă 
exemple pozitive de utilizare a libertății de manifes-
tare a credinţei, dar, e greu de explicat modul cum 
își va folosi copilul sau tânărul din punct de vedere 
moral şi educaţional libertatea, dacă televiziunea îi 
arată consumul, violența, desfrânarea, jocurile de 
noroc și alte vicii ca un mod de viață uşor şi acro-
şant! În apărarea lor, oamenii de televiziune și în 
general mass-media spun că astfel de produse sunt 
la cerere și se vând bine, dar, nimeni nu argumen-
tează faptul că viciul este ușor de vândut, deoarece 
este ușor de perceput ceea ce se vinde, chiar de 
către o persoană cu mintea fragedă şi predispusă la 
păcat. Din cele mai vechi timpuri, astfel de acțiuni 
au fost numite manifestări ale ispitei! Preacucer-
nicul Părinte Barză Ion Cosmin a insistat asupra 
faptului că e greu de crezut că omul modern şi mai 
ales copiii au solicitări doar pentru viciu, pentru că 
un copil caută fericirea, pacea, dragostea adevărată 
și alte virtuți în familie şi la biserică, iar, o morali-
tate fără credinţă este o moralitate fără fundament, 
plină de contradicții şi este consecința concepțiilor 
libere pe care s-au sprijinit diferitele sisteme de 
gândire laice, pe când Biserica Ortodoxă ne arată 
că nimic nu este posibil fără Dumnezeu şi fără cre-
dinţa în Dumnezeu!

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Arhiepiscopia Craiovei a donat aparatură Arhiepiscopia Craiovei a donat aparatură 
medicală Spitalului de Urgență Târgu-Cărbuneștimedicală Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești
Arhiepiscopia Craiovei a do-

nat săptămâna aceasta apa-
ratură medicală de ultimă 

generație Spitalului de Urgență Târgu 
Cărbunești. Aparatura, în valoare de 
30.000 de euro, va fi folosită în cadrul 
Secției de Anestezie și Terapie Inten-
sivă.

„Ne bucurăm foarte mult pentru că, 
în această vreme premergătoare Săr-
bătorii Nașterii Mântuitorului Hristos, 
am putut să vă donăm un aparat atât 
de necesar pentru buna funcționalitate 

a spitalului dumneavoastră, la Târgu 
Cărbunești. Între noi s-a închegat o 
relație foarte profundă de multă vre-
me, cu acest spital, pentru că știu cât 
de mult vă preocupați de viața și de 
sănătatea oamenilor. Este un lucru 
foarte important în lumea noastră, ca 
omul care suferă de ceva să aibă po-
sibilitatea, prin metodele științifice, să 
fie tratat corespunzător. Știm bine că 
specialiștii de la această unitate medi-
cală sunt bogați în cunoștințe, însă au 

nevoie și de aparate. 
Aceste aparate sunt 
atât de importante în-
cât, de multe ori, viața 
unui om este pusă în 
ecuație, dacă trăiește 
sau nu trăiește. Acest 
aparat este dat de Ar-
hiepiscopia noastră, 
de preoții noștri în pri-
mul rând, pentru că 
ei sunt aceia care au 
contribuit la această 
donație, și bineînțeles 
de credincioșii noștri. 
Noi suntem doar ace-
ia prin care mâinile lui 
Dumnezeu au lucrat. 
Așadar, considerăm că 
este de bun augur ziua 
de astăzi, înaintea 
Nașterii Mântuitorului 
Hristos, să vă oferim 
acest dar, iar dumnea-
voastră să îl întrețineți, 
să îl folosiți corespun-
zător, așa cum este 
necesar”, a transmis 
Înaltpreasfințitul Pă-

rinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craio-
vei și Mitropolitul Olteniei, în prezența 
directorului spitalului, Dr. Sorin 
Mehedințu.

Directorul Spitalului de Urgență 
Târgu Cărbunești și-a exprimat 
recunoștința pentru donația că-
tre unitatea medicală din Târgu 
Cărbunești, aparatură medicală care 
va salva viețile pacienților de la Secția 
de Anestezie și Terapie Intensivă. 

„Mare ajutor acest aparat de an-
estezie de ultimă generație, prin care 
vom salva mii de vieți. Mulțumim 
Înaltpreasfinției Sale pentru acest 
ajutor! Acest ajutor va conta foarte 

mult, este o secție în care se fac mii de 
intervenții chirurgicale, acest aparat 
va salva multe vieți”, a subliniat Dr. 
Sorin Mehedințu, Directorul Spitalu-
lui de Urgență Târgu Cărbunești.

Arhiepiscopia Craiovei sprijină 
anual spitalele din județele Dolj și 
Gorj. În ultimii ani, Arhiepiscopia 
Craiovei a achiziționat aparatură me-
dicală necesară mai multor unități 
medicale din județul Dolj, printre care 
Spitalul Filantropia, Spitalul de Boli 
Infecțioase „Victor Babeș” și Spitalul 
Orășenesc Segarcea.

C.P.

Portretul unui necunoscutPortretul unui necunoscut
Accente polikratice Accente polikratice 

Motto: „Omul prost şi lemnul 
strâmb nu-l poţi îndrepta”

„În lumea lui măruntă şi mizeră, 
ilustrul „autodidact” de cartier mărgi-
naş se simte un inspirat, ba chiar un 
geniu nu îndeajuns de proslăvit, pre-
miat la nivel naţional ori chiar mondi-
al. În secret, s-au auzit ceva zvonuri, 
aspiră la Nobel (a Bob Dylan de pildă, 
cel tradus cu chiu cu vai în româneş-
te de Mircea Cărtărescu – n.m.) sau 
să publice măcar la „Humanitas”.

Monstruosul personaj se bucură 
de o nesperată glorie locală, întrucât 
azi titlurile care se cam dau după ure-
che (şi după uleiul care unge şi după 
limba care linge nişte ipochimeni de 
politruci troglodiţi).

Împarte xeroxuri, după articole ca-
re-l superlaudă, scrise de câteva „ilus-
tre” voci critice (importante, ca şi el, 
doar zonal – n.m.) printre care abia de 
numeri niscaiva excepţii: una dintre 
ele m-a încredinţat c-ar versifica prea 
lejer, deseori în gol; că imaginarul său 
e cam primitiv şi sărac în lecturi; că 
aşa numita lui metafizică ar fi vulga-
ră; că folclorismul e prea abundent în 
textura transretorică ş.a.m.d.

Încolo, ce să mai adaug: că-i un 
intrigant (periculos crede el – n.m.); 
că are obsesia plagiatului, că tot e la 
modă; că ştiinţele literaturii îi sunt 
completamente străine (ba chiar pa-
ralele); că e un cârtitor şi un bârfitor 
oripilant, alunecos, hilariant şi gon-

flat. Individul acesta – tot încearcă 
să mă lămurească, odată pentru tot-
deauna – heteronimul meu Ioan Pro-
tagoras Basileul – e un profitor ordi-
nar de conjuncturi uneori favorabile 
(ce-i drept) dar cu  comiterea unor 
nedreptăţi flagrante”.

„Lipsit de orice semnificaţie para-
digmatică – îşi continuă monologul 
interlocutorul meu într-atât de revol-
tat – acest pigmeu (care, repet, se au-
toînchipuie zmeu-paraleu – n.m.) se 
tot strofocă să-şi dea el însuşi o im-
portanţă mult mai pregnantă (eventu-
al mai vizibilă – n.m.) decât s-ar fi cu-
venit. Te încredinţez că, urmărindu-ţi 
reacţiile indiferente (poate în secret 
şi dispreţuitoare, gest care dacă ar fi 
real, te-ar condamna automat negre-
şit – n.m.).

Vezi tu, un asemenea ins, neşcolit 
academic se zbate ca peştele pe uscat. 
Simte că se sufocă dacă nu-şi aruncă 
zoaiele pe o persoană, dacă nu-i face 
rău vreunuia net superior lui profesi-
onal şi intelectual etc.

Îşi arogă merite inventate, limbajul 
îi e înspre zerobarat, caracterul îi e in-
fect, stilul de a fi trădează o maliţiozi-
tate malefică. E incoerent mai mereu 
în pseudo-demonstraţiile care nu pot 
depăşi cinci-şase biete propoziţii dez-
articulate, înglodate într-o limbă de 
lemn jenantă şi jegoasă”.

Tăcând, parcă ambiguu, Ioan Pro-
tagoras Bazileul mă bate frăţeşte pe 
umăr: „Dragul meu, noi să fim să-

nătoşi, că lumea de azi îi al naibii de 
ticăloasă. Noi să ne guvernăm „oaze-
le meritocratice”, că gunoaie în jurul 
nostru băltit sunt destule şi Oraşele 
n-au atâţia oameni care să le strângă 
chiar de-peste-tot. 

Ce naiba! Nu te enerva, căci cazi în 
ipohondrie! Şi poţi cădea şi în idiosin-
crasie! Dă-i în aia măsii de ticăloşi şi 
perverşi, făţarnici şi libidinoşi!”

Eu martor la acest monolog (şi ac-
tor în scenă) nu-mi pot însă înăbuşi 
amarul şi scârba de cretina proximi-

tate şi izbucnesc „Urăsc din toţi ră-
runchii vorbăria imbecilă, superfluă şi 
strivitoare, asfixiantă, a majorităţii. Îi 
urăsc cumplit pe cei care participă la 
mecanica goală a existenţei, incompe-
tenţi în a agrea ceremonialul simplu, 
încărcat de discreţie şi sobrietate. 

Iar mie, numai mie, deocamdată, 
singurătatea, tăcerea şi simplitatea 
îmi ţin loc de etică, metafizică, este-
tică.”

– un pamflet de 
ION POPESCU-BRĂDICENI –
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VânzăriVânzări

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..
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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

 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 Ford Focus 1.8 

TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. 

Preț și amănunte la tel. 
Telefon: 0766.459.497.

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 VW Tiguan 2000, 

toate dotările, 2010, preț 

9200 euro. 

Telefon: 0752134967.
Vând 2 terenuri (intra-

vilan și extravilan) în vatra 

satului Drăguțești, în veci-

nătatea Bisericii, în partea 

dreaptă, cultivate în prezent 

cu lucernă.

Un teren are 6200 mp 

(31m x 200m) din care 736 

mp intravilan, iar al doilea 

6400 mp (32m x 200m) din 

care 973 mp intravilan. Ac-

cesul la cele două terenuri 

se face printr-o porțiune de 

drum privată (6m x 60m), 

care intră în prețul vânzării și 

va fi folosit de cumpărători în 

indiviziune. Fiecare teren are 

cadastru și înscriere în cartea 

funciară. Tel. 0745641008.

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn serios, fără 

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

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

 Repar și/sau schimb 

componente la laptopuri și 

calculatoare. Înlocuiesc Dis-

play, tastatura, mousepad, 

baterie, ventilator / Cooler, 

pastă termoconductoare, pla-

că de bază, procesor, memo-

rii RAM, HDD / SSD, unitate 

optică. Instalez Sisteme de 

operare Windows 7, 8, 10, 

programe, drivere, soluții An-

tivirus. Devirusez sistem de 

operare. Mă deplasez la do-

miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

Vând vin roșu la prețul 
de 7 lei/litru și rachiu 12 lei/
litru, fără zahăr și conservanți 
(ecologic). 

Telefon: 0764211699.

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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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Este realmente util pentru dumneavoastră să cunoașteți 
aceste date ca să știți când și câtă grădină să 

înființați, funcție de nevoile proprii și intențiile de 
comercializare.

1 - La culturile anticipate

 înființate între 1 octombrie și 1 aprilie anul următor.

Perioada de vegetație, 
recoltare și producția potențială 
a legumelor în grădina familială

2 - La culturile de bază 

înființate de la 1 octombrie până la 1 noiembrie anul următor.

Dezordonat este cel ce mereu visează să facă ordine.
Ion VELICAN

3 - La culturile succesive  

înființate între 1 iunie – 1 septembrie anul curent.

Aceste date vă sunt de folos în a stabili suprafața pe care veți cultiva legu-
me, după ce ați calculat nevoile familiei și/sau pe cele pentru comercializare. 

Pentru explicații mult mai amănunțite și o mai bună înțelegere a aces-
tor 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!

Aștept cu deosebit interes propunerile, sugestiile dumneavoastră, 
stimați cititori, fermieri, și despre alte subiecte de interes în activita-
tea cotidiană din ferma, gospodăria dumneavoastră căci:

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

Ing. ION VELICI
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Echipa de baschet a 
rămas singura fără 
victorie în LNBM

CSM Târgu Jiu mai are un singur meci în acest an. 
Baschetbaliștii gorjeni se deplasează pe terenul formației Ra-
pid București, una dintre pretendentele la titlu în 2023. 

Alb-albaștrii nu au reșuit nicio victorie în actuala ediție de 
campionat și, din păcate, au șanse mari să încheie anul fără 
succes, având în vedere diferența de buget și parcursul celor 
două formații care se întâlnesc în Sala ,,Rapid”. 

O altă veste proastă pentru gorjeni este că formează sin-
gura trupă fără victorie din cele două conferințe. 

Toate celelalte 17 echipe au reușit să bifeze cel puțin un 
meci câștigat. 

Laguna București a produs una dintre surprizele campi-
onatului și a trecut, pe 23 decembrie, de Dinamo București, 
scor 78-77, după o repriză de prelungiri. 

Cei drept, ,,rechinii” au 12 partide disputate, din care 11 
înfrângeri. 

Meciul dintre Rapid București și CSM Târgu Jiu se dispu-
tă în această seară, începând cu ora 19.00.

LIGA NAȚIONALĂ DE BASCHET MASCULIN 2022-2023 
CLASAMENT CONFERINŢA A

Loc. Echipa     C/P PT
1. CSM Ploieşti    8/3 19
2. Rapid Bucureşti    8/3 19
3. U Cluj Napoca    8/1 17
4. SCM U Craiova    6/4 16
5. CSU Sibiu    6/4 16
6. FC Argeş Piteşti    5/5 15
7. CSM M. Ciuc    2/9 13
8. CSM Tg Mureş    2/7 11
9. CSM Târgu Jiu    0/9   9

CĂTĂLIN PASĂRE

Echipa de handbal feminin a Clubu-
lui Sportiv Municipal Târgu Jiu va 
juca pe teren propriu în primul meci 

oficial din 2023. Fetele lui Liviu Andrieș și-
au aflat adversara din Cupa României. Astfel, 
Turul I al competiției le-a scos gorjencelor în 
față echipa din Craiova. Cele două formații 
s-au întâlnit acum două etape în Liga Flori-
lor, când CSM Târgu Jiu a reușit să învingă 
în Bănie, scor 21-26. Partida este programa-
tă pentru data de 8 ianuarie 2023. În urnă 
au intrat cele 11 echipe din eșalonul secund 
calificate după turul preliminar, precum și 9 
echipe din Liga Florilor. Cele 5 participante 
în cupele europene sunt calificate direct în 
Turul II. De asemenea, alte două formații au 
fost scutite de prima manșă, conform tragerii 
la sorți. Este vorba CSU Știința București și 
Activ Prahova Ploiești. Este a doua oară când 

CSM Târgu Jiu – SCM Craiova, CSM Târgu Jiu – SCM Craiova, 
în Cupa Românieiîn Cupa României

CSM Târgu Jiu și SCM Craiova se duelează în 
Cupa României. Pe 15 ianuarie 2020, la Târ-
gu Jiu, când gorjencele evoluau în Divizia A, 
SCM Craiova s-a impus în cadrul 16-imilor, 
scor 23-30.

CUPA ROMÂNIEI, TURUL 1
Unirea Slobozia – Corona Brașov
Neptun Constanța – CSM Galați
CSM Bacău – CSM Slatina
CSm Târgu Jiu – SCM Universitatea 

Craiova
Gloria Bistrița – Minaur Baia Mare
HC Zalău – Dacia Mioveni
U Cluj – Dunărea Brăila
CSM Roman – Școla 181 SSP București
Arena Tg.Mureș – CS Liviu Rebreanu 

Turda
CĂTĂLIN PASĂRE

Handbalista gorjeancă 
Angela Pușcaș (27 de ani) se 
dovedește a fi unul dintre cele 
mai bune transferuri realiza-
te de CSM Târgu Jiu odată 
cu intrarea în Liga Florilor. 
Jucătoare polivalentă, An-
gela poate evolua pe ambele 
poziții de inter, dar și centru. 
A venit de la Baia Mare, dar 
până atunci evoluase doar în 
străinătate, Germania, Norve-
gia și Spania fiind destinațiile 
alese de sportivă. Revenirea 
în orașul natal a fost de bun 
augur pentru Angela, care a 
declarat că este mândră de 

Angela Pușcaș: ,,Până acum, 
suntem surpriza campionatului”

parcursul formației sale. Fos-
tă internațională de junioa-
re sau tineret, gorjeanca știe 
că nu este târziu nici pentru 
naționala mare. 

,,M-am adaptat, mă simt 
foarte bine acasă. Staff-ul și 
colegele sunt alături de mine 
și asta este cel mai impor-
tant. Mă gândesc și la echipa 
națională, dar în prim-plan 
este echipa de aici. Vrem să 
ne facem treaba, să ne ducem 
la bun sfârșit toate obiectivele. 
Sunt foarte mulțumită de  par-
cursul de până acum, cu multă 
muncă și încredere putem să 

demonstrăm că se poate. Cred 
că suntem surpriza acestei 
ediții de campionat. Mai este 
mult până departe, dar până 
în momentul de față, cred că 
suntem o surpriză plăcută”, a 
declarat Pușcaș după victoria 
cu Minaur.

Angela a înscris de cinci ori 
impotriva fostei sale formații, 
fiind una dintre cele mai bune 
jucătoare de pe parchet. CSM 
Târgu Jiu a urcat pe locul 7 
în Liga Florilor, iar în ultimul 
meci al anului joacă la CSM 
Galați, pe 29 decembrie.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Universitatea Craiova va merge pe mână 
lui Eugen Neagoe (55 de ani) în a doua 
jumătate a campionatului. Tehnicianul 

oltean a rupt angajamentul cu Universitatea Cluj 
și va pleca, împreună cu noii săi jucători, într-un 
cantonament în Antalya. 

Antrenorul va începe în mod oficial activitatea pe 
4 ianuarie. FC U Craiova, Pandurii Târgu Jiu, FC 
Drobeta, ASIL Lysi, Aris Limassol, Nea Salamis, Poli 
Iași, Sepsi, Dinamo, Hermannstadt și Astra Giurgiu 
sunt echipele pe care le-a pregătit Eugen Neagoe.  
,,Cu Universitatea Craiova am câștigat eventul (n.r - 
ca jucător). Mi-aș dori din suflet să se întâmple lucrul 
ăsta, să pot câștiga eventul cu Universitatea Craiova 
ca antrenor", a fost prima declarație dată de ,,Gea-
nă”, care se află în litigiu cu fosta sa formație.

Rămâne de văzut dacă patronul Mihai Rotaru, 
care are șanse foarte mari ca în vară să părăsească 
echipa, va mai dori să investească în transferuri în 
această iarnă. 

În ultima perioadă, venirile au fost mult sub 
așteptări în Bănie, iar echipa are șanse doar teo-
retice la titlu. 

În plus, echipa a fost eliminată din Cupa Ro-
mâniei. Văr cu Eugen Neagoe și fost tehnician al 
Universității Craiova, Victor Pițurcă, nu-i dă șanse 
mari de reușită noului principal. 

Fostul selecționer a blamat încă o dată manage-
mentul lui Rotaru, despre care spune că nu dorește 
să ofere stabilitate la nivel de bancă tehnică.

„Am spus de când am plecat ce se întâmplă aco-
lo. Vedem că nu se schimbă nimic, lucrurile se deru-
lează la fel. 

E problema lor. Nu mă mai întrebați pe mine, se 
supără Rotaru. Așa face tot timpul, e aceeași scenă. 
Aduce antrenorul cu surle și trâmbițe. Vă și spun ce 
nu i-a convenit. Că juca Mirel cu 5 fundași, că nu 
joacă cutare, cutare. Eu auzeam prin Craiova, că am 
prieteni mulți. 

Erau venite numai de la el. Sigur că Mirel auzea 
lucrurile astea. Acum vine și spune «Hai la muncă, 
să muncim!». Același lucru, după 3 luni va aduce alt 
antrenor, va face la fel. 

Neagoe, principal în Bănie. Ce șanse 
are antrenorul la Universitatea

Pentru fotbalul românesc, au un lot bun. Nu văd 
să fie lotul Farului mai bun decât cel al Craiovei, deși 
Gică a luat câțiva jucători valoroși. Dacă-i compari 
post pe post...Poate e problemă de antrenor, știu eu? 
Poate e vina lui Rotaru că a acceptat să se întâmple 
ce s-a întâmplat cu Mirel Rădoi. 

Poate trebuia ținut antrenorul care a fost înain-
te (n.r. - Laszlo Balint). Nu există stabilitate, la un 
moment dat vine altă conducere tehnică. Nu e atât 
de simplu, mai ales dacă vine un antrenor fără 
experiență deosebită, trebuie să aibă o perioadă să 
se adapteze”, spus Pițurcă la Digisport.

Universitatea Craiova ocupă locul 4 în Super-
liga, cu 38 de puncte acumulate în primele 21 de 
etape, la șapte lungimi în spatele liderului Farul 

Constanța.
,,E un punctaj care îți poate da speranțe pentru 

prezența în cupele europene, dar ar fi fost mai bine 
dacă am fi avut încă patru-cinci în plus. Întâi, obiec-
tivul va fi să ne calificăm în play-off. 

Apoi, vom vedea poziția pe care o avem, șansele 
pe care le avem pentru obiectivul mare (n.r. titlul de 
campioană) sau cupele europene. 

Avem niște puncte handicap față de alții, e greu 
(n.r. să câștige campionatul). 

Dar nu e imposibil. Primul și primul lucru, să ne 
vedem în play-off și să vedem pe ce poziție suntem”, 
a declarat președintele Universității, Sorin Cârțu.

CĂTĂLIN PASĂRE


