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Școlile nu se închid din Școlile nu se închid din 
cauza gripei. Recomandări!cauza gripei. Recomandări!

Școlile se redeschid luni în condiții 
normale, în contextul creșterii numă-
rului cazurilor de infecții respirato-
rii. Rata de pozitivare la gripă este de 
37%, iar țara noastră se află în stare 
de alertă epidemică. 
Ministrul Educației, Ligia Deca, le 
recomandă profesorilor și elevilor să 
poarte măști de protecție la școală. 

Bucătăria lui 
Fabi: Tartă cu Fabi: Tartă cu 
mere la țestmere la țest

Focar de Covid la Spitalul de Psihiatrie Turceni! Focar de Covid la Spitalul de Psihiatrie Turceni! 
Pentru un pacient de la Târgu Cărbunești, internarea Pentru un pacient de la Târgu Cărbunești, internarea 
acolo este salvarea de la o moarte sigurăacolo este salvarea de la o moarte sigură

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!
0, 0722-239.599, 0723-636.320Relații 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
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„Cinstea te cinsteș te, iar batjocura te batjocoreș te.” - Proverb românes c„Cinstea te cinsteș te, iar batjocura te batjocoreș te.” - Proverb românes c
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parter, vis-a-vis parter, vis-a-vis 

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9273  -0,0201
Dolarul SUA                    4,6766  +0,0420
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 
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Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

E-mail: postmaster@avpcraiova.roE-mail: postmaster@avpcraiova.ro
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Înaintea Bobotezei, semne 
bune: „Nu se închid școlile!”

Nu putem
Ce adâncă e  înțelepciunea firii,
Cu viețile ce nasc instantaneu,
Când universul cântă alăturea cu mirii,
Iar în savană rage, îndrăgostitul leu.
Ce tainice esențe ne inundă,
Sub albul pur al plăpumii cerești,
În iarna asta tristă și zăludă,
Ce-agită existențe și povești.
În marile mistere a lumilor încap,
O mică gămălie de atomi,
Zburăm spre lună,  agitând în cap,
Un vortex nelumit de neuroni.
Ne zbânțuim prin lumile stelare,
Putem să ne clonăm în eprubete,
Dar nu putem să smulgem din cuibare,
Celula ce-ngrozește continente.

MARIA ȘERBAN SILIVAȘ

Motto: „Fără școală să nu 
aștepte nimeni nici părinți buni, 
nici fii buni și, prin urmare, nici 
stat bine organizat și bine cârmuit 
și păstorit.”

 Ion Heliade Rădulescu

Am ezitat nițel în alege-
rea motto-ului, deși îl 
amintesc și pe aforismul 

lui Mihai Eminescu: „Școala va fi 
școală atunci când omul este om 
și statul stat.”

M-am gândit că pentru astăzi, 
când sărbătorim prima și cea mai 
importantă sărbătoare religioasă 
a începutului de an 2023, înscri-
să în calendarul creștin ortodox 
drept Botezul Domnului sau Bo-
boteaza, adică Dumnezeiasca 
Arătare, ar fi mai bine să ofer citi-
torilor măsurile și recomandările 
oferite într-o conferință de presă 
comună de ministrul Sănătății 
și ministrul Educației, mai ales 
că deciziile celor doi demnitari 
veneau să lămurească situația 
școlilor din România, în urma 
analizei celor trei săptămâni con-
secutive cu rate înalte ale epide-
miei de gripă.

Ca gazdă, ministrul Sănătății, 
prof.univ.dr. Alexandru Rafila a 
prezentat situația, după care a 
anunțșat unele măsuri și, mai 
ales, recomandări pentru întrega 
societate, dar în primul rând în 
privința școlilor pe care, oricum, 
nu avea de gând să le închidă.

Domnia sa a precizat că vâr-
ful sezonului gripal va fi cam pe 
la finalul lunii ianuarie 2023, în 
intervalul 15 ianuarie-10 februa-
rie, după care cazurile mde gripă 
vor scădea, după cum a anunțat 
joi.

Ministrul Sănătății, Alexan-
dru Rafila, a făcut o expunere 
mai extinsă, asupra căreia vom 
reveni mai jos. 

Toptuși, procesul educațional 

va reîncepe luni, 9 ianuarie, 
spunea ministrul Educației, Li-
gia Deca, în contextul gripei. Ea 
a prezentat o serie de recoman-
dări, printre care efectuarea tri-
ajelor epidemiologice și purtarea 
măștilor de protecție de către 
profesori și de elevi.

„În cazul în care copiii pre-
zintă smptome respiratorii, re-
comandăm părinților consulta-
rea medicilor de familie pentru 
a stabili indicațiile terapeutice, 
izolarea la domiciliu și eventu-
alele investigații suplimentare 
recomandate”, a declarat minis-
trul Educației, Ligia Deca.

Ministrul Sănătății, Alexandru Ra-
fila, a explicat, joi, ce înseamnă epide-
mia de gripă, respectiv o succesiune 
de 3 săptămâni epidemice.

Comparativ cu 5 sezoane anteri-
oare anului 2020, deoarece sezoanele 
2020-2021 și 2021-2022 au fost ati-
pice pentru că au dus la o circulație 
mai scăzută a tulpinilor care produc, 
de obicei, viroze respiratorii în sezo-
nul rece, numărul actual al cazurilor 
depășește cu 20% media multianua-
lă.

„Vârful, de obicei, în cele 5 sezoane, 
era undeva în februarie. De data asta 
avem decembrie-ianuarie, aceasta în-
seamnă că sezonul gripal este decalat 
cu câteva săptămâni, este mai rapid 
decât era în urmă cu câțiva ani”, a 
mai spus ministrul Rafila.

În ce privește rata de pozitivare, în 
ultima săptămână a anului trecut a 
fost de 37%.

„Este posibil ca în acest sezon vâr-
ful infecțiilor să fie între 15 ianua-
rie-10 februarie, după care  va urma 
o scădere a numărului de cazuri. 
Situația particulară din acest an este 
cauzată mai degrabă de intervalul 
2021-2022, când circulația acestor 
virusuri a fost mai redusă, imunitatea 
populației este mai redusă”, a spus 
Rafila, potrivit căruia durata valurilor 
de infecție este de regulă între 2 și 4 

săptămâni.
Măsuri de protecție recomandate: 

- evitare a aglomerațiilor, aerisirea 
spațiilor închise și purtarea măștii 
de protecție; - menținerea unei igi-
ene adecvate a mâinilor, în vederea 
reducerii răspândirii virusului; - res-
pectarea etichetei tusei și strănu-
tului, utilizarea de batiste de unică 
folosință; - consultarea medicului de 
familie la apariția simptomelor res-
piratorii, pentru a stabili indicațiile 
terapeutice, izolarea la domiciliu și 
eventualele investigații suplimenta-
re; - consultarea centrelor de evalu-
are sau a centrelor de permanență 
organizate la nivel județean(comuna 
Peștișani, de pildă, are un asemenea 
centru chiar în centrul localității de 
reședință a comunei, n.m. I.P.); - 
continuarea vaccinării antigripale, 
în special pentru persoanele aflata la 
risc: persoane cu vâțrsta peste 65 de 
ani, gravide, bolnavi cronici.

ION PREDOȘANU

P.S. Cât despre discuțiile dintre 
Partidul Social Democrat și Partidul 
Național Liberal pentru schimbarea 
unor ministere, după ce în mai, pro-
babil, liderul PSD, Marcel Ciolacu, 
va prelua funcția de prim-ministru al 
României, conform acordului semnat 
de partidele membre alke coaliției de 
guvernare, vom mai avea suficient 
timp să vorbim. (Ion Predoșanu)
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Omul nu are un 
acoperiș deasupra 
capului, nu are 

lemne și nici un ajutor speci-
alizat. 

Pană Aurel este pacient în 
Secția de Psihiatrie a Spitalu-
lui Târgu Cărbunești. 

Unitatea îi asigură, până 
luni, tratamentul necesar, 
hrană, căldură și un pat. 

Cam atât poate face spi-
talul de stat pentru bolnavul 
din Stejari, chiar dacă respec-
tivul este un adevărat caz so-

Focar de Covid la Spitalul de Psihiatrie Turceni! Pentru 
un pacient de la Târgu Cărbunești, internarea acolo 
este salvarea de la o moarte sigură
Situație complicată pentru un pacient internat în Secția de Psihiatrie a Spitalului 
Târgu Cărbunești, omul fiind din Stejari. Pe lângă faptul că bărbatul suferă de o 
boală psihică ce necesită tratament specializat, acesta, în cazul externării, nu are 
o locuință unde să revină. Pacientul a fost joi la un pas de externare, asta și pentru 
că transferul la Spitalul de Psihiatrie din Turceni era imposibil, deoarece în unitate 
era un focar de Covid. Din fericire, pacientul rămâne până luni la Târgu Cărbunești 
dar, dacă la începutul săptămânii viitoare, nu va fi transferat la Turceni, revenirea 
sa la Stejari, rudele anunțând că nu îl mai pot sprijini, este echivalentă cu decesul 
acestuia. 

cial în comunitate.
Spitalul îl externează, însă, 

luni pe bolnav, asta și pentru 
că un transfer la Spitalul de 
Psihiatrie Turceni este, mo-
mentan, imposibil. 

De altfel, cadrele medicale 
de la Cărbunești au anunțat 
că la unitatea specializată 
este focar Covid, fapt care 
oprește orice transfer.

Situația este de înțeles 
dar, ce se întâmplă însă cu 
bolnavul? 

Asta se întreabă chiar una 

dintre rudele bolnavului care 
avertizează că Pană va muri 
de frig dacă va fi trimis înapoi 
la Stejari. 

Cum îl salvăm pe Pană?

Au trecut sărbătorile de 
iarnă și sloganul ,,De Crăciun 
fii mai bun" nu mai e valabil.

Din acest motiv, cu 
siguranță, ajutorul pentru 
cetățeanul Pană, din partea 
comunității nu va veni. În 
concluzie, așteptăm soluții 
de la autoritățile medicale, și 
nu numai, pentru a-l salva pe 
acest om de la o moarte sigu-
ră. 

A.S.
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Sărbătoarea Sfântului Ion este o Sărbătoarea Sfântului Ion este o 
ocazie perfectă pentru a ne amin   ocazie perfectă pentru a ne amin   

de importanța iubirii și a recunoș  nței!de importanța iubirii și a recunoș  nței!
Vă doresc, tuturor sărbătoriților, cele mai bune Vă doresc, tuturor sărbătoriților, cele mai bune 

gânduri și cele mai sincere urări de sănătate și fericire!gânduri și cele mai sincere urări de sănătate și fericire!      
        

La mulţi ani!La mulţi ani!

Ion STAMATOIU, Ion STAMATOIU, 

Primarul Comunei Scoarța Primarul Comunei Scoarța 

Constantin Crețan, preșe-
dintele Federației Naționale 
a Muncii, a declarat că va 

face acțiune în instanță pentru blo-
carea investițiilor în parcuri fotovol-
taice și grupuri pe gaze, la Comple-
xul Energetic Oltenia, dacă ,,nu va fi 
reglementată problema terenurilor”. 
Pentru construirea celor opt parcuri 
fotovoltaice și a celor două grupuri pe 
gaze naturale, prevăzute în planul de 
restructurare, Complexul Energetic 
Oltenia s-a asociat cu trei companii: 
OMV Petrom, ALRO și Tinmar Ener-
gy. Acestea vor ocupa sute de hectare 
teren în haldele de steril din cariere-
le miniere și la depozitele de zgură și 
cenușă de la termocentrale.

„În niciun caz nu trebuie să fie în-
străinate aceste terenuri către aceste 
SRL-uri, ci date în folosință. Ele tre-
buie să rămână la actualul proprietar 
sau să revină foștilor proprietari, de la 
care au fost preluate acum zeci de ani. 
Dacă nu va fi reglementată problema 
terenurilor, vom depune o solicitare la 
instanță pentru blocarea investițiilor 
prin ordonanță președințială”, a decla-
rat Constantin Crețan, președintele 
Federației Naționale a Muncii, citat în 
presa locală.

,,Iată că OMV se bagă acuș și peste 
mineritul nostru și, sub pretextul oferirii 
de energie electrică verde (jumi-juma’ 
cu statu’ român, NE-reprezentat con-
form jurământului de câțiva miniștri 
cică români), austriecii pun gheara pe 
câteva sute de hectare pe care CE Ol-
tenia le-a folosit ca depozite de cenușă 
de termocentrală. Ce se ascunde însă 
opiniei publice (imensa sa majorita-
te trecătoare pe la orele de chimie de 
la școală!) este CONȚINUTUL acestor 
cenuși de termocentrală: aur, argint, 
platină, oxizi de zinc, cupru, mangan, 
plumb, nichel, cobalt, cadmiu, crom, 
bariu, vanadiu, bor, bismut, germaniu, 
molibden etc., dar și oxizi și carbonați 
de sodiu și de potasiu, substanțe exce-

CE Oltenia, împiedicat în instanță să 
,,doneze” terenurile din Gorj fi rmelor 
cu care vrea să facă ,,energie verde”

* CEO împroprietărește OMV Petrom cu suprafețe de teren care 
nu-i aparțin!

Liderii Constantin Crețan - Federația Naționale a Muncii, Iuliu Păuna 
- Uniunea Națională a Muncii Oltenia, Victor Paîia – Uniunea Națională 
a Muncii Valea Jiului și Tiberiu Grigoriu – Liga Muncitorilor din Ro-
mânia au publicat o serie de aspecte necunoscute până acum opiniei 
publice. De pildă, aceștia susțin că CEO, în parteneriatul cu OMV Pe-
trom, cedează sute de hectare de terenuri pentru construirea parcuri-
lor fotovoltaice care nu îi aparțin.

lente ca îngrășăminte.
Tot în acele halde se găsesc cuarţ, 

feldspat, hematit hidratat, sericit şi 
mulit. Micro-sferele de hematit hidra-
tat care se găsesc acolo se dovedesc 
a fi materia primă pentru metalurgia 
pulberilor, care poate sta la baza unui 
flux tehnologic pentru producerea pul-
berilor sferice de fier, cu vaste utilizări 
în țările cu apă caldă la robinet. Conţi-
nutul de 10% hematit în câteva mii de 
tone de cenuşă de cărbune reprezintă 
un indicator favorabil pentru punerea 
în aplicare industrială a fluxului tehno-
logic propus pe o instalaţie de recicla-
re. Cenușa de termocentrală este utilă 
în industria cimentului, este utilizată 
ca un aditiv la ciment sau beton, dar 
este folosită și la construirea de clădiri 
şi chiar de autostrăzi, parcuri, străzi, 
curți, alei, puțuri, iazuri, piscine, rezer-
voare de apă, tobogane, rampe, trasee 
de bicicletă și skateboard, alte facilități 
sportive și multe altele!

Câți chimiști au fost consultați de 
cozile de topor care au gândit acest 
„proiect” antinațional, ce cercetări s-au 
făcut de către aceiași (îndrăznim să-i 
numim, fără a greși prea mult, căci 
faptele lor o confirmă) asasini econo-
mici prin arhivele OSIM ca să vadă ce 
valoare uriașă este înstrăinată odată 
cu dăruirea a sute de hectare de halde 
de cenușă de termocentrală? Câți ALȚI 
specialiști au fost consultați cu privire 
la ce mai ascund acele hectare de te-
ren SUB haldele respective?

Stă cineva ca să se gândească doar 
la SUTELE DE MILIARDE DE EURO 
pierdute de România doar de dragul 
câtorva miliarde din PNRR și de dorul 
de intrare în spațiul Schengen?

Sigur că da, avizele de mediu nu se 
mai găsesc – absolut de așteptat, în-
trucât acolo trebuie să fie și analizele 
cenușii, iar ăstea au devenit, brusc, al 
fel de secrete ca și contractul privati-
zării Petrom! Ce să vezi? Tot OMV este 
implicat ȘI aici, ca la Petrom! Noroc că 

nu mai avem parchete decât politice, 
că altfel ar fi fost arestați câte unii 
până acum…

A văzut cineva ce analize chimice 
sunt puse la dosarele care au însoțit 
proiectu’ de donație către austrieci a 
sute de hectare de teren românesc? Să 
se facă publice! Culmea este că, acum, 
după ce că același OMV blochează 
scoaterea gazului din Marea Neagră, 
vrea să alimenteze cu gaz termocen-
tralele noastre! Deci, dacă avem gaz, 
trebuie să-l ardem repede, nu care 
cumva să ne vină ideea să-l chimizăm 
și să producem mase plastice, cau-
ciucuri sintetice, fire și fibre sintetice, 
medicamente ori îngrășăminte chimice 
și să facem concurență firmelor austri-
ece! Noi trebuie să dăm cât mai mult 
gaz GRATIS străinilor, iar ce rămâne 
trebuie să-l ardem ca să luăm 2 lei, de-
cât să luăm 2000 de lei pe același gaz 
transformat în alte produse, care să 
includă multă manoperă, tehnologie, 
deci valoare adăugată!

În plus: o bună parte dintre te-
renurile pe care s-a hotărât Virgil 
Popescu să-și aducă austriecii pa-
nourile fotovoltaice NU SUNT PRO-
PRIETATEA CEO, deci nu pot fi tre-
cute LEGAL și CONSTITUȚIONAL 

în proprietatea austriecilor! Acele 
terenuri trebuiau să fie retrocedate pri-
măriilor și cetățenilor de la care au fost 
luate, pentru multe dintre ele nedân-
du-se nicio despăgubire sau despăgu-
birea fiind simbolică, foarte departe 
de valoarea terenurilor respective! Și 
atunci, cum de se donează unor străini 
ceva ce aparține, de drept cetățenilor 
români? Iată cum, prin intervenția co-
zilor de topor, românii trebuie să rămâ-
nem în continuare ca în evul mediu și 
cum zicea Brâncuși: săraci și proști, 
slugi furnizoare de materii prime, dar 
ni se impune cu un tupeu nesimțit să 
ne și placă acest regim impus de neo-
imperialiștii secolului XXI!

Așadar, trebuie să le arătăm aus-
triecilor că pe meleagurile lui Tudor 
Vladimirescu, Baba Novac sau Ecate-
rinei Teodoroiu nu se mai acceptă jaful 
neo-imperialist, că gorjenii vor să tră-
iască în demnitate și respect cel puțin 
așa cum și ei respectă restul Europei, 
pe care, dacă vine în pace, o primim cu 
pâine și sare!… 

Așa să ne ajute Dumnezeu, cum ne 
ajutăm și noi, singuri!”, este mesajul 
publicat de liderii menționați.

M.C.H.
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A scăpat de pușcărie pentru că s-au A scăpat de pușcărie pentru că s-au 
prescris fapteleprescris faptele
Un bărbat de 45 de ani, cu antecedente pena-
le, a scăpat de pușcărie pentru că faptele s-au 
prescris. El a fost trimis în judecată pentru 
patru infracțiuni la regimul rutier, fapte co-
mise în urmă cu mai bine de șase ani. Dosa-
rul a fost plimbat între instanțe, pentru ca, 
într-un final, magistrații să dispună înceta-
rea procesului penal ca urmare a intervenirii 
prescripției răspunderii penale. 

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodicControl medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS

TÂRGU JIU: Str.23 August nr.1B 
MOTRU: Str.Minerului nr.7, Cabinet 31 
ROVINARI: Str.Jiului nr.6, Cabinet 14Puncte de lucru:Puncte de lucru:
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e în partenariat cue în partenariat cu
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n partenariat cuartenariat cu

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

În iunie 2016, bărbatul a fost depistat de către 
poliţie în timp ce conducea un VW Golf, pe DC 
7 din localitatea Săcelu, fără a poseda permis 

de conducere, autoturism ce i-a fost încredințat de 
către soția sa. Femeia a spus că a semnalat o de-
fecţiune la mașină, iar soțul său a vrut „să vadă 
personal despre ce problemă este vorba”. 

La două luni distanță, individul a fost prins în 
timp ce conducea un scuter Piaggio, pe DJ 665 din 
localitatea Maghereşti, comuna Săcelu, fără permis 
de conducere. 

Din verificările efectuate ulterior s-a stabilit 
faptul că scuterul nu era înregistrat şi avea mon-
tate plăcuţe cu număr fals. Bărbatul le-a spus 
polițiștilor că a folosit numărul de înmatriculare de 
la un vechi moped pe care l-a demontat și l-a vân-
dut bucată cu bucată. 

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru patru 

infracțiuni la regimul rutier. Cu un an în urmă, 
acesta fusese condamnat definitiv la 1 an și 20 de 
zile de închisoare cu suspendare pentru conducere 
fără permis. 

Soluție „excesiv de blândă”

În iunie 2019, Judecătoria Novaci l-a condam-
nat pe bărbat la un an de închisoare cu amânarea 
pedepsei, fiind stabilit un termen de supraveghere 
de doi ani. Procurorii au atacat sentința, conside-
rând că este „o soluţie excesiv de blândă” în raport 
de numărul mare de infracţiuni şi persistenţa in-
fracţională a inculpatului dovedită şi de anteceden-
tele penale ale acestuia. 

Curtea de Apel Craiova a admis apelul, a 
desființat în totalitate sentința şi a restituit cauza 
spre rejudecare la aceeaşi instanță - Judecătoria 
Novaci. 

În septembrie 2020, bărbatul a fost condamnat 
la 1 an şi 6 luni închisoare, pedeapsa fiind suspen-
dată pe un termen de supraveghere de 3 ani. Și 
de această dată, procurorii au atacat sentința, iar 
Curtea de Apel Craiova a trimis din nou cauza spre 
rejudecare, la Novaci. 

Condamnat cu executare

În noiembrie 2021, s-a pronunțat o nouă 
sentință, de 2 ani şi 8 luni închisoare, instanța 
ținând cont de astă-dată și de condamnarea suferi-
tă anterior de către individ.  

„În temeiul art. 43 alin. 1 din Codul Penal adau-
gă pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare aplicată 
prin prezenta hotărâre la pedeapsa anterioară nee-
xecutată de 1 an şi 20 de zile, urmând ca inculpatul 

să execute în regim de detenție pedeapsa închisorii 
de 3 ani 8 luni şi 20 de zile”, a stabilit Judecătoria 
Novaci. 

Cum era de așteptat, bărbatul a atacat sentința. 
Apelul a fost admis de Curtea de Apel Craiova, care 
a desfiinţat în totalitate sentinţa atacată şi a dispus 
trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, 
pentru a treia oară!!! 

A încetat procesul penal

Acum, individul certat cu legea a scăpat de 
pușcărie și implicit de dosarul penal, după ce 
magistrații au constatat că faptele s-au prescris. 
Din acest motiv, înainte de Anul Nou, Judecătoria 
Novaci a dispus încetarea procesului penal cu pri-
vire la cele patru infracțiuni săvârșite de inculpat 
(fapte din data de 25.06.2016, respectiv din data de 
27.08.2016). 

„Instanţa reţine că inculpatul a recunoscut să-
vârşirea infracţiunilor şi în cursul urmăririi penale 
şi în faza judecăţii. Cu toate acestea, instanţa re-
ţine că, la acest moment, a intervenit prescripţia 
răspunderii penale pentru cele două infracţiuni 
de conducere pe drumurile publice a unui autove-
hicul fără a poseda permis de conducere, pentru 
infracțiunea de punerea în circulaţie sau conduce-
rea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat 
și pentru infracțiunea de punerea în circulaţie sau 
conducerea pe drumurile publice a unui autove-
hicul sau a unui tramvai cu număr fals de înma-
triculare sau înregistrare, fiind împlinit termenul 
de prescripţie”, a motivat instanța, decizia nefiind 
definitivă.

I.I. 
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Tragedie la Sadu! Un tânăr, în vârstă de 30 de 
ani, care  a fost dat dispărut în urmă cu câte-
va zile, a fost găsit ieri, spânzurat. 

Bărbatul, Nicolae Adrian Benga, a fost 
identificat în localitatea Pleșa din orașul 
Bumbești-Jiu, la o distanță de aproxima-

tiv un kilometru de locuință, într-o zonă împăduri-
tă. ,,Echipe mixte de căutare, constituite din polițiști, 
jandarmi, pompieri, voluntari și lucrători din cadrul 
Salvamont Gorj, l-au găsit pe bărbatul de 30 de ani, 
spânzurat. Trupul neînsuflețit va fi transportat la 
Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efec-
tuării necropsiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal, în cadrul 
căruia se efectuează cercetări sub aspectul comite-
rii infracțiunii de ucidere din culpă”, a comunicat 
Poliția, ieri dimineață.

Nu se cunosc deocamdată împrejurările în care 
s-a întâmplat această nenorocire, însă, cu o zi îna-
inte ca Nicolae Adrian Benga să fie găsit, sora lui 
ceruse ajutorul pe Facebook.

M.C.H.

Un tânăr din Sadu, dat dispărut, găsit spânzurat Un tânăr din Sadu, dat dispărut, găsit spânzurat 
într-o pădure din apropierea caseiîntr-o pădure din apropierea casei

Echipele ISU Gorj au intervenit ieri după-
amiază, după ce într-un bloc de pe str. Mi-
nerilor din Târgu-Jiu a avut loc o explozie. 
Aceasta s-a produs la etajul 2 al clădirii, iar 
la fața locului s-au deplasat o autospecială de 
lucru cu apă si spumă, o ambulanță SMURD și 
o autoplatformă pentru lucru la înaltime din 
cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu.

Echipajele de interventie au constatat că explo-
zia nu a fost urmată, din fericire, de un incendiu, 
fiind afectat interiorul imobilului.

,,În urma suflului exploziei, proprietara imobi-
lului, o femeie în vârstă de 71 de ani a suferit arsuri 
la nivelul feței, dar este constientă, stabilă si coope-
rantă.

Aceasta a fost transportată la unitatea de primiri-
urgente a spitalului din Târgu-Jiu.

Nu s-a impus evacuarea altor locatari, iar la o 
prima vedere, celelalte apartamente nu sunt afecta-

O femeie de 71 de ani a scăpat 
teafără din explozia care a avut 
loc în apartamentul său

te”, a comunicat, ieri, Inspectoratul Situațiilor de 
Urgență Gorj,

La fața locului s-a aflat și o echipă a Distrigaz 
Sud, un semn că explozia s-ar fi produs din cauza 
unor scurgeri de gaze.

M.C.H.
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Patru medici de la Spitalul Județean 
au ieșit la pensie

Angela Flitan, medic primar 
medicină generală, a lucrat 
30 de ani în cadrul Cabine-

tului de Planificare Familială din Am-
bulatoriul Integrat, fiind și lector for-
mator și susținând cursuri cu medicii 
de familie din județ și cu alte cadre 
medicale. 

Grigore Udrescu s-a angajat la Spi-
talul Județean de Urgență Târgu-Jiu 
în vara anului 1995, la Secția Chirur-

Patru medici ai Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu s-au pensi-
onat la începutul acestui an. Astfel, medicul șef Vasile Mălăiuș, de la 
Secția Gastroenterologie, medicul Angela Viorela Flitan, de la Cabine-
tul de Planning Familial din Ambulatoriul Integrat, medicul chirurg 
Grigore Udrescu și medicul oncolog Iulia Fometescu vor începe o nouă 
etapă în viață, după o carieră îndelungată. 

gie Generală II, și a avut o carieră de 
succes. În ultimii ani, Udrescu, medic 
primar chirurgie generală, a activat în 
cadrul Cabinetului de Chirurgie Ge-
nerală din Ambulatoriul Integrat. 

Vasile Mălăiuș, medic primar spe-
cialitatea medicină internă, a lucrat 
32 de ani la Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, iar din 2014 și 
până la începutul acestui an a fost 
șeful Secției Gastroenterologie. „Aces-

ta și-a dedicat cariera pacienților, care 
îi sunt recunoscători chiar și după ani 
buni de la primele întâlniri cu medicul”, 
au anunțat reprezentanții spitalului.

La începutul acestei luni, s-a pen-
sionat și unul dintre cei mai apreciați 
medici oncologi ai Spitalului Județean. 
Iulia Fometescu s-a angajat la spita-
lul din Târgu-Jiu în primăvara anului 
2003. 

„Absolventă a Facultății de Medici-
nă București, doamna doctor Fometes-
cu a fost un coleg model și un medic 
plin de compasiune față de pacienți, 
oferindu-le întotdeauna și sprijin 

moral, pe lângă cel medical”, spun 
reprezentanții spitalului.

„Am avut cu toții ce învăța de la 
doamna doctor Fometescu, un medic 
și un om deosebit, specialist mereu în 
slujba pacienților și a actului medical. 
Îi dorim pensie îndelungată, ani mulți 
înainte cu sănătate și nenumărate bu-
curii!”, transmit colegii din Secția On-
cologie Medicală. Conducerea spita-
lului le mulțumește medicilor pentru 
profesionalismul de care au dat dova-
dă și le dorește pensie îndelungată și 
multă sănătate.

I.I.

nă B
cu a
plin 
oferȘcolile nu se închid din 

cauza gripei. Recomandări!
Școlile se redeschid luni în condiții 

normale, în contextul creșterii nu-
mărului cazurilor de infecții respira-
torii. Rata de pozitivare la gripă este 
de 37%, iar țara noastră se află în 
stare de alertă epidemică. 

Ministrul Educației, Ligia Deca, 
le recomandă profesorilor și elevi-
lor să poarte măști de protecție la 
școală. 

„Școlile încep în 9 ianuarie, 
așa cum e prevăzut. Nu încura-
jăm în niciun fel neparticiparea la 
cursuri. Accentul trebuie să fie pe 
prevenție, eventual izolarea copii-
lor acasă. Realizarea triajului zilnic 
atunci când copiii intră la cursuri 
la școli și grădinițe. Recomandăm 

purtarea măștii de protecție de că-
tre cadrele didactice și, de ce nu, 
și de către copii. E foarte important 
ca încăperile să fie aerisite. Reco-
mandăm școlilor să limiteze accesul 
persoanelor care nu au legătură cu 
procesul educațional. Avem promisi-
uni de sprijin din partea DSP pentru 
școli”, a spus Ligia Deca, în cadrul 
unei conferințe de presă.

Ministrul Sănătății a spus că mas-
ca de protecție este obligatorie doar 
în spitale, iar pentru populație este 
„la nivel de recomandare”, mai ales 
în zonele aglomerate. „Nu se pune 
problema de restricții”, a precizat mi-
nistrul.

I.I.
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Lista de cumpărături:
* 400 g făină;
* 220 g unt;

Tartă cu mere la 

* 70 g zahăr pudră;
* 3 linguri de apă;
* 1 vârf de cuțit de sare;
* 1,5 kg mere;

Pasul 1Pasul 1

Pasul 2Pasul 2

* 120 g zahăr brun;
* 3 lingurițe de scorțișoară; 

Pasul 3Pasul 3

* 1 Lămâie;
* 1 ou.
Înainte de a începe cu modul de preparare a 

rețetei, vă urez tuturor un an nou minunat, sănă-

Pasul 4Pasul 4

tate, îndeplinirea dorintelor. La Mulți Ani 2023!
Vă mulțumesc frumos pentru că citiți Rețeta Săptămâ-

nii și ziarul Gorjeanul! 
În această ediție de început de an vă prezint tarta cu 

Pasul 5Pasul 5

mere la țest. De precizat este că cine nu are posibilitatea 
să o pregătească la foc într-un țest, poate să o pregăteas-
că acasă, la cuptorul de la aragaz. Recunosc, pentru mine 
a fost o mare provocare să gătesc o tartă la țest, fiind 

Pasul 6Pasul 6

pentru prima dată. Am ales merele pentru că le consider 
potrivite pentru perioada de toamnă-iarnă. 

Mod de preparare: 
Prima dată începem cu aprinderea focului, avem nevo-

ie de un foc mai puternic dar și de jar.
Pregătim aluatul. 

Pasul 7Pasul 7

Eu am pregătit aluatul pe o planșă de lemn, dar se 
poate pregăti la fel de bine într-un bol, depinde de fiecare 
cum dorește, nu există o regulă. 

Turnăm făina cu vârful de cuțit de sare, zahărul pudră 
și amestecăm totul bine.

Tăiem untul rece cubulețe, facem o gaură în mijlocul 
făinii, apoi adăugăm untul, cubulețe, și amestecăm totul 
cu mâna până obținem un aluat sfărâmicios. Adăugăm 
apa rece și amestecăm bine până când apa s-a incorporat 
iar aluatul s-a omogenizat. 

Frământarea aluatului este recomandat să se efectue-
ze pe o suprafață întinsă sau pe o planșă mai mare, exact 
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REZULTATE LOTO 
05 Ianuarie 202305 Ianuarie 2023

Loto 6 din 49:          23, 35, 40, 6, 14, 16 

Loto 5 din 40:          12, 23, 40, 20, 10, 26 
Joker:           10, 26, 21, 36, 35 + 18 
Noroc Plus:           1 5 6 4 2 0 
SuperNoroc:           6 9 9 8 6 8 
Noroc:           9 0 1 0 1 8 0

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

țest
cum eu l-am frământat. 

Acum, aluatul nu trebuie să mai fie sfărâmicios, când 
deja a prins textură omogenă și rezistentă, formăm o 
minge din aluatul respectiv pe care îl învelit intr-o folie și 
îl dăm la frigider pentru cel puțin 30 de minute. 

Eu am învelit aluatul într-un prosop și l-am pus la 
camără, mai ales că a fost în această perioadă de iarnă 
când am gătit rețeta, m-am folosit de frigul de afară, deci 
a funcționat. 

Pasul 8Pasul 8

Între timp, ne apucăm de mere: le spălăm și curățăm, 
apoi tăiem merele pe jumătate și, din nou,  în sferturi. 
Cu ajutorul cuțitului scoatem cotorul, apoi le tăiem  în 
felii subțiri, dar nu  foarte subțiri pentru că atunci există 
riscul să se rupă. 

Tăiem, de asemenea, și lămâia, pe jumătate, adăugăm 
zeama de peste mere, pentru că în acest fel fructele nu se 
oxidează. Adăugăm zaharul brun, scorțișoara și ameste-
căm totul bine.

Pasul 9Pasul 9

Este momentul să ne ocupăm de aluat. De exemplu, 
eu am folosit un țest din lut care este format din tavă și 
capac. Tava are diferite dimensiuni, dar pentru cantita-
tea de aluat pregătită am folosit prima variantă, de 28 de 
cm. 

Dacă faceți acasă această rețetă, este recomandat să 
ungeți forma rotună a plăcintei cu puțin unt. Mai de-
parte, tăiem aluatul pe jumătate și presărăm făină pe 
suprafața de lucru. 

Cu un sucitor întindem aluatul până obținem o foaie 
rotundă. Eu am lăsat aluatul de aproximativ un centime-
tru grosime, fiind gătit la foc. 

De asemenea, dacă gătiți rețeta acasă, puteți face alu-
atul mai subțire.  Așadar, punem aluatul în tavă, apoi 
acoperim marginile tăvii. Cu o furculiță, înțepăm aluatul 
în tavă, cu grijă.  Adăugăm merele pe care le distribuim 
uniform. 

Apoi, întindem bine aluatul rămas, cu sucitorul, și tă-
iem fâșii de 1-1,5 cm pe care le adăugăm deasupra plă-
cintei.

Dacă este nevoie, pe margini, de jur-împrejur, 
mai adăugăm aluat și sigilăm bine plăcinta. Ames-
tecăm bine un ou si ungem pe deasupra plăcintei. 
La țest este puțin mai complicat de pregătit, dar 
merită încercat, gustul este senzațional. 

Dacă pregătiți tarta acasă, preîncălziți cuptorul 
la 180 de grade și lăsați tarta pentru 45 de minute 
la cuptor. 

Dacă pregătiți tarta la țest, atunci vă recomand 

Pasul 10Pasul 10

să controlați mai des, să nu se ardă. De multe ori, 
gătitul pe foc este după simț dar inedit. 

Să nu uităm că focul a scos omul din epoca de 
piatră. Vă recomand să urmăriți video-ul, să vedeți 
tehnica gătitului pe foc. Despre gătit pe foc, tradiție 
și aventură în natură, doar aici, la Rețeta Săptămâ-
nii din ziarul Gorjeanul.

Poftă bună !
Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe 

Cooking Adventures in The Nature:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=pFcuThzkEg0

Pasul 11Pasul 11
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Mesajul propovăduirii Domnului este clar și se afl ă într-o deplină Mesajul propovăduirii Domnului este clar și se afl ă într-o deplină 
continuitate cu cel al sfântului Ioan Botezătorul: „Pocăiți-vă, căci continuitate cu cel al sfântului Ioan Botezătorul: „Pocăiți-vă, căci 
s-a apropiat Împărăția Cerurilor”! s-a apropiat Împărăția Cerurilor”! 
În Duminica după Botezul Dom-

nului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. 
Matei 4, 12-17 (Începutul pro-

povăduirii Domnului), în cadrul Sfintei 
Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă 
Română, la Sfânta Evanghelie se va 
scoate în evidenţă faptul că în rându-
iala bisericească din prima Duminică 
de după Botezul Domnului, trebuie să 
înţelegem cu modestie şi cu smerenie 
că nu trăim numai într-o stare de mare 
sărbătoare, ci majoritatea timpului nos-
tru este aceea al banalului, al rânduielii 
obișnuite, iar, Bunul Dumnezeu nu ne 
sfințește numai în zile de sărbătoare, 
lăsându-ne în uitare în restul timpu-
lui. O astfel de aserţiune e valabilă doar 
dacă nu ajungem să ne amintim de El 
doar de Paști și de Crăciun, cum din 
păcate adesea se întâmplă, mai ales că 
Preamilostivul Dumnezeu ne ocrotește 
tot timpul, iar noi ne apropiem de El cu 
credință, slăvindu-L și preamărindu-L 
în zilele când nu e vacanță, când soa-
rele nu se vede prea ușor pe cer, când 
afară e frig și când trebuie să muncim! 
Aceste frumoase texte ale Evangheliei 
ne îndeamnă la o pocăință continuă 
în așteptarea Împărăției lui Dumne-
zeu, fiind vorba, nu numai de căința 
în sensul regretului pentru cele rele, 
coroborată cu promisiunea solemnă de 
a înceta cu păcatul. În sens profund, 
pocăința înseamnă schimbarea de fi-
ecare zi a propriului sine, de reedita-
rea existenței, de interogarea proprie 
din fiecare zi şi din fiecare faptă, dacă 
am făcut bine ceva, dacă nu putem 
îmbunătăți ceva în viața noastră, dacă 
sfânta credință creștină înseamnă nu 
doar sărbători și ritualuri periodice, 
dar, mai înseamnă şi o întreagă sca-
ră de urcușuri și coborâșuri în căuta-
rea reperului către viața cea veșnică. 
Împărăția cerurilor, despre care mai 
întâi Ioan Botezătorul spunea că se 
apropie, și despre care acum Domnul 
Iisus spune același lucru, este în fie-
care zi mai aproape de noi decât cu o 
zi înainte şi de aceea, devine important 
să vedem dacă doar ea s-a apropiat de 
noi, în sensul dreptei judecăţi sau dacă 
și noi am făcut un pas cât de mic spre 
ea, pentru curățirea firii noastre, din 
dorința de a fi mai iertători şi mai buni, 
cu precizarea că mesajul propovădui-
rii Domnului este clar și se află într-o 
deplină continuitate cu cel al sfântului 
Ioan Botezătorul: „Pocăiți-vă, căci s-a 
apropiat Împărăția Cerurilor”!      

 

„Acesta este Fiul Meu iubit întru 
care am binevoit”!

Aşadar, avem un minunat prilej să 
amintim că astăzi, mai avem Sărbătoa-
rea Botezului Domnului sau «Bobotea-
za», care a fost instituită în amintirea 
botezului primit de către Iisus Hristos 
de la Sfântul Ioan Botezătorul în apa 
Iordanului şi este prăznuită, potrivit 
calendarului ortodox, la 6 ianuarie, nu-
mindu-se şi «Epifania» sau «Teofania», 
adică «Arătarea» Domnului, pentru că 
în această zi s-a arătat Mântuitorul, 
care stătuse până atunci necunoscut, 
iar, acum a ieşit pentru prima dată în 
lume, fiind mărturisit ca Mesia. Bo-
tezul Domnului în Iordan are o dublă 
semnificaţie: pe de o parte, prin cufun-
darea în apele Iordanului, Iisus Hris-
tos sfinţeşte firea apelor, pregătind oa-
recum botezul creştin, iar, pe de altă 
parte, în această zi, «Sfânta Treime» 
s-a arătat pentru prima dată: Dumne-
zeu Tatăl, prin glasul care zice: „Acesta 
este Fiul Meu iubit întru care am bine-
voit”, Duhul Sfânt în chip simbolic de 

porumbel, care odihneşte peste Hris-
tos, şi Mântuitorul botezat de Ioan în 
apa Iordanului. Se spune că începutul 
acestei sărbători datează cel puţin din 
secolul al III-lea, de când avem menţi-
uni despre existenţa ei, fiind atestată 
pentru prima dată în Alexandria, de 
Clement Alexandrinul, iar «Constitu-
ţiile Apostolice» o menţionează printre 
primele mari sărbători creştine. O scri-
ere intitulată: «Testamentum Domini», 
din sec. al IV-lea o aminteşte ca fiind 
singura sărbătoare existentă, alături 
de Naşterea şi de Învierea Domnului. 
Desigur, după secolul al IV-lea, avem 
mărturii numeroase despre Bobotea-
ză, chiar din predicile celebre ţinute de 
către Părinţii Bisericii. Ca şi alte săr-
bători împărăteşti, Botezul Domnului 
era prăznuit întotdeauna cu mare so-
lemnitate şi pe la anul 400, împăraţii 
Honorius şi Arcadius au interzis spec-
tacolele de circ în această zi. Cel mai 
de seamă eveniment legat de această 
sărbătoare în vechime era botezul so-
lemn al catehumenilor (cei care doreau 
să devină creştini), care voiau să imite 
astfel botezul Mântuitorului Iisus Hris-
tos în apa Iordanului.

Cum botezul era numit în vechi-
me «luminare», Sărbătoarea Bobotezei 
a mai primit numele de «Sărbătoarea 
luminilor» sau «a luminării», care a 
rămas până astăzi în cărţile ortodoxe 
de slujbă, mai ales că în aceeaşi zi se 
săvârşeau Ceasurile Mari sau Împără-
teşti, la care asistau împăraţii bizantini 
şi demnitarii lor. La poporul român, 
sărbătoarea a fost, alături de cea a 
Naşterii, una dintre cele mai populare 
şi în fiecare an, în cetăţile de scaun ale 
Ţărilor Româneşti, Botezul Domnului 
se serba cu deosebit fast, iar sfinţirea 
Agheasmei Mari se făcea întotdeauna 
de mitropolitul ţării, în prezenţa dom-
nitorului şi a curţii. Boboteaza are, pe 
lângă înţelesurile creştine, trăsături 
de mare sărbătoare popular pentru că 
în această zi predomină practicile de 
purificare prin stropire cu Agheasmă 
Mare şi de botezare a credincioşilor, la 
care poporul a adăugat rituri de alun-
gare a spiritelor malefice: spălatul sau 
scufundarea în apa râurilor şi lacuri-
lor, împuşcăturile, aprinderea focuri-
lor, afumarea oamenilor, vitelor şi gos-
podăriilor. 

Totodată, Boboteaza include motive 
specifice tuturor zilelor de reînnoire a 
anului, când se colindă, se fac farme-
ce şi descântece, se află ursitul, se fac 
previziuni astronomice pentru anul ce 
vine şi pentru holde. De Bobotează, se 
spune că se deschide cerul şi anima-
lele vorbesc, iar, oamenii, în lupta lor 
cu spiritele rele, sunt ajutaţi de lupi, 
singurii care văd aceste spirite pe care 
le aleargă şi le sfâşie cu dinţii. Tot în 
această zi are loc obiceiul de purifica-
re a spaţiului şi de invocare a rodului 
bogat, organizat de copii după modelul 
colindelor, în ajun sau chiar de Bobo-
tează, mici grupuri de băieţi intră în 
curţile oamenilor şi înconjoară casele, 
grajdurile, adăposturile pentru fân, 
sunând din clopoţei şi tălăngi, pur-
tând la căciuli busuioc, brad, vâsc, 
salcie, plante cu multiple semnificaţii, 
cu preizarea că în unele sate de munte 
din Gorj, copiii poartă colaci şi lumini 
aprinse în mâini, ocolesc casele de trei 
ori, cerându-i lui «Alexie», răspunzător 
cu încălzirea timpului în luna martie, 
grâne bogate în noul an, pentru a în-
ţelege mai bine că mesajul propovădu-
irii Domnului este clar și se află într-o 
deplină continuitate cu cel al sfântului 
Ioan Botezătorul: „Pocăiți-vă, căci s-a 
apropiat Împărăția Cerurilor”! 

,,Nu numai cu pâine va trăi omul, 
ci cu tot cuvântul care iese din 
gura lui Dumnezeu”!

Iar, pentru că mâine, 7 ianuarie, îl 
sărbătorim pe Prorocul şi Înaintemer-
gătorul Domnului, potrivit celor de-
scrise de Sfântul Evanghelist Matei, 
întemnițarea și implicit finalul misiunii 
publice a Sfântului Ioan Botezătorul au 
urmat nu mult după Botezul Domnu-
lui la Iordan, de aceea, completând cele 
reţinute din Evanghelia acestei Dumi-
nici de după Bobotează, conştientizăm 
faptul că lucrarea lui Dumnezeu este 
altfel decât cea omenească, iar răs-
plata Sa are alte coordonate decât cea 
proprie nouă, oamenilor! Mulți prooro-
ci și oameni sfinți și-au încheiat viața 
întemnițați, uciși în cele mai barbare 
moduri cu putință, încât înaintea isto-
riei ei păreau a fi părăsiți de Dumne-
zeu, iar, exemplul cel mai relevant este 
chiar al Domnului nostru Iisus Hristos, 
răstignit între doi tâlhari, afară din ce-
tate, însă, Dumnezeu Tatăl I-a dăruit 
Lui un nume mai presus de orice nume, 
după cum spune Sf. Apostol Pavel (Fi-
lipeni 2,9), pentru că Mântuitorul lu-
mii nu stăpânește prin putere, ci prin 
smerenie, umilință și luarea asupra 
Sa a păcatelor tuturor oamenilor. Tot 
la fel, și slujitorul Său prețuit, Sfântul 
Ioan Prorocul, încheindu-și misiunea 
sa profetică, fiind întemnițat de Irod, a 
primit astfel odihnă de la misiunea sa, 
chiar dacă această odihnă a însemnat 
ceva mai târziu moarte mucenicească! 
Iar, cât despre Domnul Iisus Hristos, 
El Și-a început misiunea mântuitoare 
nu în piața publică, nu în mijlocul Ie-
rusalimului, acel loc fiind lăsat pentru 
mai târziu, ci, a revenit în ținuturile na-
tale, la Capernaum, o mică cetate-port 
la țărmul lacului Galileii, printre evre-
ii din semințiile lui Zabulon și Neftali, 
relativ necunoscute istoric, dacă ar fi 
să ne aducem aminte de alți strămoși 
ai lui Israel: Iuda din care s-au născut 
regii, Beniamin mezinul și iubitul fiu 
al lui Iacov, Iosif cel slăvit în pămân-
tul Egiptului, ori Levi din care a ieșit 
neamul preoțesc în frunte cu Moise și 
Aaron. Domnul Iisus Hristos va începe 
propovăduirea Împărăției lui Dumne-
zeu, adresându-Se celor mai nesem-
nificativi dintre oameni, celor din țara 
Galileii, disprețuiți în Ierusalim pentru 
obârșia lor impură, amestecată cu nea-
murile păgâne și ignorante. Altfel spus, 
Dumnezeu nu Se adresează numai unei 
elite, ci tuturor seminţiilor și se bucură 
nu pentru nouăzeci și nouă de drepți, 
ci pleacă în căutarea oii rătăcite ca să 
o salveze (Matei 18, 12-13). În esenţă, 
Pericopa Evanghelică ni-L prezintă pe 
Hristos Cel ieșit la propovăduire, îna-

inte de a se înfățișa înaintea oamenilor 
și de a vesti cu maximă preocupare un 
mesaj cu un puternic impact emoțional, 
fiindcă trece El însuși prin momente de 
probă, iar, Carantania reprezintă locul 
cu pricina! Aşadar, fiindcă este dus de 
Duhul în pustiu, Domnul are un între-
it dialog cu diavolul, după ce a postit 
patruzeci de zile și nopți și a flămân-
zit. Însă, diavolul însuși, ca un perfid 
observator ce este, se leagă tocmai de 
acest element de umanitate regăsit la 
Dânsul. Vrea să vadă, cât de mult L-ar 
putea influența un afect precum foamea 
în luarea unei decizii pripite. «De eşti Tu 
Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele aces-
tea să se facă pâini», spune el mimând 
necunoștința și încercând să ascundă 
gânduri parșive. Răspunsul nu este, în 
aparență, cel mulțumitor şi nu în logi-
ca umană: ,,Nu numai cu pâine va trăi 
omul, ci cu tot cuvântul care iese din 
gura lui Dumnezeu”, îi spune Hristos, 
pentru că în logica divină e exact ceea 
ce trebuia căutat ori așteptat. Dacă din 
Scriptură vine răspunsul, întrebarea 
următoare va fi tot de aici. Căci cel în 
cauză e maestru în a intra în logica ce-
lor cu care dialoghează pentru a le suci 
mințile: «Dacă Tu eşti Fiul lui Dumne-
zeu, aruncă-Te jos, că scris este: Înge-
rilor Săi va porunci pentru Tine şi Te 
vor ridica pe mâini, ca nu cumva să iz-
beşti de piatră piciorul Tău», aşa cum 
sună provocarea cu numărul doi! Dar, 
şi de această dată, ținta este ratată sau, 
mai degrabă, săgeata se-ntoarce înspre 
țintaș și-l pălește zdravăn. A vrut să facă 
și Satana pe teologul odată-n viață, dar, 
și-a greșit interlocutorul. Evanghelistul 
notează satisfăcut: «Iisus i-a răspuns: 
Iarăşi este scris: ,,Să nu ispiteşti pe 
Domnul Dumnezeul tău”»! Și dacă ispi-
ta foamei și cea a slavei deșarte eșuează 
lamentabil, mai rămâne totuși o ispită, 
pentru că diavolul îl duce pe Hristos pe 
un munte înalt și îi cere închinare, fiind 
inconștient de anumite lucruri și aro-
gant deopotrivă, pentru că în fața lui stă 
Dumnezeu, singurul căruia I se cuvine 
închinare! Și totuși, ochii sufletului său 
sunt atât de întunecați, încât nu e capa-
bil să-L vadă! De această dată, răspun-
sul nu mai e delicat şi într-o formulare 
antropomorfizată, s-ar putea chiar zice 
că Învățătorul îl respinge prin cuvintele: 
„Piei, satano, căci scris este: Domnului 
Dumnezeului tău să te închini şi Lui 
singur să-I slujeşti”, îi zice Mântuitorul, 
tocmai ca un aspect interesant privitor 
la Propovăduire, unul regăsit și la Sf. 
Ioan Botezătorul, prin care ne arată că 
apropierea Împărăției aduce cu sine ne-
cesitatea unor schimbări în lume, iar, 
mesajul propovăduirii Domnului este 
clar și se află într-o deplină continuita-
te cu cel al sfântului Ioan Botezătorul: 
„Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția 
Cerurilor”!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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,,Noi, dacă suntem înţelepţi, să luăm din cărţi cât ni se potriveşte ,,Noi, dacă suntem înţelepţi, să luăm din cărţi cât ni se potriveşte 
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Nr. 70965/ 04.01.2023
                                                                                                                                      

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

Astăzi, 04.01.2023, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă deschiderea 

procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectu-

lui de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consultării 

publicului, precum și aprobarea Documentației Plan Urbanistic Zonal 

„Introducere teren în intravilan pentru Construire locuință”, Târgu 

Jiu, strada Panduri, nr. FN, Judeţul Gorj

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: 

•  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul 

Municipiului Târgu Jiu; 

• Raportul final al informării și consultării publicului întocmit de  Direcția 

urbanism și amenajarea teritoriului;

• Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și Avi-

zul Arhitectului șef al Primăriei Municipiului Târgu Jiu;

• Planul Urbanistic Zonal elaborat de S.C. SCUAR S.R.L., avizele și acor-

durile obținute;

Documentaţia poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la Secțiunea Con-

siliul Local – Legea Transparenței

• la sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu Jiu, din Bd. Constan-

tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul 

de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune 

până la data de  17.01.2023:

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

[ ] prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bd. Constantin 

Brâncuşi, nr.19, județul Gorj; 

[ ] la sediul instituţiei, la Registratură (Centrul pentru informarea 

cetățenilor), la adresa Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul 

de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consultării publicu-

lui, precum și aprobarea Documentației Plan Urbanistic Zonal „Introducere 

teren în intravilan pentru Construire locuință”, Târgu Jiu, strada Panduri, 

nr. FN, Judeţul Gorj

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publica-

te pe pagina de internet a instituţiei, la la Secțiunea Consiliul Local – Legea 

Transparenței. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justifica-

tă în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 

care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 

lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 

altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 22.02.2023. 

Data finalizare termen anunț: 22.02.2023. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

Slavă și închinăciune, sărbătorilor creştine!Slavă și închinăciune, sărbătorilor creştine!

După sărbătorile legate de 
trecerea de la un an la altul, 
să vedem că raportul dintre 

Evanghelie și cultură a trecut de-a lun-
gul timpului prin diferite etape, con-
form spiritului vremurilor. Discuțiile 
în juru lraportului dintre Evanghelie 
și cultură nu au apărut din experiența 
creștinilor ortodocși, ci își au punctul 
de plecare în cultura creștină  occi-
dentală. Misiunea creştină presupune 
predicarea mântuirii în Hristos către 
o comunitate umană, folosind pentru 
aceasta elemente şi valori culturale. 
Evanghelia nu poate fi predicată decât 
folosindu-se un anumit limbaj, con-
cept şi imagini omeneşti care aparţin 
unei anumite culturi. Desigur, aceste 
concept şi imagini nu sunt adevărul 
însuşi al Evangheliei, ci mijloace ling-
vistice şi de gândire prin care este pre-
zentat adevărul Evangheliei şi care ne 
conduc la comuniunea cu Dumnezeu. 
Pe Dumnezeu îl găsim dincolo de noţi-
unile şi imaginile prin care exprimăm 
adevărul despre El şi despre lucrarea 
Lui mântuitoare. Prin aceste noţiuni, 
concept şi imagini, misiunea creştină 
îndreaptă omul spre întâlnirea perso-
nal şi comuniunea adevărată cu Dum-
nezeu, Care rămâne inefabil. Inefabi-
litatea lui Dumnezeu şi a lucrării Lui 
nu înseamnă însă agnosticism. Sfânta 
Scriptură şi Sfânta Tradiţie, cele două 
modalităţi de fixare şi transmitere a 
Revelaţiei divine supranaturale, expri-
mă în formele culturale ale timpului, 
transfigurate de duhul Evangheliei, 
adevărul despre Dumnezeu şi despre 
lucrarea Lui de mântuire şi de îndum-
nezeire a omului prin har. Propovă-
duirea Evangheliei s-a confruntat de 
la început cu cultura semită, prin 
care s-a exprimat Evanghelia, şi apoi 
cu cultura greco-romană ce domina 
bazinul mediteranean. Răspândirea 
creştinismului s-a confruntat de la 
început, nu numai cu religiile păgâne 
ale timpului, ci şi cu culturile pe care 
acestea le-au creat şi promovat, şi prin 
intermediul cărora s-a transmis păgâ-
nismul. Acolo unde este propovăduită 
Evanghelia, are loc o confruntare între 
Evanghelie şi religia sau religiile locu-
lui, dar şi întreEvanghelie şi culturile 
respective. Evanghelia transmisă ini-
ţial prin intermediul culturii semite 
s-a confruntat cu cultura greco-ro-
mană pe care Părinţii Bisericii o cu-
noşteau. Confruntarea dintre mesajul 
Evangheliei şi cultura greco-romană a 
luat forme diverse. Istoria comunicării 
Evangheliei cunoaşte atitudinea critic 
radicală a luiTertulian care se între-
ba: ,,Întrucât se aseamănă Atena cu 
Ierusalimul, Academia cu Biserica, ori 
ereticii cu creştinii?” Această atitudi-
ne critic negativă provine din precau-
ţia de a evita un syncretism între creş-
tinism şi elenism, deoarece, ca orice 
operă omenească, filosofia şi cultura 
antică au avut pe lângă părţile lor lu-
minoase şi înălţătoare, şi părţi idola-
tre, obscure şi hedoniste care incitau 
omul să se alipească mai mult de cele 

trecătoare decât de realităţile eterne. 
Pe de altă parte, în interpretarea apo-
logeţilor, a şcolii din Alexandria şi în-
deosebi a lui Origen, cultura şi filoso-
fia greacă au o valoare pozitivă. Căci 
marii filosofi ai antichităţii au cultivat 
simţul pentru valorile eterne, pentru 
bine, adevăr şi frumos, pregătind ast-
fel terenul pentru răspândirea Evan-
gheliei lui Hristos. Filosofia antică, în 
această interpretare, a făcut parte din 
planul lui Dumnezeu pentru «plinirea-
vremii» în vederea întrupării Fiului lui 
Dumnezeu. Dacă Vechiul Testament 
este considerat, după cuvântul sfân-
tului Apostol Pavel, ca un pedagog 
spre Hristos în cadrul poporului ales, 
tot astfel şi filosofia antică a îndeplinit 
în lumea păgână acelaşi rol de peda-
gog spre Hristos. Socrate, Heraclit şi 
Platon sunt citaţi pentru rolul lor de 
«pedagogi» în lumea păgână, de ace-
ea chipurile lor sunt pictate pe pereţii 
exteriori ai bisericilor cum sunt cele 
din Moldova şi Bucovina. Dacă exis-
tă până astăzi continente mai puţin 
receptive la valorile creştine, aceasta 
se datoreşte în bună măsură absen-
ţei unor filosofi care să ridice mintea 
omului la valorile ideale. Având în ve-
dere relaţia dintre Evanghelie şi cul-
tură, teologia patristică s-a declarat în 
favoarea unei metode selective care i-a 
permis să ia din filosofie tot ceea ce 
era bun şi putea contribui  la edifica-
rea omului, şi să respingă tot ce putea 
dăuna spiritualităţii şi vieţii creştine. 
În acest sens, Sfântul Vasile cel Mare 
recomandă tinerilor creştini lectura fi-
losofilor greci, din care să culeagă cu 
discernământ înţelepciunea lor: ,,Toc-
mai pentru aceasta vin şivă sfătuiesc. 
Că nu trebuie să daţi cu totul   acestor 
bărbaţi cârma minţii voastre, oriunde 
v-ar duce, ci să primiţi de la ei atât 
cât văeste de folos şi să ştiţi ce trebuie 
să lăsaţi la o parte.” Pentru a ilustra 
şi mai concret acest îndemn, el recur-
ge la următoarea imagine plastică: 
,,După cum celelalte fiinţe se bucură 
numai de mirosul sau de frumuseţea 
florilor, iar albinele pot lua din flori şi 
mierea, tot aşa şi aici, oamenii care nu 
caută în astfel de scrieri numai plăcu-
tul şi frumosul, pot să scoată din ele 
şi un oarecare folos pentru suflet. Tre-
buie, deci, şi voi să citiţi scrierile au-
torilor profani, aşa cum fac albinele; 
acelea nici nu se duc fără nici o alege-
re la toate florile peste care se aşează, 
ci iau cât le trebuie pentru lucrul lor, 
iar restul îl lasă cu plăcere. Noi, dacă 
suntem înţelepţi, să luăm din cărţi cât 
ni se potriveşte nouă şi cât se înrudeş-
te cu adevărul, iar restul să-l lăsăm. 
Şi după cum atunci când culegem 
flori de trandafir dăm la o partes pinii, 
tot aşa şi cu nişte scrieri ca acestea; 
săculegem atât câteste de folos şi să 
ne ferim de ce este vătămător. Aşadar 
chiar de la început se cuvine să cerce-
tăm pe fiecare dintre învăţături şi să 
le adaptăm scopului urmărit, potrivit 
proverbului doric: «potrivind piatra 
după fir»”. Există o «preparation evan-

ghelica» în spiritual uman, 
pe care Biserica nu putea 
să o excludă. Acest lucru 
se poate observa mai ales 
în perioada marilor sinte-
ze teologice patristice. În 
virtutea metodei selective 
amintite, teologia patris-
tică a fost pentru prelua-
rea şi convertirea valorilor 
cultural clasice. Dar ea 
n-a optat pentru un sys-
tem filosofic, ci a luat din 
fiecare system elemente 
care au ajutat-o să pună 

în evidenţă adevărul de credin-
ţă neschimbat al Bisericii lui 
Hristos. Pentru a pune în evi-
denţă, spre exemplu distincţia 
dintre chipul lui Dumnezeu din 
om şi asemănarea cu Dumne-
zeu la care este chemat să se 
înalţe prin har, credinţă şi fap-
te bune, teologia patristică a 
făcut apel la relaţia aristotelică 
dintre potenţă şi act. Chipul 
constituie asemănarea poten-
ţială, iar asemănarea este chi-
pul viu actualizat.

 RADU FĂINIŞI, drd. 
în Sociologie, 

master în Teologie
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    Subsemnatul                                                                       

domiciliat în localitatea        strada   bloc      apart.        

posesor al C.I.(B.I) seria        nr.          eliberatã de Poliþia       la data de               

telefon             solicit pe propria rãspundere, publicarea urmãtorului anunþ:

                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                      

                                

    Sub

8606 8606 

TALON DE MICÃ PUBLICITATE GRATUITÃ PENTRU ABONAŢI

Notã: Gratuitatea se acordã numai persoanelor fizice pentru anunþuri cu pânã la 20 de 
cuvinte ºi numai pentru VÂNZÃRI, SCHIMBURI, ÎNCHIRIERI, CUMPÃRÃRI. Taloanele 
se depun la sediul redacþiei GORJEANUL din Tg-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, în 
zilele de luni – vineri orele 8 – 18. Talonul este valabil doar o singură zi.

 Data publicãrii    Semnãtura    

MMICA  ICA  PUBLICITATEPUBLICITATE

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 negociabil. Telefon: 
0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725
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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 vițea Angus în 
vârstă de 1 an și 4 luni, preț 
4000 lei. 

Telefon 0722814556..

 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 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.

 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.

ComemorăriComemorări

r Azi, 6 Ianuarie 

2023, se împlinesc 12 ani 

de când sufletul bun al 

scumpei noastre mame și 

bunică, DINICĂ MARIA, 

s-a ridicat la ceruri. 

Vom păstra viu în 

amintirea noastră chipul 

și sufletul său blând și 

drag!

Fiul Vasile și nepoții

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 

OBȘTEA DE MOȘNENI DRĂGOIEȘTI-DUMBRĂVENI-
UNGURENI-BUZEȘTI anunță dezbaterea publică a planului 

și a Raportului de mediu pentru ,,AMENAJAMENTUL FON-

DULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND 

OBȘTII DE MOȘNENI DRĂGOIEȘTI-DUMBRĂVENI-UNGURENI-

BUZEȘTI – U.P. I SUNĂTOAREA”, din comuna Crasna, extra-

vilan, județul Gorj, ce va avea loc în data de 27.02.2023, 

ora 14.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Cras-

na, din comuna Crasna, sat Cărpiniș, județul Gorj.

Documentele pot fi consultate la sediul Agenției de 

Protecție a Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg-Jiu, 

județul Gorj și pe site-ul APM Gorj http://www.anpm.ro/

web/apm-gorj/documente-procedura-sea-si-ea.

Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj or-

ganizează în data de 31.01.2023 concurs pentru ocuparea 

pe perioadă determinată a două functii publice de execuție 

temporar vacante:             

1. consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul 

Evaluare Contractare Servicii Medicale, Medicamente și Dis-

pozitive Medicale, Analiza Cereri și Eliberare Decizii, Îngrijiri 

la Domiciliu și Dispozitive Medicale;          

2. consilier, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul 

Evaluare Contractare Servicii Medicale, Medicamente și Dis-

pozitive Medicale, Analiza Cereri și Eliberare Decizii, Îngrijiri 

la Domiciliu și Dispozitive Medicale.

Informații suplimentare se pot obtine de la CASJ Gorj 
–tel. 0253223940. 

S.C. TANIB DIVERTIS S.R.L. cu sediul în loc. Craiova, 

str. Vîntului, nr. 1B, bl. J5, sc. 4, ap. 1, județ Dolj anunță 

publicul interesat că a depus la A.P.M Gorj documentația 

tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru 

desfășurarea activităților Cod CAEN 0322 - ,,Acvacu-

ltura în ape dulci” ce se desfășoară la PĂSTRĂVĂRIA 

POCIOVALIȘTEA pe amplasamentul din loc. Novaci, sat 

Pociovaliștea, str. Păstrăvului, nr. 9, județ Gorj.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului 

pot fi consultate la sediul APM Gorj, Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 

76, județ Gorj zilnic între orele 09:00 – 14:00. Observațiile 

publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj până la data 

de 25.01.2023.

DeceseDecese

r ACMRR SRI - GORJ şi familia îndurerată anunţă 
cu tristeţe trecerea în nefiinţă a colegului It. col.(rez) 
BUCULEA DUMITRU. Veşnică amintire şi respect pen-
tru omul minunat care a fost.
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Mai întâi efectuați lucrările restante 
din luna decembrie și apoi

În sectorul vegetal:

În cultura plantelor de câmp:
a) – fertilizarea fazială - cu îngrășăminte chi-

mice, administrate la suprafață, a culturilor de 
grâu, triticale sau orz. Recomandăm utilizarea 
îngrășămintelor complexe cu două elemente, 
azot - N și fosfor - P sau chiar cu trei elemente, 
azot - N, fosfor - P și potasiu - K  în compoziția 
cărora azotul să fie în proporție cel puțin egală cu 
fosforul. Aceste produse se pot folosi în doze de 200 
– 400 kg produs comercial pe ha. 

Se mai poate folosi în doză de 100 – 200 kg/ha 
azotat de amoniu sau chiar 100 – 150 kg uree/
ha. Pe terenurile șes, plane, fără risc de scurge-
re la suprafață a apei din precipitații, fertilizarea 
este bine să se facă chiar peste zăpadă căci aceasta 
asigură dizolvarea îngrășămintelor și un mai ușor 
acces al plantelor la elementele nutritive. 

Pe terenurile în pantă această lucrarea se efec-
tuează numai când terenul s-a zvântat și nu este 
pericol de îngropare a plantelor în sol prin deplasa-
rea peste culturi și de asemenea trebuie ca pe frun-
zele culturilor să nu fie picături de rouă căci facili-
tează lipirea granulelor de îngrășământ pe frunze și 
distrugerea acestora. 

Acest lucru se constată ușor prin trecerea dosu-
lui palmei peste frunze și dacă acesta se umectează 
se amână lucrarea până la zvântarea plantelor. De 
regulă lucrarea se face după ora 10 a m. Nu pierdeți 
din vedere că în Gorj primăverile sunt ploioase, așa 
că nu risipiți intervalele de timp favorabile acestei 
lucrări. 

De asemenea nu vă scumpiți la bani căci 
prețul complexelor nu este chiar dublu decât al 
îngrășămintelor simple numai cu azot, însă 100 kg 
îngrășăminte complexe aduc sigur un spor de re-
coltă mai mult decât dublu față de cantitatea simi-
lară de îngrășăminte simple cu azot. 

În plus mai sunt și alte efecte negative ale ferti-
lizării unilaterale cu azot asupra fertilității naturale 
a solului provocate prin epuizarea celorlalte ele-
mente nutritive.

b) – arătura de iarnă - pe suprafețele destinate 
însămânțărilor de primăvară și rămasă neefectuată 
din toamnă căci cu cât ne apropiem de primăvară 
cu atât valoarea acestei lucrări descrește. Să nu ui-
tăm că arătura asigură 30 % din volumul și calita-
tea recoltelor. 

Lucrarea se face mai la suprafață decât toamna, 
adică la o adâncime de 18 – 20 cm și fără grapă 
stelată pentru a permite pătrunderea acesteia de 
îngheț și dezgheț. Atenție la încorporarea corectă a 
resturilor vegetale.

În legumicultură:
Se vor pregăti solariile și răsadnițele pentru în-

călzit în vederea semănării  răsadurile și apoi de 
plantat culturile timpurii. 

La bine să răspunzi cu bine iar la rău 
să răspunzi cu ... dreptate! - Confucius

În pomicultură: 
Se vor efectua tăierile tehnologice precum și tra-

tamentele de iarnă (atunci când temperatura aeru-
lui este de peste 10 grade Celsius), cerul senin, fără 
vânt și mai ales fără zăpadă pe ramuri, cu uleiuri 
horticole sau sulfat de cupru în concentrație 
de 3 % netamponat cu var (așa numita zeamă al-
bastră). Se va face îmbăierea completă a plantelor 
pornind tratamentul de la vârf spre sol. Nu uitați să 
adăugați în soluții 0,2 % aracet de lipit sau 4 – 5 
linguri de zahăr la 10 litri de soluție pentru a asi-
gura o bună aderență a soluției pe ramuri.   

 
Pomii tineri, neintrați pe rod, nu se tratea-

ză acum ci numai în vegetație, la avertizare.
În viticultură: 
Se fac tăierile tehnologice, scoaterea coarde-

Grafi cul lucrărilor agricole în luna ianuarie

lor tăiate din vie. Procedați simultan și la legarea 
coardelor de rod pe materialul de susținere. Tăie-
rea timpurie a viei asigură evitarea pierderilor de 
sevă prin plâns, pornirea timpurie în vegetație, deci 
posibilitatea acumulării unei mai mari cantități de 
zaharuri în struguri și coarde pentru o mai mare 
rezistență a plantelor la iernat. 

Desigur există și reversul medaliei în sensul că 
lăstarii mai timpurii pot fi afectați de înghețurile 
târzii de primăvară, dar este foarte puțin probabil 
ca aceasta să se producă în Gorj. Imaginați-vă ce 
se poate întâmpla cu restul țării într-o asemenea 
situație.  

În sectorul zootehnic:

În fermele de bovine: 
Se vor continua activitățile cotidiene ca și până 

acum.
În fermele de ovine și caprine: 
Trebuie acordată atenție sporită fătărilor și 

protecției mieilor și iezilor împotriva gerului, 
curenților reci și precipitațiilor. Se va asigura tainul 
de mălai sau concentrate și fân de cea mai bună 
calitate mieilor și iezilor în vârstă de peste 10 zile. 

În fermele de porcine: 
Se va continua activitatea cotidiană cu grijă de-

osebită pentru protejarea animalelor din toate ca-
tegoriile contra frigului și intemperiilor știut fiind 
că această specie este destul de sensibilă la factorii 
climatici. 

Se va spori așternutul de paie și se vor astupa 
toate golurile din adăposturi spre a evita curenții de 
aer care pot ușor îmbolnăvi animalele.

În fermele de păsări – mă refer la cele 
gospodărești: 

Se va continua activitatea cotidiană cu un spor 
de preocupare la protejarea păsărilor contra fri-
gului și a intemperiilor. Se va asigura apă călduță 
pentru băut. În scurt timp aceasta va îngheța. Este 
bine ca în apa de băut să adăugați puțină, foarte 
puțină sare. Se introduce în hrana păsărilor masa 
verde obținută prin germinarea boabelor de grâu, 
triticale, orz, ovăz sau porumb în tăvi mari. Plantele 
trebuie să aibă înălțimea de 10 – 15 cm ca să fie 
economice. Astfel se asigură ouatul găinilor și pe 
timpul iernii.   

În stupine: 
Se va verifica, atunci când temperatura permite, 

rezerva de hrană a familiilor și se va completa cu 
turte de zahăr apicol sau siropuri. De asemenea se 
urmărește ca urdinișurile să nu fie astupate de ză-
padă căci aceasta poate duce la moartea prin asfi-
xiere a albinelor.

Acest grafic de lucrări agricole se adresează 
micilor fermieri, gospodăriilor agricole 

familiale care de fapt reprezintă aproape 
totalitatea exploatațiilor agricole gorjene.

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 legumi-

cole - 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 respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe 
acest pământ, 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 posesorii de unul 
sau mai mulți pomi fructiferi care fac trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, co-
municând ziua tratamentului și produsele ce 
le veți folosi. 

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe 
apicultorii din zona respectivă de acest lu-
cru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt pole-
nizate 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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Meciul din Cupa României cu SCM Craiova este 
primul în noul an pentru handbalistele gorjence. 
CSM Târgu Jiu a terminat en-fanfare 2022, cu trei 
victorii consecutive. 

Parcursul din prima parte a sezonului le-a en-
tuziasmat pe alb-albastre, care își doresc să lege 
succesele, indiferent de competiție. 

Una dintre cele mai tinere sportive ale gorjen-
celor, Elena Marica-Bercu (19 ani), a vorbit despre 
ultima perioadă și despre partida de duminică, una 
împotriva unei adversare familiare.

,,Am terminat anul cu destul de multe puncte și 
am reușit să ne atingem obiectivul pe final de an. 
A fost cadoul ideal pentru noi de Crăciun. Următo-
rul pas este etapa din Cupa României cu Craiova, o 
echipă pe care o cunoaștem destul de bine, pentru 
că am avut multe meciuri împotriva lor. Sunt convin-
să că o să vină destul de motivate pentru a-și ară-
ta adevărata lor valoare și pentru a-și lua revanșa. 
Noi suntem destul de motivate și atmosfera este una 
destul de bună ca să ne putem păstra nivelul”, a 
spus portărița.

Elena crede că formația la care activează poate 
să aibă ca obiectiv Cupa României.

Elena Marica-Bercu: ,,Vrem să ne păstrăm nivelul”
,,Cred că da, deoarece am arătat până în acest 

moment că suntem mult mai puternice decât păream 
la începutul campionatului. 

Suntem destul de unite, fără valori individuale, 
formăm o echipă puternică și vom da dovadă de 
multă motivație și ambiție până la finalul acestui 
campionat”, a adăugat Marica-Bercu.

Handbalista CSM-ului crede că formația gazdă 
pleacă favorită în această partidă, iar rezultatele 
gorjencelor de până acum nu au fost întâmplătoa-
re.

,,Jucând acasă, vreau să cred că noi avem prima 
șansă, însă nu ne desconsiderăm adversarele. Vom 
fi serioase și ambițioase până la sfârșitul meciului și 
vom da tot ce avem mai bun. 

Pentru mine, sezonul, până acum, a fost mai mult 
decât mi-am putut imagina. Cred că pentru toată 
lumea. Am avut un parcurs foarte bun, dar pentru 
asta ne-am pregătit în vară și în toamnă. Am mun-
cit mult și rezultatele au apărut”, a declarat tânăra 
jucătoare.

Partida cu SCM Craiova, contând pentru Turul 
I al Cupei României, se dispută duminică, de la ora 
18.00, în Sala Sporturilor din Târgu-Jiu.

Tabloul complet:
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 Târgu Mureș – CS Liviu Rebreanu Turda
În urnă au intrat cele 11 echipe din eșalonul se-

cund calificate după turul preliminar, precum și 9 
echipe din Liga Florilor. 

Cele 5 participante în cupele europene sunt ca-
lificate 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 și SCM 
Craiova se duelează în Cupa României. Pe 15 ia-
nuarie 2020, la Târgu-Jiu, când gorjencele evoluau 
în Divizia A, SCM Craiova s-a impus în cadrul 16-
imilor, scor 23-30.

CĂTĂLIN PASĂRE

Finalul săptămânii 
aduce primul meci 
din Cupa României 

pentru echipa de handbal. 
CSM Târgu Jiu primește, du-
minică, vizita formației SCM 
Craiova. Cele două echipe 
s-au întâlnit recent și în cam-
pionat, unde câștig de cauză 
au avut gorjencele. Succesul 
din Bănie a fost considerat 
surprinzător, dar, de atunci, 
CSM și-a întărit statutul de 
echipă solidă, iar partida 
de duminică se anunță una 
foarte antrenantă. Antrenorul 
Liviu Andrieș a vorbit despre 
anul 2022, unul de referință 
pentru handbalul din Gorj.

,,E clar că venim după un 
an nemaipomenit, cel mai bun 
an, pentru că este pentru pri-
ma oară când o echipă de fete 
din Târgu-Jiu promovează, iar 
pentru prima participare în 
Liga Florilor cred că avem un 
parcurs  foarte bun și trebuie 
să ne mândrim cu ceea ce am 
realizat până acum. Deja este 
istorie 2022, urmează un nou 
an în care trebuie să fim la fel 
de atenți și de motivați și să 
continuăm pe drumul pe care 
l-am început”, a spus princi-
palul echipei de handbal.

Andrieș își dorește un parcurs 
bun și în Cupa României

Andrieș a adăugat că vrea 
ca echipa să se califice în faza 
următoare a cupei. Totuși, pe 
parchet ar putea fi folosite și 
jucătoare care au prins mai 
puține minute în Liga Flori-
lor. 

,,Ne interesează acest meci 
din Cupa României, e normal. 
Vrem să avem în continua-
re același parcurs, aceeași 
evoluție ca până acum și să-i 
învățam pe iubitorii de hand-
bal din Târgu-Jiu cu meciurile 
bune și cu victoriile. Toată lu-
mea va trebui să aibă minute, 
dar principalul obiectiv este 
acela de a ne califica mai de-
parte. Vor avea minute toate 
fetele, și cele care au jucat mai 
puțin, dar, repet, vrem să tre-
cem în turul următor”.

Întrebat dacă doljencele 
vor intra mai motivate după 
înfrângerea usturătoare su-
ferită la finalul anului trecut, 
Andrieș a declarat că preferă 
să se concentreze pe propria 
echipă. Vestea bună este că 
tot lotul gazdelor este valid.

,,Nu știu ce va face echipa 
din Craiova, eu știu ce vom 
face noi. E clar că în urma ul-
timului rezultat, își doresc o 
revanșă. Noi vrem să mergem 

pe același drum, să arătăm că 
suntem o nucă destul de tare 
și să ne menținem trendul pe 
care îl avem în această pe-
rioadă. Momentan, nu avem 
probleme cu accidentările, dar 

mai sunt câteva zile până la 
partidă. A revenit și Katarina 
Pavlovic, să sperăm că va fi 
aptă. Am avut ceva probleme 
cu gripa, dar am trecut peste 
ele după meciul de la Galați”, 

a concluzionat antrenorul.
Partida cu SCM Craiova se 

dispută duminică, de la ora 
18.00, în Sala Sporturilor din 
Târgu-Jiu.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Jiul Petroșani, echi-
pa care se luptă 
cu Gilortul Târgu 

Cărbunești și Viitorul Şimian 
pentru a intra în play-off-ul 
Seriei 7 din Liga 3, a schim-
bat la nivelul băncii tehnice. 
Hunedorenii nu se vor mai 
baza pe tehnicianul George 
Zima și au apelat la servicii-
le lui Flavius Boroncoi (46 de 
ani). Cel din urmă este năs-
cut la Mediaș și a activat ca 
jucător la Gaz Metan, unde a 
fost și secund sau interimar. 

Principala urmăritoare a Gilortului și-a Principala urmăritoare a Gilortului și-a 
schimbat antrenorulschimbat antrenorul

Jiul Petroșani l-a pierdut și 
pe golgheterul George Dănă-
ilă, care s-a înțeles cu liderul 
CSM Deva. Echipa din ,,Vale” 
mai are de disputat trei me-
ciuri în sezonul regular, cu 
CSM Deva (deplasare), Gilor-
tul Târgu Cărbunești (acasă) 
și Aurul Brad (deplasare). 
Jiul Petroșani a adunat 27 de 
puncte după 15 meciuri, fiind 
pe locul 5, la patru puncte de 
locul 4,  ocupat de Gilortul 
Târgu Cărbuneşti. 

CĂTĂLIN PASĂRE

Universitatea Craiova l-a 
achiziționat în această iar-
nă pe Alexandru Ișfan (22 de 
ani), iar transferul jucătorului 
argeșean este privit cu ochi 
buni de fostul internațional 
Andrei Prepeliță. 

Fost jucător la Argeș, Cra-
iova și Steaua, Prepeliță i-a 
fost antrenor lui Ișfan, pe care 
l-a lăudat pentru polivalență 
și calitate ofensivă. 650.000 
de euro au plătit doljenii ca 
să-l aducă pe mijlocaș în Bă-
nie.

„Alex e un băiat foarte bun, 
cu potențial foarte mare. El 
a făcut față din prima la FC 
Argeș, de când l-am adus. A 

Prepeliță laudă transferul lui Ișfan: 
,,Este unul dintre cei mai buni”

fost principalul nostru jucător 
Under din teren. 

Cred că la Craiova are po-
sibilitatea ca, într-o echipă cu 
jucători buni, mai buni decât 
la FC Argeș, să demonstreze 
mult mai mult. 

Având în vedere la ce jucă-
tori tineri vin din urmă, în fot-
balul românesc, Alex cred că e 
unul dintre cei mai buni. E un 
jucător polivalent. 

El a jucat, într-adevăr, ex-
tremă dreapta, pe picior inver-
sat, în cea mai mare perioadă. 
Dar, începând de anul acesta, 
eu i-am schimbat postul. L-am 
băgat atacant în primele eta-
pe și a jucat foarte bine. Deci, 

cred că e un jucător polivalent. 
Asta nu poate decât să-l sti-
muleze (presiunea pusă de su-
porterii din Bănie – n.r.). Și eu 
am avut cam același traseu. 
De la FC Argeș am plecat la 
Craiova și, după aia, la Stea-
ua. Depinde foarte mult de el“, 
a spus Andrei Prepeliță, con-
form Antena Sport.

Alexandru Ișfan, care 
se află în pregătiri cu 
Universitatea în Antalya, a 
semnat un contract pe trei 
ani și jumătate, cu opțiune de 
prelungire pe încă un sezon. 
La Craiova, va purta tricoul 
cu numărul 31.
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