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Noaptea min. 20C

Program de vizite Program de vizite 
suspendat în mai multe suspendat în mai multe 

secții ale Spitalului Județean

Plombări de peste 3 Plombări de peste 3 
milioane de euro pe milioane de euro pe 
drumurile naţionale din Gorj

Ziua max. 7Ziua max. 700CC

dependentpppdependentdependenpe endent

2200CC

»4»4
Scandal cu blesteme la Scandal cu blesteme la 

mănăstirea în care femeile nu au acces!mănăstirea în care femeile nu au acces!
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Mandat prelungit la șefi a Mandat prelungit la șefi a 
Judecătoriei CărbuneștiJudecătoriei Cărbunești

Consiliul Superior al Magistraturii a 
decis prelungirea delegării în funcția 
de președinte al Judecătoriei Târgu-
Cărbunești al judecătorului Gabriela 
Liao.
Decizia intră în vigoare începând cu 
data de 28 februarie 2023 până la 
ocuparea funcției prin concurs sau 
examen, în condițiile legii, dar nu pen-
tru o perioadă mai lungă de 6 luni.

Propunerea pri-
vind prelungi-
rea delegării a 
fost înaintată 
CSM de către 
președintele 
Curții de Apel 
Craiova. 

Guvernul a deblocat una Guvernul a deblocat una 
dintre carierele CEO. dintre carierele CEO. 
Lider: ”Va fi  una dintre Lider: ”Va fi  una dintre 
cele mai performante cele mai performante 
din companie”din companie”

Directoratul CEO, nefuncțional. Evaluări Directoratul CEO, nefuncțional. Evaluări 
ale candidaților la funcțiile de conducere ale candidaților la funcțiile de conducere 

Vrei un curs gratuit?Vrei un curs gratuit?
Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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„Din greș eală în greș eală spre înfr ângerea fi nală.” - Zicală românească„Din greș eală în greș eală spre înfr ângerea fi nală.” - Zicală românească
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Arcadie, † Ss. Arcadie, 
m., Cezara, m., Cezara, 
călug.călug.

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9273  -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 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

†) Sfânta Muceniță †) Sfânta Muceniță 
TatianaTatiana
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Perspective sumbre

Nu de întuneric 
îmi e teamă acum
ci de seninul clipei
atunci când îmi va perfora pieptul
iar bucuria nu va avea stavile

amânarea mi-a devenit rugăciune
şi braţele ce vor strânge necuprinsul
încerc să le ţin moi
pentru că starea de neputinţă
e confortabilă încă

nu de înfrângere mă tem acum
ci de gloria mult visată
atunci când la marginea lumii
vom ridica imperiul fericirii
şi pietrele vor învăţa imnul normalităţii
peste care am sărit

nu de spaimele trecutului fug
ci de înalţarea viitorului
atunci când ne vom îmbrăţişa 
într-o singură idee
iar sufletele noastre
vor zbura peste arşiţa lumii
ANY DRĂGOIANU, Țânțăreni, județul Gorj

(anunță prof. univ. dr. Mircea Coșea!)
Motto: „Sunt perspective care 

ni se deschid largi.. și goale.”
  Grigore Moisil

Profesorul Mircea Coșea, 
expert în macroecono-
mie, avertizează că apar 

trei semnale de alarmă pentru 
români. S-ar putea petrece prin 
martie-aprilie. și demonstrea-
ză că Guvernul României a pus 
carul înaintea boilor. Reputatul 
profesor în macroeconomie spune 
că România nu poate fi dezvoltată 
într-un mod sănătos din pricina 
mai multor elemente, dar atrage 
atenția și asupra a trei probleme 
care pot apărea în lunile martie-
aprilie 2023.

INFLAȚIA NU VA SCĂDEA 
SUB DOUĂ CIFRE! „Analiștii 
apropiați de modul de gândire 
al BNR ne vorbesc despre faptul 
că la sfârșitul anului vom avea 
o reducere a inflației, bazați pe 
faptul că asistăm la o scăderea 
prețurilor la energie. Eu cred că 
scăderea prețurilor la energie este 
conjuncturală. În principal baza-
tă pe aceste condiții de iarnă cal-
dă, care nu știn cât va mai ține.

În al doilea rând, este bazată 
și pe a șasea rundă de sancțiuni 
aplicate de Uniunea Europea-
nă importurilor din Rusia. Astea 
sunt conjuncturale, nu sunt lu-

Mă ninge, Doamne!

cruri permanente, deci ne pu-
tem aștepta oricând la o reveni-
re a prețurilor. Chiar dacă vor fi 
fluctuații în sus sau în jos, păre-
rea mea este că vom încheia 2023 
cu o inflație cu 2 cifre. Iar asta 
este foarte mult, pentru că eco-
nomia României este într-o stare 
de precaritate, noi nu avem, în 
condițiile actuale, o politică de 
stimulare a producției interne(și 
importăm inclusiv lucruri pe care 
le-am putea produce în țară, n.m. 
I.P.), suntem foarte în urmă cu 
rezolvarea obiectivelor PNRR-ului, din 
ce am văzut sunt vreo 90 de obiective 
care nu au fost îndeplinite până la fi-
nalul lui 2022.

Avem trei elemente care ne doboa-
ră orice intenție de a dezvolta econo-
mia într-o direcție sănătoasă.

Primul element este suma enormă 
pe care o plătim pentru acoperirea 
datoriei externe, cea făcută pe timpul 
perioadei Orban-Cîțu, când a fost ri-
dicată la aproape 50%(din PIB, n.m. 
I.P).

ROMÂNIA TRĂIEȘTE DIN ÎM-
PRUMUTURI. Avem deficitul balanței 
comerciale care a ajuns la un maxim 
istoric. Este foarte grav, pentru că 
asta înseamnă că România trăiește pe 
împrumuturi, este îndatorată, nu este 
capabilă să își acopere nici investițiile, 
nici importurile.

Și mai avem deficitul de cont cu-

rent. Acum câteva zile, ne-am îm-
prumutat iarăși pe 30 de ani, cu o 
dobândă mare, mai mare decât a 
Ungariei, spre exemplu. Toate lu-
crurile astea nu mă duc la concluzia 
că în 2023 ar exista elemente viabile 
care să ducă la scăderea inflației”, 
a declarat profesorul Mircea Coșea 
pentru DCNews.

CREȘTEREA ȘOMAJULUI! 
(...) Și mă mai aștept la o creștere 
a șomajului. Nu la cifre foarte gra-
vem dar față de șomajul foarte mic 
existent acum în România, există o 
creștere. Mă bazez aici pe faptul că 
se preconizează că 30.000 de firme 
își vor înceta activitatea în rimăvară, 
pentru că nu își pot achita facturile 
la energie. 

Asta înseamnă șomaj și o agra-
vare a situațrei sociale”, a concluzi-
onat Mircea Coșea.

ION PREDOȘANU

Mă ninge, Doamne, cu fulgi deși, 
Lăsându-mi sufletul curat
Și pur ca floarea din cireși,
Când zâmbete din soare cad!

Să-mi cânte razele de lună
Pe dulci acorduri de viori,
Când vântul printre ramuri sună,
Îmbujorând sfioase flori!

Mă ninge, Doamne, ne-ncetat,
Cu mii de stele de argint
Și lasă-mi sufletu-mpăcat!
Deși sunt reci, nicicând nu mint.

Presară-mi peste față mii,
Să mă învăluie-n răcoare,
Acea candoare de copii
Chiar și când sufletul mă doare!

Mă ninge, Doamne, cu fulgi rari,
Să simt plutirea lor pe față;
Deși sunt veșnic temporari,
Să-mi umple sufletul de viață!

Prin ochiul trist și obosit,
Răsară licăr de speranță;
Mă ninge, Doamne, liniștit,
Să-mi intre sufletu-n vacanță!

Mă ninge, Doamne, cu fulgi mari
Și ia-mi tristețea din privire!
Când geme crivățu-n stejari,
Mă ninge doar...cu mulțumire!

FLORENTINA CUTEANU,
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Liderul SMEO, Gabriel 
Căldărușe a declarat 
că fără această extin-

dere, ar fi însemnat un blocaj 
permanent: ,,Trebuie spus că 
în punct de vedere economic 
Pinoasa are rezultate pozitive. 

Va fi una dintre cele mai 
importante din CEO și depin-
dea de această expropriere, 
aprobată ieri de Guvern.

Cel mai important lucru, 
prin decizia aceasta, carie-

Guvernul a deblocat una dintre carierele Guvernul a deblocat una dintre carierele 
CEO. Lider: ,,Va fi  una dintre cele mai CEO. Lider: ,,Va fi  una dintre cele mai 
performante din companie”performante din companie”
O  carieră a CE Oltenia care nu s-a putut dezvolta din 
cauza lipsei fronturilor de lucru, a fost deblocată. Este 
vorba despre Criera Pinoasa – Rovinari. În ședința de 
ieri, Guvernul a hotărât scoaterea  din fondul forestier 
naţional, fără compensare, de către Societatea Com-
plexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 
106,3515 ha, în vederea realizării lucrării miniere de 
interes naţional şi de utilitate publică ,,Deschiderea şi 
punerea în exploatare a Carierei Timişeni-Pinoasa, ju-
deţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lig-
nit”.

ra va avea viitor, iar dacă ne 
uităm pe planul de restructu-
rare, va fi una dintre cele mai 
importante unități de exploa-
tare din CEO. Se va situa în 
primele trei. 

Sucursala energetică cea 
mai performantă a companiei 
este, după cum se știe,  SE Ro-
vinari, și Pinoasa, rolul ei, va fi 
unul dintre cele mai importan-
te pentru CE Oltenia.

Posibilitatea ar fi de 8 mili-

oane dacă se va asigura tot ce 
set necesar. 

Este suficient este și dacă 
ajungem la 5 milioane de tone 
pe an, va fi una dintre cele mai 
importante. Cariera face par-
te din UMC Rovinari în care 
lucrează 1.700 de oameni, 

din care face parte și Cariera 
Tismana. 

Pinoasa are în jur de 700 
de salariați și poate da, într-
adevăr, 8 milioane de tone de 
cărbune pe an…. însă este 
greu. 

Ar putea ajunge la aceas-

tă capacitate dacă va avea tot 
ce-i trebuie, dar, cu siguranță 
această carieră va asigura cel 
puțin 5 milioane de tone de 
cărbune pe an”, a mai spus 
președintele Sindicatului 
Mine Energie Oltenia.

M.C.H.

Se caută pădurari
Direcția Silvică Gorj angajează pădurari. Posturile sunt 

disponibile pentru ocoalele silvice din Cărbunești și Motru.
Candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții, între 

care, să fi absolvit o instituție de învățământ cu profil silvic, 
să aibă atestat pentru exercitarea profesiei de agent de se-
curitate/pază și să dețină un certificat de absolvire a unui 
curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și 
munițiilor.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 
19 ianuarie, ora 16.30, la secretariatul Direcției Silvice Gorj. 

Concursul se va desfășura la sediul instituției, în data de 
25 ianuarie, constând într-un test grilă și un interviu. Nota 
minimă la proba scrisă trebuie să fie 6.

I.I.

Daniel Felix Manta, se-
cretarul general al ANPC, cel 
care rupe patronii de hote-
luri, pensiuni și restaurante 
din Gorj în două, din 27 de-
cembrie și până în prezent, 
din postura de șef al Coman-
damentului de Iarnă 2022, 
are mare susținere din partea 
ministrului Virgil Popescu. 
Respectivul l-ar susține pe 
Manta pe un post de membru 
al Directoratului, vuiește me-
diul de afaceri din Gorj. Man-
ta s-ar fi făcut cunoscut prin 
aceste controale în Gorj, toc-
mai pentru a câștiga viitoarea 

Surse: Secretarul general al ANPC, propunerea 
ministrului Virgil Popescu în Directoratul CEO!

promovare la CE Oltenia.
Cert este că sunt mari 

nemulțumiri în rândul 
afaceriștilor din Gorj vizavi de 
controalele drastice comanda-
te de la Mehedinți în județul 
nostru, controale care au dus 
închiderea Hotelului Ramada 
și la închiderea pentru câte-
va ore sau zile a restaurante-
lor: Madam, Tratoria, Aqua, 
Josper, Anna Super 2000, 
Antique și a altor producători 
și comercianți cunoscuți din 
domeniul alimentației publi-
ce.  La aceste unități, dar și la 
multe altele, s-au dat amenzi 

drastice, pornind de la 10.000 
de lei. Controalele din Gorj au 
fost realizate doar de comisari 
de la Mehedinți. Manta este 
finul lui Adrian Duicu, fostul 
președinte al CJ Mehedinți, 
condamnat la închisoare cu 
suspendare pentru fapte de 
corupție în 2020. A fost sub-
prefect de Mehedinți și șef al 
CJPC Mehedinți.

A.S.
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Începând cu 21 ianuarie, va fi  prezent 
din nou la Târgu-Jiu, Dr. Florin Bobircă, 
medic primar chirurg, specializat pe 

tratamentul cancerului de sân şi ganglion 
santinela. Vă aşteptăm pentru programări 

la numărul de telefon 0785292520 sau 
direct la Centrul Medical pentru Sanatate 

Umană, Aleea Pieţei, Nr.1, Târgu-Jiu, 
Tel: 0253.227.220 sau 0785.292.520.

Sfântul Ierarh Calinic 
a lăsat aici în 1867 
o piatră de legământ 

cu blestem prin care feme-
ilor le este strict interzis ac-
cesul în acest loc, iar regula 
a fost respectată de-a lungul 
timpului. „Acest sfânt locaș 
s-a clădit din temelie spre a fi 
chinovie de părinți monahi și 
fiindcă din partea femeiască 
putea să aducă vreun scan-
dal monahilor viețuitori acolo, 
de aceea sub grea legătură 
s-a oprit de la acest loc să 
mai treacă înainte, sub nici un 
chip, parte femeiască. Iar cele 
ce vor îndrăzni a trece să fie 
sub blestem și toate nenoroci-
rile să vie asupra lor, precum: 
sărăcia, gârbăvia și tot felul de 
pedepse, și iarăși celor ce vor 
pazi această hotărâre să aiba 
blagoslovenia lui Dumnezeu și 

Scandal cu blesteme la mănăstirea 
în care femeile nu au acces!
Un întreg scandal s-a declanșat în jurul mănăstirii 
Frăsinei, din Vâlcea, după ce Mitropolia Olteniei a emis 
pe 10 ianuarie un „Document de legământ cu blestem”, 
mănăstirea fiind singurul locaș de cult din țară în care 
femeile nu au acces. 

a smereniei noastre și să vină 
asupra lor tot fericitul bine. 
Calinic, episcopul Ramnicului 
Noului Severin, 17 ian. 1867” 
scrie pe piatra de legământ, 
aflată la circa 200 de metri de 
mănăstire și lângă care a fost 
ridicată o biserică în care fe-
meile au acces. 

Acest lucru era cunoscut 
de toți enoriașii care ajun-
geau în zonă, iar femeile știau 
că nu au acces în mănăstire, 
doar că la începutul acestei 
săptămâni Mitropolitul Ol-
teniei, IPS Irineu, a încheiat 
un „Document de legământ cu 
blestem” cu starețul mănăsti-
rii prin care călugărilor nu li 
se mai permite să vină la bi-
serica în care e permis acce-
sul femeilor. 

Conținutul acestui „docu-
ment” nu a fost bine primit 

în special în mediul on-line, 
acolo unde oamenii au co-
mentat negativ în special ide-
ea de blestem promovată de 
reprezentanții bisericii. 

„Hotărâm în numele Sfin-
tei Treimi ca de acum înainte 
și până la sfârșitul veacuri-
lor, nimeni dintre monahi și 
cei hirotoniți, preoți sau di-
aconi, să nu mai coboare la 
această biserică și să nu mai 
săvârșească vreo slujbă bise-
ricească, molitvă sau dezle-
gare sau Sfântă Taină și nici 
vreo Sfântă Liturghie, să nu 
se mai oficieze în această bi-
serică sau în spațiile din jurul 
acesteia. 

Cei care vor încălca aceas-
tă hotărâre să cadă sub bles-
temul Sfântului Ierarh Calinic 
și sub blestemul nostru. 

De sunt clerici să se cate-
risească, iar de sunt mireni 
să se afurisească, iar este de 
este vreun preot de Mir și va 
încalca acest Legământ să fie 
în aceeași osandă”, se arată 
în „Documentul de legământ 
cu blestem” semnat de mi-
tropolitul Olteniei și starețul 
mănăstirii. 

Documentul este plin de 
greșeli gramaticale și se în-
cheie cu mențiunea că niciun 
reprezentant al bisericii „să 
nu îndrăznească să dezlege 
această legătură cu blestem 
pus de noi”. 

Cei care au citit pe inter-
net documentul l-au dezapro-
bat, ieri Mitropolia Olteniei 
fiind nevoită să vină cu pre-
cizări suplimentare, mai ales 
că mănăstirea Frăsinei este 
vizitată în special vara de un 
număr mare de turiști în pe-
riplul lor pe la locașurile de 
cult din nordul Olteniei, in-
clusiv cele din Gorj. 

„În baza „Legământului” 
statornicit de Sfântul Ierarh 
Calinic, ctitorul şi ocrotitorul 
duhovnicesc al Sfintei Mănăs-
tiri Frăsinei, Consiliul Duhov-
nicesc a stabilit: Să se res-
pecte vechile rânduieli atonite 
conform cărora monahii Sfintei 
Mănăstiri Frăsinei nu trebuie 
să părăsească fără binecu-
vântare mănăstirea, împlinind 
fără tulburare toată rânduiala 
călugărească în incinta cinsti-
tului aşezământ şi nu în alte 
locuri din afara mănăstirii; 
Pentru a îndepărta orice fel de 

pericol de cădere în neorân-
duială s-a reafirmat faptul că, 
întrucât „piatra de legământ 
cu blestem” a Sfântului Ierarh 
Calinic a fost înlăturată „în 
condiţii de constrângere comu-
nist-atee”, „blestemul” (legă-
mântul) a rămas neschimbat. 

În acest sens, s-a hotărât 
ca părinții și frații din Mănăs-
tire să nu coboare și să nu 
participe la slujbe în biseri-
ca de jos, care a fost ridicată 
fără binecuvântarea stareţu-
lui Sfintei Mănăstiri Frăsinei 
din acea vreme; Documentul 
redactat de Consiliul Duhovni-
cesc al Sfintei Mănăstiri Frăsi-
nei, sub îndrumarea şi povaţa 
duhovnicească a IPS Părinte 
Mitropolit Irineu, constituie o 
reafirmare şi o întărire a le-
gământului sfânt monahicesc 
şi a datoriilor călugăreşti de 
vieţuire după regulile statorni-
cite de Sfântul Ierarh Calinic; 
Este necesar să se înțeleagă 
că Documentul emis de Con-
siliul Duhovnicesc al Sfintei 

Mănăstiri Frăsinei constituie 
o lămurire canonică a „Legă-
mântului” Sfântului Ierarh 
Calinic, întărit din dragoste și 
grijă părintească de IPS Pă-
rinte Mitropolit Irineu, nefiind 
nicidecum un blestem la adre-
sa vreunui cleric, monah sau 
mirean anume;

Pentru mângâierea duhov-
nicească a femeilor binecre-
dincioase, legate sufleteşte 
de părinții duhovnici ai Sfintei 
Mănăstiri, Consiliul Duhovni-
cesc a hotărât ca duhovnicii 
obştii monahale din Frăsinei 
(arhim. Ioanichie Popescu, 
arhim. Ioachim Popa, ierom. 
Ilarion Dulca și ierom. Victo-
rin Șerban) să meargă o dată 
pe lună la Sfânta Mănăstire 
Bistriţa Vâlceană, pentru a 
săvârşi acolo Tainele Sfintei 
Spovedanii şi Sfântului Maslu, 
precum și rugăciuni de dezle-
gare”, a precizat Mitropolia 
Olteniei.

 GELU IONESCU
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Program de vizite suspendat în mai multe Program de vizite suspendat în mai multe 
secții ale Spitalului Județeansecții ale Spitalului Județean
Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu a modificat din nou pro-
gramul de vizite în secțiile și compartimentele unității medicale, în 
contextul înmulțirii cazurilor de gripă. 














Astfel, începând de miercuri, 
11 ianuarie, s-a suspendat 
programul de vizită în secțiile 

cu risc crescut, respectiv ATI I, ATI II, 
ATI COVID, Boli Infecțioase, Compar-
timent arși, USTAAC, Neonatologie, 
Zonele Tampon suspecți COVID.

Programul de vizitare pentru ce-
lelalte secții/compartimente rămâ-
ne același, cu mențiunea că durata 
vizitei se va reduce la maximum 15 
minute, cu respectarea condițiilor 
stabilite prin „Protocolul de vizita-
re a pacienților internați în Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-Jiu”.

Programul de vizitare este zilnic, 
de luni până vineri, în intervalul orar 
13:00 – 17:00, iar în weekend, sâm-
băta și duminica, în intervalul orar 
09:00 – 12:00 și 14:00 – 17:00.

„Vizitatorii/aparținătorii vor primi 
cu titlu gratuit echipamentul standard 
de protecție (mască de protecție, halat 
de protecție și botoși de unică folosință). 
Acest echipament îl vor primi la intra-
rea în secție și va fi înlăturat la ieșirea 
din secție”, anunță reprezentanții spi-
talului.

În cazul pacienților minori, este 
permisă vizita unui aparținător doar 
în cazul în care pacientul internat 
este neînsoțit. 

În secțiile în care programul de vi-
zită este suspendat ori în situația în 
care starea de sănătate a pacientului 
nu permite vizitarea, secțiile/compar-
timentele vor asigura informarea te-
lefonică zilnică a aparținătorilor, prin 
medicul curant/medicul de gardă/
personalul desemnat, despre starea 

și evoluția pacientului, cu respecta-
rea drepturilor pacientului.

„Măsura a fost luată având în 
vedere contextul epidemiologic ac-
tual, evoluția infecțiilor/afecțiunilor 

respiratorii acute și a gripei, în baza 
legislației în vigoare”, a precizat Miha-
ela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al 
Spitalului Județean.

I.I.

Mandat prelungit la șefi a Judecătoriei CărbuneștiMandat prelungit la șefi a Judecătoriei Cărbunești

Consiliul Superior al Magistra-
turii a decis prelungirea delegării în 
funcția de președinte al Judecători-
ei Târgu-Cărbunești al judecătorului 
Gabriela Liao.

Decizia intră în vigoare începând 
cu data de 28 februarie 2023 până 
la ocuparea funcției prin concurs 
sau examen, în condițiile legii, dar 
nu pentru o perioadă mai lungă de 6 
luni.

Propunerea privind prelungirea 
delegării a fost înaintată CSM de către 
președintele Curții de Apel Craiova. 
„În motivarea solicitării, s-a arătat că, 
în activitatea desfășurată, doamna ju-
decător Liao Gabriela s-a remarcat ca 
fiind o persoană bine pregătită profe-
sional, un bun comunicator și organi-
zator, luând măsuri pentru remedie-
rea disfuncționalităților ori de câte ori 
s-a impus acest lucru. (...) Din verifi-

cările efectuate în evidențele Serviciu-
lui resurse umane pentru instanțele 
judecătorești rezultă că funcția de 
președinte al Judecătoriei Târgu 
Cărbunești este vacantă din data de 
15.07.2017. În prezent, funcția este 
ocupată prin prelungirea delegării de 
către doamna judecător Liao Gabrie-
la, începând cu data de 26.08.2022, 

până la ocuparea funcției, prin con-
curs sau examen, în condițiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni”, potrivit 
deciziei CSM.  

Gabriela Liao este judecătoare 
la Cărbunești de la sfârșitul anului 
2017. A lucrat în avocatură și a con-
dus Vama Târgu-Jiu.

I.I.

Plombări de peste 3 milioane de euro pe drumurile naţionale din GorjPlombări de peste 3 milioane de euro pe drumurile naţionale din Gorj

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a 
lansat o licitaţie pentru lucrările de întreţinere a drumurilor naţiona-
le din Gorj. Acordul-cadru se va încheia pe o perioadă de patru ani, 
având o valoare de 15,3 milioane de lei, fără TVA.

În ceea ce priveşte lucrările 
care trebuie executate, acestea 
sunt cele de întreţinere curentă 
pe tip de vară, respectiv mai mul-
te tipuri de plombări, în funcţie de 
stratul de rulare şi de materialul 
folosit. 

„Execuție lucrări de întreținere 
curentă – parte carosabilă, acos-
tamente, benzi de urgență și benzi 
de încadrare anul I – IV – DRDP 
Craiova: Lot 1 SDN Craiova, Lot 
2 SDN Tr. Severin, Lot 3 SDN Tg. 
Jiu, Lot 4 SDN Rm. Vâlcea, Lot 5 
SDN Slatina”, se arată în caietul 
de sarcini al licitației. 

Termenul limită pentru depu-
nerea ofertelor este 13 februarie, 
criteriul de atribuire a contracte-
lor fiind „prețul cel mai scăzut“.

I.I.
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NAŢIONALISMUL LUI M. EMINESCU
    Gr. Pupăză (1915-1997) Înv. Camăr-Zalău

(Articol apărut în revista Școala Noastră, Nr. 6 
din iunie 1939, Sălaj)

...tot sufletul neamului, 
 cu adâncul adâncului,
 cu freamătul   codrului, 
cu mireasma ierbilor,
cu fugile cerbilor, 
cu fiorii piscului,
 cu legile sângelui
iată-l viu cum altul nu-i
 sub Ceahlăul frunţii lui...

A. Cotruş.
15 Iunie... Mireasma dulce a teilor umple aleile; 

luceferii cerului privesc, cu ochii lor de foc viu, co-
drii şi-şi oglindesc faţa de aur în cristalul izvoare-
lor; nopţi de visare şi nesfârşită poezie pe dealuri şi 
pe întreg pământul românesc...

Fără să vrei îţi vine în gând o frântură din versu-
rile lui Eminescu, iar prin faţa minţii ţi se perindă 
viaţa lui de visător hoinar pe plaiurile româneşti.

Se împlinesc azi 50 ani de când pământul a în-
ghiţit cea mai nobilă întrupare a neamului nostru. 
Pe mormântul de la Bellu, an de an, teiul ce-l stră-
juieşte şi-a nins florile şi toamne multe au dat glas 
frunzişului veşted, aşa cum Eminescu singur şi-a 
cântat cea de pe urmă dorinţă... Mormântul înce-
puse a-i fi «mormânt fără noroc şi fără de prieteni», 
căci oamenii începuseră a-1 uita.

Azi însă, când neamul românesc păşeşte pe un 
drum nou, drumul destinului adevărat, necesitatea 
prezenţei printre noi a duhului lui Eminescu, prin 
crezul său naţionalist, devine tot mai mare. Căci 
dacă Eminescu e mare prin profunzimea şi forma 
în care cântă durerea lumii întregi, el este cu atât 
mai mare pentru noi, prin naţionalismul său cre-
ator şi dinamic, înţelegând prin naţionalism: soli-
darizarea individului, cu fiinţa etnică căreia îi 
aparţine.

Dragostea nesfârşită cu care a privit tot ceea ce 
constituie specificul etnic românesc; ardoarea lup-
tei pe care a dus-o pentru eliberarea românismului 
de sub robia străinismului cotropitor; încrederea 
mare în puterile de viaţă ale neamului, toate aces-
tea ni-1 arată pe Eminescu ca pe cel mai mare na-
ţionalist.

El a simţit şi a cântat neîntrecut necesitatea le-
găturii cu trecutul neamului românesc, cu durerile 
acestuia, cu natura românească, cu limba poporu-
lui şi mai ales cu clasa de jos — ţărănească — de-
pozitara tuturor virtuţilor româneşti. Atât de strâns 
s-a simţit legat de neamul său încât singur  a spus: 
Dumnezeul geniului m-a sorbit din sânul neamului 
meu, cum soarbe raza de soare, picătura de apă, din 
marea de amar.             

Poezia lui cât şi articolele politice sunt dovada 
puternică a acestei temeinice solidarizări cu naţia.

Încă din tinereţe, cum este în poezia «Ce-ţi do-
resc eu ţie, dulce Românie», Eminescu îşi manifes-
tă admiraţia pentru trecut şi încrederea în viitorul 
neamului său, căruia îi doreşte :

«Braţele nervoase, arme de tărie
La trecutu-ţi mare, mare viitor».
Evenimentele din trecutul nostru istoric apar la 

Eminescu, totdeauna, în lumina unei calde simpa-
tii. Luptele strămoşilor, vremea lui Mircea, Mihai şi 
Ştefan, sunt privite de el cu cea mai vie admiraţie şi 
redate cu o uimitoare putere de evocare.

Aceeaşi admiraţie are şi pentru luptătorii cu 
condeiul, din trecut, al căror scris e plin de focul 
dragostei de neam. Nu tot aşa este însă şi prezen-

ACCENTE  NOOLOGICE / EMINESCU - DE 
ZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII ROMÂNE

Iată, eminentul dascăl „de modă veche”, Grigore Pupăză, revine, tot postum, în Gorjeanul, cu un zgu-
duitor articol despre „Naționalismul lui Mihai Eminescu”. Eseul e scris poetic și e inspirat de o strofă a 
poetului interbelic Aron Cotruș.

Are Gr. Pupăză (1915-1997) un stil al lui inconfundabil, patetic, entuziast. Scris cu prilejul a 50 de ani 
de la moartea fizică a lui Mihai Eminescu (în anul 1939- n.n.:D.P.și I.P.B.), textul are câteva dimensiuni 
fundamentale ale patriotismului eminescian: naționalismul, solidaritatea cu ființa etnică, creativitatea 
și dinamismul, ardoarea luptei pentru eliberarea românismului din chingile străinismului, încrederea 
nețărmurită în puterile antologice ale neamului, glorificarea trecutului eroic fabulos, cinstirea sacrificiilor 
strămoșilor ș.a.m.d.

Propunem spre publicare, de Ziua Națională a Culturii Române, acest inspirat elogiu spre a ne rea-
minti că, prin geniul eminescian, România și-a aflat „literatura perfectă”, „poezia ideală”, „mesajul 
artistic de-o măreție vehementă” ș.c.l.

      (Dan Pupăză, I.P. Brădiceni)

tul. În prezent el nu găsea nici pe acei purtători ai 
cuvântului pus în slujba naţiei, nici pe conducă-
torii dârji care să mântuie ţara de străinii ce-i sug 
vlaga.

Astfel, în «Epigonii», Eminescu îşi exprimă ma-
rea admiraţie faţă de scriitorii din trecut — mai ales 
pentru cei ce-au pregătit evenimentele de la 1848 şi 
dispreţul total faţă de contemporanii săi.

Deşi poezia înaintaşilor nu era o realizare artis-
tică perfectă, totuşi ea are pentru Eminescu o mare 
valoare, fiindcă aceşti scriitori au pus în opera lor 
toată dragostea de neam ; au crezut şi au luptat, cu 
preţul vieţii, pentru ceea ce au scris. Şi spune el:               

«Şi de aceea spusa noastră era sfântă şi frumoa-
să

 Căci de minţi era gândită şi din inimi era scoa-
să».

Revenind la prezent, cu o literatură poate mai 
perfectă ca aceea a trecutului, Eminescu ni-1 redă 
prin prisma unei crunte dezamăgiri,   deoarece   po-
ezia   contemporanilor   săi nu este străbătută de 
sinceritatea şi căldura iubirii de patrie; nu găseşte 
la aceştia avântul şi încrederea ce respiră în poe-zia 
înaintaşilor.

De aceea   pentru contemporanii   săi,  Emi-
nescu   are   cuvinte grele:

...«Simţiri reci, harfe zdrobite, mici de zile, mari  
de patimi, inimi bătrâne  urâte ...

Dumnezeul nostru: umbră; Patria noastră: o fra-
ză»... 

Şi termină adânc nemulţumit:
«Rămâneţi dară cu bine, sfinte firi vizioanare,
 Ce creeaţi o alta lume pe-astă lume de noroi. ..
Noi reducem tot la praful, azi în noi, mâine -n ru-

ină»...
Dincolo de deznădejdea aceasta cu care sfârşeş-

te poezia, găsim însă un fond optimist, care rezidă 
în dorinţa lui vie: de a vedea un viitor mai bun pen-
tru neamul său, dorinţă ce nu poate deveni realita-
te prin lipsa de vlagă a generaţiei sale de scriitori. Îl 
doare gândul că lipsesc luptătorii pentru realizarea 
viitorului bun pe care neamul său îl merită. Iată 
dar că Eminescu e optimist aici, cu toată aparenţa 
deznădejdii ce pare că îmbracă poezia, deznădejde 
care nu face altceva decât s-adeverească maxima 
lui Nordau: «Deznădejdea activă nu este altceva de-
cât forma indirectă a unui robust optimism».

Una din probele cele mai evidente ale dragostei 
de neam a lui M. Eminescu este «Scrisoarea III-a» 
cea mai frumoasă pagină epică din câte s-au scris 
până acum în literatura românească.

Pentru a mări încrederea generaţiei sale în forţe-
le neamului său, Eminescu se refugiază în trecut, 
în epoca de glorioasă domnie şi de sublime biruinţi 
ale lui Mircea cel Mare, pe care reuşeşte să le evoce 
în chip minunat. Figura de Arhanghel războinic a 
lui Mircea, care-şi apară «sărăcia şi nevoile şi nea-
mul», întrupează în sine toată înţelepciunea şi vite-
jia poporului Român.

Iată-l în faţa Sultanului semeţ: un   moşneag 
simplu şi la vorbă şi la port, dar rostind cu o dem-
nitate de admirat:

 «N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid 
Care nu se înspăimântă de-a ta faimă, Baiazid».
Dezlănțuirea «iureşului războinic, voinica încor-

dare din care Românii ies biruitori, îţi umple su-
fletul de admiraţie faţă de vitejia străbună, care se 
revarsă «ca potop ce prăpădeşte, cu o mare tulbura-
tă». 

În faţa acestui trecut de măreaţă glorie, Emi-
nescu pune prezentul decăzut, pe care îl critică cu 
vehementă.

Care-i cauza decăderii prezente? se întreabă el. 

Nu poate fi alta decât străinismul aciuat la con-
ducere şi care paralizează vigoarea rasei. Pe aceşti 
străini ce-şi strigă fals patriotismul la uşi de cafe-
nele, îi înfierează cu cele mai aspre cuvinte, numin-
du-i făţiş :

«Bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subţi-
re...

 Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi 
Să ajungă a fi stăpânii şi pe ţară şi pe noi”...
 ...«încât fonfii şi flecarii, găgăuţii şi guşaţii, 
Bâlbâiţi cu gura strâmbă sunt stăpânii astei na-

ţii». .. 
Aceeaşi deznădejde pricinuită de paralizarea do-

rinţei de mai bine; în fond deci, acelaşi optimism, 
răzbate şi aici. Cum în prezent nu găseşte persona-
jul hotărât să vindece neamul de această plagă, din 
nou învie figuri din trecut; de astă dată pe aceea a 
lui Vlad Ţepeş:

«Cum nu vii tu Ţepeş Doamne, ca punând mână 
pe ei 

Să-i împărţi în două cete, în smintiţi şi în mişei, 
Şi în două temniţi large tu pe toţi să îi aduni 
Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni».
În Eminescu trăiesc toate durerile  neamului său 

iar expresia cea mai vie a acestora este Doina   în   
care nu vorbeşte Eminescu ci, prin el, izbucneşte 
ca  dintr-un clocot vulcanic, toată revolta poporu-
lui contra   străinilor   oploşiţi   pe la noi, străini 
care îneacă şi omoară cântecele româneşti, dis-
trug codrul «frate cu  Românul» şi bietul Român 
«înapoi tot dă ca racul», cu umbra spinului la 
uşă; strein în ţara lui.

Contra acestor străini, şi  mai   ales   contra 
înstrăinaţilor de neam, aruncă vorbe de negru bles-
tem:   

«Cine a-ndrăgit străinii
Mânca-i-ar inima câinii, 
Mânca-i-ar casa pustia 
Şi neamul, nemernicia».
În zbuciumul lui pentru mântuirea de durere 

a neamului face apel la figura lui Ştefan, care să 
sune din goarnă, să strângă şi să reverse contra 
acestor străini, cetele moldovenilor dârzi, alături de 
care vin însuşi codrii, să curate ţara de   duşmani,   
din   hotare  în   hotare,   «îndrăgi-i-ar  ciorile şi 
spânzurătorile».

Simţi revărsându-se parcă, paharul plin de su-
ferinţi; simţi izbucnind în clocote revolta întregului 
neam românesc, pe care străinii l-au supt.

Solidaritatea cu naţia sa, Eminescu şi-a ma-
nifestat-o şi printr-o nemărginită dragoste de pei-
sagiul românesc, de spaţiul naţional, pe care 1-a 
adorat ca un adevărat panteist. Cele mai frumoase 
peisagii din poeziile lui sunt colţuri de ţară româ-
nească.
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Luminişurile codrilor, izvoarele de munte, dea-
lul, câmpia şi marea, au găsit deplină rezonanţă în 
sufletul  lui. A simţit şi a trăit legătura cu spaţiul 
naţional românesc ca şi cel mai legat de glie, ţă-
ran şi ca şi poporul, care uimit de măreţia codrului, 
rosteşte «Codrule, Măria Ta», el a spus:  Împărat, 
slăvit e codrul.

Iată-1 cât de solidar a fost cu pământul naţiei 
lui, precum solidar a fost cu limba poporului, pe 
care o găsea «dulce ca un fagure de miere» şi căreia 
i-a dat cea mai curată formă de expresie literară.

Lupta de mare naţionalist a lui Eminescu nu 
se mărgineşte numai la poezie. Nu. El a înţeles să 
treacă la o lupta mai făţişă şi aceasta a făcut-o prin 
articolele lui politice, scrise îndeosebi la ziarul «Tim-
pul» al cărui suflet el singur a fost. Aci dă forme cu 
adevărat active naţionalismului său.

Lupta contra streinilor   devine   mult   mai   
dârză şi mai făţişe decât în poezie. Dacă în poe-
zie vorbea   de   străini   în genere, în articolele 
de ziar nu se sfieşte să-i arate pe nume. Ridi-
carea   clasei ţărăneşti devine o problemă a cărei 
soluţionare numai poate întârzia. La frânele statu-
lui, constată el, s-au ridicat nişte străini aduşi 
ca nişte gunoaie de apele tulburi ale vremilor şi 
aceşti străini au adus cu ei forme goale, cu totul 
străine de sufletul românesc.

«Avem progres fictiv», zice el. Ficţiunea acestui 
progres se datoreşte tocmai «clasei acesteia super-
puse de străini şi nu Românilor, fiindcă el crede că 
Românul are în suflet doza aceea de scepticism care 
îl face înapt în a adopta cu uşurinţă forme străine.

Dar pericolul pe care aceşti străini  îl   reprezintă 
pentru naţia sa este şi mai mare.

Şi anume: spoliază în chip neomenesc tocmai 
clasa ţărănească, reprezentanta românismului 
autentic.

Ţăranului i-se cer bani şi iar bani şi banul aces-
ta-i muncă, iar munca aceasta, depusă pentru be-
neficiul altora, însemnează secarea izvoarelor de 
energie a rasei; scăderea potenţialului de forţă cre-
atoare a naţiunii. Aceasta e constatarea dureroasă 
pe care o face ca unul ce veghea la destinele nea-
mului său spunând:

«O ţară  fără respectul către aceia ce sunt de res-
pectat, prin meritele şi serviciile lor, nu poate exis-
ta».

Ideea conservării şi propăşirii reale a neamului 
românesc devenise la Eminescu o adevărată religi-
une, pe care a servit-o ca un slujitor în altar. Fo-
cul pasiunii cu care a luptat pentru aceasta idee a 
crescut până a-1 mistui.                         

Pentru el graniţele românismului erau cele 
de astăzi. Peregrinările-i prin ţară au fost un sim-
bol-Popasul la Blaj Roma noastră mică, la Sibiu, în 
oraşele de lângă Dunăre, la Putna şi aiure i-au pri-
lejuit cunoaşterea de aproape a tuturor suferinţelor 
suflării româneşti întregi, ceea ce îi da dreptul să 
spună în «Doina»:

«Dela Nistru pân’ la Tisa 
Tot Românul plânsu-mi-s-a».
Patima cu care iubea tot cea ce este românesc, a 

manifestat-o în toată viaţa sa.
Să ştii Panule - zicea odată - că pentru mine nimic 

nu e mai scump decât neamul meu ; trecutul lui, tot, 
este un nesfârşit şir de lupte glorioase.   

Iată - în câteva trăsături - naţionalismul creator 
şi dinamic al lui Eminescu: solidarizare totală cu 
neamul său; perfecta integrare în comunitatea de 
aspiraţii a naţiei, dârza voinţă în realizarea dezide-
ratelor ei; pătimaş îndrăgostit şi pasionat luptător 
pentru țară.

Dacă în poezia durerii umane Eminescu a fost 
mai mult decât duios: sfâşietor şi fără credinţă; în 
poezia iubirii de ţară cât şi în articolele lui politice, 
palpită cel mai robust optimism naţionalist, simţi 
zvâcnind cadenţa marşului eroic al românismului 
spre libertate şi  întregire.

Iată cea mai înaltă şi nobilă manifestare a naţi-
onalismului adevărat.

Iată de ce crezul lui Eminescu devine din ce în 
ce tot mai actual şi se situează ca o stea lucitoare, 
ca un luceafăr, în centrul noii spiritualităţi româ-
neşti, ce  se încheagă.

Comemorarea din acest an este o închinare.
Cuvine-se dar să cădem în genunchi  în faţa icoa-

nei lui de IIsus al Neamului Românesc și să rostim, 
cu glas de duioasă litanie, versurile cu adânc înţe-
les ale luiCotruş:

«Dante Valah, Măria Ta !
Crai Duh,
aripă vie        
peste glie,
peste cântece şi văzduh,
căpetenie să ne fii de-acum -nainte
cu pasul tot mai aspru şi mai fierbinte
în crâncena noastră năvală înainte».

Peste florile de prun se revarsă cerul brun. Peste 

florile de tei levitează anii mei. 

Și cu-același înțeles la mijloc de codru des ies 

din pajiștea cea sfântă păsările și cuvântă.

Înc-un soare dintre lacuri apare adus de veacuri 

și-al lor soarele din șes toate tâlcurile-și țes. 

Numai omul după leacuri opropsit de-atâtea 

fleacuri ce politica-i provoacă precum porcii de la 

troacă, dus cu ochii peste Criș, din hugeac de aluniș 

peste Dunăre și Prut, dintr-un paradis pierdut, tot 

mai crede-n libertate dragostea să și-o arate.

Zarea poate s-o dezmierde doar cu ochii lui de 

verde. Zarea poate s-o adune cu privirile-i străbune 

și s-o ducă din desiș la voiosul luminiș. 

Trist dar crâncen numai râul obosit își rupe brâul 

să-l arunce peste mare punte-n lung să desfășoare. 

Să clădească mas de noapte între ierburile coapte 

Afroditei ca să doarmă în frunzișul plin de larmă. 

Află lume, viața altă, luminiș de lângă baltă. 

Altă voce, altă horă, Floarea florilor ca noră 

prințului din Ipotești să-i răsară la ferești. 

Alte neamuri aprig saltă care-n trestia înaltă se-

ntomnează ca lumina. Iar poetu-i ca albina. Și se 

lasă cu uimirea peste toți dumnezeirea. 

Maica plopilor din vale și-a găsit o altă cale și-n 

oglinzile-i rotunde legănându-se din unde chipul 

O poemă-elogiu, de Ziua Culturii 
Române - de Ion Popescu-Brădiceni - 

Lui Mihai Eminescu
Luna i-l desfată trupu-i cast de mândră fată numai 

lui nu-l mai ascunde, în adâncu-i se pătrunde.

Doar viorile de aur smulse-n coarnele de taur 

dorul ei în somn le doare și de Lună și de Soare, și 

de focul ce-o să zboare și de păsări călătoare, și de 

visurile grele, și de cerul plin cu stele, și de vârfuri 

de lalele, și de versuri – logostele ca-n șiraguri de 

mărgele, și de doru-aprins în ele, și de chipul dragei 

mele.

Din făptura-i îngerească, toată limba româneas-

că a luat vlagă, măreție și-drept hrană-o moștenire 

pentru-a noastră Românie, pentru-ntreaga omeni-

re. Iar condeiul lui de aur a fost paznic la tezaur.

Eminescu-i stâlp de piatră, în Istorie și-n mit. 

Eminescu-i boltă, vatră, graiului reînvrăjit. 

Eminescu-i cartea-n care semnele țâșnesc din 

goluri cosmice să-ntemeieze spațiul-timpul din 

simboluri care-n temple să vegheze mersul vremii.

Eminescu – și afirm cu tot firescu-de din slavă 

ne vorbește, desigur, tot românește, în cea limbă 

poezească, lumea să și-o însușească, în veci s-o 

sărbătorească.

Eminescu-i vână rară, transromantică-n eon, 

avatar fără egal lui Hyperion, Luceafăr guvernând 

peste imaginaruri, de din daruri, de din haruri, din 

amaruri și-aspirații, din adânci reverberații.
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Burse de 1000 
de euro pentru 
studenți

Studenţii români vor putea primi burse pentru mas-
terat sau doctorat în străinătate de cel puţin 1000 de 
euro pe lună.

Pentru asta va fi nevoie să participe la un concurs 
anual care va fi organizat la nivel naţional. Totul se re-
găseşte într-o hotărâre de guvern pusă în dezbatere pu-
blică.

Totuşi, aceste Burse nu vor fi acordate pentru orice 
tematică de studiu, ci doar pentru cele din domeniile de 
interes al României.

Astfel, Bursele vor fi acordate pentru studii de maste-
rat, doctorat, stagii post doctorat şi de cercetare. 

Numărul lunilor de burse acordate, tipurile de burse, 
precum şi durata stagiului unei burse vor fi stabilite de 
către Ministerul Educaţiei.

M.C.H.

* Ion Iordache (PNL): Nu trebuie să fie o 
chestiune politică

* Mihai Weber (PSD): Decizia e la ministrul 
Virgil Popescu

Șefii de partide din Gorj, de la PSD și PNL, 
Mihai Weber, respectiv Ion Iordache, au de-
clarat că în conducerea CE Oltenia trebuie să 
fie numiți ,,profesioniști ai domeniului”. 

Directoratul CEO a rămas, de câteva săp-
tămâni bune, doar în doi directori: Da-
niel Burlan și Marius Antonie Negru. În 

această situație, Directoratul este nefuncțional. Te-
oretic, Consiliul de Supraveghere trebuie să-i nu-
mească pe cei evaluați, însă, după cum arată Mihai 
Weber, decizia e ... mai sus.

,,Nu mai vrem experimente la CEO”

În spațiul public s-au vehiculat numele unui fost 
secretar de stat, Doru Vișan, unui șef de carieră, 
Cosmin Trufelea, al unui director pe parte de mine-
rit, Ion Bălășoiu și cel al lui Constantin Popescu. 

,,Directoratul trebuie completat fiindcă, âîn pre-
zent, e  nefuncțional. Măcar două persoane să fie 
nominalizate din trei... Toți posibilii viitori directori  
trebuie sa aiba calificare, experiență, într-un cuvânt, 
pregatirea necesară pentru astfel de funcții pentru 
că nu e nevpoie să se faca alte experimente, așa cum 
s-a întâmplat până acum. Noi (PSD, n.r.) am făcut o 
propunere, în urmă cu 6,7 luni, și mă refer la domnul 
Vișan. 

Apoi, l-am propus pe domnul Bălășoiu care vine 
din zona minieră, din CEO, cu o vechime de peste 20 
de ani în minerit. Printre propuneri sunt și domnul 
Trufelea și Constantin Popescu. Eu am vorbit chiar 
ieri (marți, 10 ianuarie, n.r.) cu ministrul Virgil Popes-
cu, spunându-i că numirile trebuie să se facă mai re-
pede fiindcă CEO nu poate funcționa fără Directorat. 
M-a asigurat că se va rezolva problema. 

Decizia e la ministru, nu la conducerea CEO, Eu 
nu vreau decât să  depășim orice frustrare și nemul-
tumire din trecut și să fie numiți oameni capabili”, a 
declarat ieri, președintele PSD Gorj, deputatul Mi-
hai Weber.

,,Certitudine nu e pentru nimeni. Sunt depuse 
mai multe dosare”

De partea cealaltă, președintele PNl Gorj, se-
natorul Ion Iordache,  a precizat că nominalizările 

Directoratul CEO, nefuncțional. Evaluări ale 
candidaților la funcțiile de conducere

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

actuale cu privire la ocuparea funcțiilor de condu-
cere în CEO nu sunt o certitudine: ,,Certitudine nu 
e pentru nimeni, vă spun sincer. Sunt depuse mai 
multe dosare ale celor care vor să se califice pentru 
treaba asta. Vor să țină cont de competența fiecă-
ruia, pentru ca viitorii directori să si ocupe fiecare 
zonă cu nevoi. Chiar dacă se vorbește cu lejeritate 
despre completarea Difrectoratului CEO, nu e de glu-
mă. Trebuie implementat programul de restructura-
re, avem problema SPV-iurilor. Se tot fac evaluări, să 
se vadă cine va fi mai potrivit.  Noi, organizația PNL 
Gorj,  nu vrem să ne implicăm în treaba asta, nu am 
vrea să fie fie o chestiune politică. Dar, colegii de la 
PSD forțează cumva nota. Dacă vin cu oameni, să 
și-i pună și să și- i asume. Noi, ce ne-am asumat, am 
făcut. Lucrurile au funcționat și au mers bine. Gtre-
buie să vă spun totuși că, față de situația de acum 
trei ani, CE Oltenia este pe o direcție foarte bună 
și așa vrem să rămână. S-au angajat aproximativ 
2.000 de oameni. Cmpania nu are nicio datorie as-
tăzi, ci a ieșit pe plus.  Lucrurile merg cum nu s-a 
sperat după trei ani. Avem investiții de un miliard. 
Eu zic că suntem acum în rând cu lumea. Nu mai e ce 

a fost și nu vreau să ne întoarcem acolo, când a fost nevoie 
de ajutor de stat pentru plata certificatelor de carbon”, a 
mai spus senatorul.

M.C.H.
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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

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
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Ce va conține 
CIP-ul noilor 
buletine
Cărțile de identitate electronice vor fi emise pen-
tru 8,5 milioane de români până la finalul acestui 
an. Noile documente vin la pachet cu o mulțime 
de noutăți și modificări.

Astfel, cărțile de identitate vor fi gratuite, costul eli-
berării unei cărți de identitate noi, de 67 de lei, fiind 
achitat de către stat.

Începând cu anul 2030, oricine va dori să iasă din 
țară va fi nevoit să aibă un astfel de document sau 
pașaport.

Proiectul a fost scos în dezbatere publică de Ministe-
rul Afacerilor Interne și urmează să fie aprobat de Gu-
vern.

În ceea ce privește informațiile care vor apărea pe 
noile cărți de identitate, trebuie să știți că locul nașterii 
va fi doar în format electronic, stocat pe cipul cărții elec-
tronice de identitate, fără a mai fi prezent nici pe noile 
cărți de identitate simple. 

Asta deoarece din luna septembrie 2023 ar trebui să 
funcționeze, potrivit MAI, un nou sistem informatic – 
Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de 
Stare Civilă (SIIEASC). 

În acest sistem IT va fi stocat și generat locul 
nașterii.

Pe de altă parte, adresa de domiciliu va rămâne 
inscripționată pe cărțile de identitate simple, dar nu va 
mai fi inscripționată și pe verso-ul cărții electronice de 
identitate, ca în prezent.

Adresa de domiciliu și respectiv de reședință vor fi de 
asemenea stocate pe cip-ul cărții electronice de identi-
tate.

Înscrierea adresei de domiciliu doar în suportul elec-
tronic al cărții electronice de identitate (CEI) se va face 
pentru a se elimina obligația preschimbării CEI atunci 
când vrei să îți schimbi domiciliul, se arată în nota de 
fundamentare, potrivit știripesurse.ro. 

Procedura preschimbării domiciliului va fi furnizată 
exclusiv în mediul digital, fără prezentare la ghișeu.

M.C.H.
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,,Să ţii minte, dacă ai să ajungi în viaţa ta să conduci oameni, ,,Să ţii minte, dacă ai să ajungi în viaţa ta să conduci oameni, 
să faci în aşa fel încât să le fi e bine oamenilor pe care îi să faci în aşa fel încât să le fi e bine oamenilor pe care îi 
conduci, pentru că şi ţie îţi va fi  bine”!conduci, pentru că şi ţie îţi va fi  bine”!

Educaţia…şi Lecţia de viaţăEducaţia…şi Lecţia de viaţă
Interviu cu domnul manager Dragoş Dan MOREGA, de ziua naşterii 
tatălui domniei sale, Acad. Prof. univ. dr. Dan Ilie MOREGA

-V.G. Domnule Dragoş Dan Morega, îmi face 
plăcere să vă cunosc şi să purtăm un dialog în 
această zi de sărbătoare a naşterii tatălui dum-
neavoastră, Acad. Prof. univ. dr. Dan Ilie Morega, 
Prorector al Universităţii Libere Internaţionale 
din Moldova (ULIM), Preşedintele Institutului de 
Analize şi Investigaţii Publice şi Politice Gorj

-D.D.M. Domnule profesor, plăcerea şi onoarea 
sunt de partea mea, ca să stăm de vorbă şi să vă 
cunosc, pentru că sunt puţini oameni deosebiţi în 
aceste vremuri!

-V.G. Ce credeţi că reprezintă pentru omul 
zilelor noastre perspectiva de a ne bucura mai 
mult de viaţă, pentru a vedea modul cum vă re-
găsiţi dumneavoastră în această lume atât de 
complicată?

-D.D.M. Sunt vremuri grele şi tulburi pentru că 
lumea trece prin atâtea încercări şi la tot pasul sunt 
atâtea provocări.

-V.G. Situaţii din acestea destul de complica-
te şi cu multe convulsii sociale apar în momen-
tele de răscruce ale istoriei!

-D.D.M. În marea lor majoritate, situaţiile cu 
care se confruntă oamenii sunt de multe ori tragice 
şi cu multe neajunsuri. 

-V.G. Şi cu multe nemulţumiri ale oamenilor!
-D.D.M. Da, aşa este, cu multe nemulţumiri, 

dar, din fericire, pe mine m-a ajutat Dumnezeu şi 
mă consider un binecuvântat al sorţii! 

,,Consider că nu am realizări deosebite care 
să mă propulseze în atenţia oamenilor şi în 
conştiinţa publicului larg”!

-V.G. Cum pot să vă cunoască oamenii mai 
bine, pentru a-l regăsi pe tatăl dumneavoastră în 
fiul cel binecuvântat de Dumnezeu?

-D.D.M. Pentru că este ziua de naştere a tatălui 
meu, acum pot să-i doresc din tot sufletul: «La mulţi 
şi frumoşi ani!», cu sănătate, iar, în continuare, să 
se bucure de viaţă cât mai mult de acum înainte! 

-V.G. Care credeţi că sunt coordonatele perso-
nalităţii tatălui dumneavoastră? 

-D.D.M. Cred că ambiţia, dorinţa de a le face bine 
oamenilor şi mai ales, acea clarviziune în surprinde-
rea conţinutului problemelor vieţii cotidiene! De la 
tatăl meu, am luat foarte multe lucruri bune, pen-
tru că tatăl meu m-a învăţat să fiu corect, să respect 

legea şi să-i respect pe toţi cei din jurul meu.
-V.G. Deci, aţi fost educat, aşa cum se cuvine, 

pentru că v-a sfătuit…
-D.D.M. …Să muncesc bine, pentru că am sen-

zaţia că în această viaţă, n-o să ajung niciodată la 
nivelul tatălui meu, pentru că tot ceea ce a fost tatăl 
meu pentru mulţi oameni…

-V.G. …Şi ceea ce este!
-D.D.M. Exact, mai ales ceea ce este, da, pentru 

că el este pentru mine o «legendă» şi un reper esen-
ţial al vieţii mele.

-V.G. V-a îndrumat şi v-a ajutat să vă orientaţi 
în profesia pe care o aveţi?

-D.D.M. Domnule profesor, nu doresc să fiu o 
persoană publică, nu doresc să mă afirm în nici un 
fel în plan public.

-V.G. Înţeleg acest lucru şi îl respect, dar, 
pentru mine, aş dori să aflu motivele, chiar şi 
cauzele care vă impu o asemenea atitudine, de 
aceea, v-aş ruga să ne vorbiţi şi despre dumnea-
voastră ceva mai mult, despre profesia pe care  
o aveţi, pentru că am sentimentul că am în faţa 
mea un om discret şi foarte modest!

-D.D.M. Poate că aşa este! Deci, nu doresc să mă 
cunoască publicul larg, dar, dacă mă ajută Dumne-
zeu să fac lucruri bune pentru oameni, poate o să-
mi schimb părerea, însă, deocamdată, consider că 
nu am realizări deosebite care să mă propulseze în 
atenţia oamenilor şi în conştiinţa publicului larg.

-V.G. Poate dintr-un exces de modestie, aţi 
spus anterior, că nu puteţi fi niciodată la nive-
lul tatălui dumneavoastră, dar, înclin să cred că 
aveţi capacitatea şi deschiderea de a fi cel puţin 
la nivelul tatălui dumneavoastră pe care îl res-
pectaţi atât de mult! 

-D.D.M. Cred că mă înţelegeţi, dar, în această zi, 
aş dori să vorbesc mai mult despre tatăl meu şi mai 
puţin despre mine. 

-V.G. Cum doriţi dumneavoastră, iar, eu sunt 
dator să vă ascult!

-D.D.M. Oricât de mult timp mi-ar trebui, cred 
că n-aş putea spune totul despre tatăl meu, ca să 
arăt, cât de mult m-a ajutat şi cât m-a învăţat ca să 
fiu om!

,,În plan personal, îmi doresc să am sănătate, 
iar, în plan profesional, îmi doresc să am un 
aport consistent la locul de muncă”! 

-V.G. Acest interviu este menit să ilustreze 
tocmai personaltatea unui om de excepţie şi 
cred cu prisosinţă că merită acest lucru!

-D.D.M. Îmi vin atâtea gânduri în minte şi nici 
nu ştiu pe care pot să le exprim şi să le prezint mai 
întâi pentru dumnevoastră.

-V.G. La tinereţe, toţi avem gânduri multe şi 
nu ştim care sunt cele mai valoroase dintre ele 
şi mai demne de a fi împărtăşite, poate, numai 
Bunul Dumnezeu le ştie!

-D.D.M. Cred că e foarte important să avem o 
credinţă puternică în Dumnezeu, pentru că ea ne 
întăreşte şi ne face mai încrezători.

-V.G. Care sunt problemele care vă preocupă 
şi vă frământă în acest an pe care abia l-am în-
ceput?

-D.D.M. În plan personal, îmi doresc să am să-
nătate, iar, în plan profesional, îmi doresc să am un 
aport consistent la locul de muncă, astfel încât, să 
nu fac de ruşine prietenii şi colegii, iar, într-un plan 
general, doresc să fie pace în lume!

-V.G. Aveţi prieteni de încredere?
-D.D.M. Mulţumesc Lui Dumnezeu, am astfel de 

prieteni! 
-V.G. Aveţi suficiente argumente pentru a ex-

plica ceea ce înseamnă prietenia în ziua de as-
tăzi, domnule Dragoş Dan Morega?

-D.D.M. Da, am astfel de argumente şi le susţin 
cu încredere.

-V.G. Vă ajută aceşti prieteni, întotdeaua, 
atunci când le cereţi sprijinul? 

-D.D.M. Prietenii mă ajută, ori de câte ori am ne-
voie, iar, acest lucru mă bucură!

-V.G. Lucraţi la «Aparegio» şi deţineţi o anu-
mită funcţie de răspundere în acest domeniu al 
gospodăririi apei vieţii!

-D.D.M. Aş prefera să nu vorbesc despre acest 
lucru, dar, dacă e neapărat nevoie, sunt manager 
la departamentul logistică şi mă ocup de o serie de 
proiecte în cadrul întreprinderii.

 -V.G. Ce ne puteţi spune, în chintesenţa dia-
logului nostru de astăzi?

-D.D.M. Că am dorit ca şi prin intermediul aces-
tui interviu, să-i pot adresa tatălui meu un sincer 
«LA MULŢI ANI!», iar, pentru că nu am realizări atât 
de importante încât să fiu recunoscut în rândul opi-
niei publice, îmi este sificient ceea ce am spus. 

-V.G. Dar, aveţi viaţa înainte, iar, acest lucru 
înseamnă foarte mult!

-D.D.M. Da, dar, vă promit că atunci când voi 
avea primele mele realizări demne de a fi aduse la 
cunoştinţa publicului larg, veţi fi primul căruia mă 
voi adresa cu mare încredere, dacă merită să fac 
ceea ce fac.  

-V.G. Domnul Dragoş, să ştiţi că am «mână 
bună», pentru că în interviurile realizate cu dom-
nul Cosmin Morega, i-am prezis că în mod sigur, 
va fi primarul Municipiului Motru, iar, în urma 
alegerilor, aşa a fost! Cât de curând, voi realiza 
un interviu şi cu dânsul, pentru că merită!

-D.D.M. Ştiu că verişorul meu este un bun gos-
podar, poate cel mai bun pe care îl cunosc, e un bun 
politician, iar, pentru el, trebuie să devină vizibile 
realizările din timpul mandatului său, ca să ştie şi 
urbea pe care o conduce.

-V.G. Care sunt ultimele dumneavoastră gân-
duri la interviul nostru de astăzi?

-D.D.M. Mai întâi, m-aş gândi la sfatul minu-
nat pe care mi l-a dat bunul meu tată, atunci când 
mi-a spus în felul următor: ,,Să ţii minte, dacă ai să 
ajungi în viaţa ta să conduci oameni, să faci în aşa 
fel încât să le fie bine oamenilor pe care îi conduci, 
pentru că şi ţie îţi va fi bine”!

-V.G. Dar, Doamne, acest sfat, parcă ar fi des-
prins din pildele lui Solomon! Aceste cuvinte 
sunt o lecţie de viaţă! Acum, la finalul interviu-
lui nostru, aş dori să-mi spuneţi o dorinţă, care 
să fie în acelaşi timp şi o urare adresată tatălui 
dumneavoastră, pentru această zi minunată!

-D.D.M. Pentru această zi minunată, îi doresc ta-
tălui meu un sincer: «La Mulţi Ani», din tot sufletul, 
mărturisindu-i că îl iubesc mult şi cu devotament! 

-V.G. Îmi place să cred că veţi fi un om cunos-
cut şi mai vizibil pe firmamentul personalităţilor 
Gorjului, de aceea, vă doresc să vă împliniţi cele 
mai frumoase şi mai nobile idealuri! 

LA MULŢI ANI!
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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«Mieluşeaua Ta, Iisuse, Tatiana, strigă cu glas mare: ,,pe Tine, «Mieluşeaua Ta, Iisuse, Tatiana, strigă cu glas mare: ,,pe Tine, 
Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și 
împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău”»!împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău”»!
În această zi, noi facem pomenirea Sfintei 

Mucenițe Tatiana, diaconiţa din Roma, care 
s-a săvârșit de sabie în vremea împăratului 

Alexandru Sever, deoarece capul sfintei se află în 
Catedrala mitropolitană din Craiova! Aşadar, Sfânta 
Muceniţă Tatiana s-a născut în Roma cea veche, din 
părinţi de neam mare, pentru că tatăl său a fost de 
trei ori antipat, însă binecredincios creştin şi temă-
tor de Dumnezeu, păzind în taină sfânta credinţă, 
în care şi pe fiica sa, adică pe Sfânta Tatiana, a cres-
cut-o cu bunăcuviinţă şi frică de Dumnezeu, învă-
ţând-o şi dumnezeieştile rugăciuni! Venind aceasta 
în viaţă şi nevrând să se însoţească cu bărbat, îşi 
petrecea în feciorie şi curăţie viaţa, pentru că s-a 
făcut mireasă Domnului Hristos, fiind rănită de 
dragostea Lui şi Aceluia Îi slujea ziua şi noaptea, 
nevoindu-şi trupul în post şi rugăciuni şi robindu-l 
duhului. Apoi s-a învrednicit de slujba bisericească 
pentru viaţa sa îmbunătăţită şi slujea lui Dumne-
zeu îngereşte, deşi era în trup, iar, după aceea, cu 
mucenicească cunună a încununat Hristos Dum-
nezeu pe mireasa Sa, cea pomenită în calendarul 
creștin-ortodox la data de 12 ianuarie. 

Astfel, Sfânta Tatiana a crescut în casa părinților 
ei cu bunăcuviință și cu frică de Dumnezeu, învățând 
cu bucurie tainele dreptei credințe.  Ajungând la 

vârsta căsătoriei, Tatiana n-a voit să se căsătoreas-
că, ci viețuia în curăție, cu dragoste creștinească. 
Astfel, aceasta a ales să trăiască în curăție și în 
dragoste față de Hristos, rugându-se ziua și noap-
tea, ajutându-i pe cei bolnavi și nevoiași. Pentru 
virtuțile ei a fost aleasă în slujba de diaconiță a 
Bisericii din Roma. Dar, deși împăratul Alexandru 
Sever nu era un prigonitor - se spune că mama sa, 
Iulia Mamia, era creștină -, în timpul lui au avut loc 
multe persecuții anticreștine, ordonate de prefecții 
săi şi într-una dintre aceste persecuții a fost prinsă 
și Sfânta Tatiana care a mărturisit că este creștină, 
iar, ca urmare, a fost prinsă și dusă în templul ze-
ului Apolo, unde s-a rugat lui Dumnezeu și idolul a 
căzut la pământ, sfărâmându-se, precum și o parte 
din templu. Atunci, din porunca mai marilor cetății 
a fost supusă la chinuri cumplite: bătăi, scoaterea 
ochilor, goliciunea trupului, scrijelirea pe trup cu 
brice, aruncarea în temniță, tăierea sânilor, arun-
carea spre a fi mâncată de către fiare, spânzurarea 
și strujirea trupului, aruncarea în foc. Se spune că 
într-o zi, judecătorul cel nedrept şezând în divan, 
a pus iarăşi de faţă la întrebare pe Sfânta fecioa-
ră Tatiana, care a stat înainte întreagă şi sănătoa-
să cu trupul, având faţa luminată şi ochii veseli, 
dar neputând cu cuvinte s-o înduplece la idoleasca 
jertfă, a poruncit s-o dezbrace şi să-i taie trupul cu 
brice. Atunci, feciorescul ei trup era alb ca zăpada 
şi când o atingeau cu bricele, curgea din răni lap-
te în loc de sânge şi ieşea o mireasmă plăcută ca 
dintr-un vas de aromate. Dar, toate le-a îndurat cu 
putere de sus, de parcă nu simțea nici o durere, 
și, cu toate că era schingiuită de prigonitori, pro-
povăduia neîncetat celor de față despre puterea și 
chemarea Mântuitorului, încât mulți păgâni veneau 
la credința în Hristos. De aceea, au poruncit să fie 
decapitați sfânta și tatăl ei. În prezent, aşa cum am 
spus, capul Sfintei Mucenițe Tatiana se află în Ca-
tedrala mitropolitană din Craiova. Moaștele sfintei 
au ajuns de la Roma la Niceea și apoi la Biserica 
«Sfinții Apostoli» din Constantinopol, iar, după ce 
Constantinopolul a căzut sub turci (1453), în tim-
pul domniei lui Neagoe Basarab, boierii Craiovești 
au adus capul Sfintei Mucenițe Tatiana, împreună 
cu moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, la Mă-
năstirea Bistrița, în județul Vâlcea. După reorgani-

zarea Mitropoliei Olteniei (1950-1955), capul Sfintei 
a fost depus la Episcopia Râmnicului și apoi la Ca-
tedrala mitropolitană «Sfântul Dimitrie» din Craio-
va. În concluzie, credem că e bine ca astăzi, la Sfân-
ta Liturghie să spunem această rugăciune: ,,Sfântă 
Muceniţă Tatiana, roagă-te lui Dumnezeu pentru 
noi. După chinurile multe, cumplitul judecător te-a 
supus pe tine, muceniţă, la osânda sabiei; iar urca-
rea ta la cer Cetele îngereşti au întâmpinat-o cu lo-
viri din palme. Şi Hristos te-a încununat cu dreapta 
cea Atotputernică pe tine, ca pe una ce te-ai luptat 
după Lege. Împreună cu cetele cele prealuminate 
ale mucenicilor, te-ai sălăşluit, apropiindu-te şi mai 
vădit de Dumnezeu; şi priveşti cele ce văd îngerii. 
Iar ca o fecioară, mireasă, locuieşti în Cămara Mi-
relui tău, curată, rugându-te să se mântuiască cei 
ce cu dragoste te cinstesc pe tine, izvor pecetluit şi 
grădină închisă, podoabă cinstită şi sfinţită, mirea-
să a lui Hristos nestricată, jertfă şi prinos, mieluşea 
şi frumoasă porumbiţă a Stăpânului tuturor, azi, 
te propovăduim, pe tine, Sfântă Muceniţă Tatiana, 
Amin”!

PC Părinte ILIE AMZUCU
Parohia Urdarii de Jos (Fântânele) GORJ

Subofi țerii din Armata RomânieiSubofi țerii din Armata României
Subofițerii sunt luptătorii și / sau specialiștii 
care ocupă funcții de comandant/șef de grupă, 
echipă sau pluton, în structurile combatante, 
sau funcții de execuție.

Subofițerul poate fi lider al grupului militar 
(grupă, pluton), specialist într-un domeniu care 
implică o pregătire distinctă, luptător – capabil să 
desfășoare acțiuni de luptă atât individual, cât și în 
echipă, instructor – capabil să transmită cunoștințe 
și deprinderi subordonaților.

Cariera de subofițer începe cu gradul de sergent 
și se poate avansa până la gradul de plutonier ad-
jutant principal. Evoluția în carieră este legată de 
performanța și valoarea profesională a fiecăruia. 

Subofițerii care, pe cont propriu, devin absolvenți 
ai învățământului superior pot trece, în anumite 
condiții, în corpul ofițerilor sau pot ocupa anumite 
funcții pentru care acest tip de studii constituie un 
avantaj.

Subofițerii aflați în a doua parte a carierei se pot 
specializa în activitatea de stat-major și de manage-
ment executiv al activităților din armele, serviciile 
și domeniile funcționale ale armatei. 

Poți deveni SUBOFIȚER prin două modalități: 
1. Prin parcurgerea și finalizarea studiilor 

postliceale militare organizate și desfășurate în 
unitățile de învățământ postliceal militar.

Aceasta este principala cale de formare a 
subofițerilor în activitate. Durata studiilor este de 
1 an. Studiile postliceale se finalizează cu numi-
rea într-o funcție corespunzătoare pregătirii, în ra-
port cu nevoile Ministerului Apărării Naționale și 
opțiunile individuale. 

Unitățile de învățământ postliceal militar:
• Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri 

a Forțelor
Terestre „Basarab I”, Pitești, județul Argeș
• Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri 

a Forțelor
Aeriene „Traian Vuia”, Boboc, județul Buzău
• Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri 

pentru
Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare 

Cibernetică, Sibiu
• Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri 

de
Logistică „Gheorghe Lazăr”, Chitila, județul Il-

fov 
2. Prin parcurgerea și finalizarea cursului de 

formare a subofițerilor în activitate, organizat și 
desfășurat în unități de învățământ militar, numai 
pentru armele, serviciile și specialitățile militare 

pentru care nu se poate asigura formarea în cadrul 
Ministerului Apărării Naționale. Durata studiilor 
este de până la 9 luni, în funcție de specialitatea 
militară.

Pregătirea subofițerilor prin cursuri de formare 
se realizează în unități/instituții de învățământ mi-
litar sau alte structuri militare destinate formării 
profesionale inițiale și continue.

Absolvenții primesc brevet de subofițer, li se 
acordă primul grad de subofițer și sunt numiți în 
funcție. 

Învățământul militar și programele de formare, 
cazarea, masa și echipamentul sunt gratuite.

Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți, urmăriți 
anunțurile publicate pe site-ul MApN.  

Col. (rtr.) GIGI BUȘE
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VânzăriVânzări

Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

Vând teren intravilan la 
ieșirea din municipiul Motru, 
pe partea dreaptă, la DN 67A, 
în suprafață de 2.021 mp. 
Pe teren este amplasată și o 
clădire Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare, 
suprafață 663 mp, temelie la 
nivelul oblonului. Clădirea a 
fost reparată, deși a fost con-
struită în anul 2009. 

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

 Vând casă locuibilă 3 
camere în Telești Gorj aferent 
5000 mp (vie, pomi, arabil, 
fânețe). Tel: 0722204294.
 Vând teren-siliște în 

comuna Stănești sat Curpen 
cu supraf 4693 mp având 
teren agricol și livadă 38 m 
deschidere poziție deosebită-
liniștită, cadastru și acte în 
regulă, peisaj, montan splen-
did. Telefon: 0768221121.

 Vând teren, loc casă 
stânga și dreapta șoseaua 
Târgu-Jiu - Cărbunești, loca-
litatea Pojogeni + Pojogeni sat 
(loc casă) + Târgu-Jiu vizavi 
de birourile Avicola la stradă. 
Telefon: 0762777847.

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

 Vând teren în Preaj-
ba 2750 mp, deschidere 20 
mp posibilități parcelare, 
preț 12 E/mp. (negociabil 
ușor). Telefon: 0741679247, 
0755954594.

 Vând convenabil 1 Ha 
pădure și separat 0,35 Ha 
pădure situate la 10 km de 
Motru sat Strîmtu-Larga. Te-
lefon: 0753686335.

 Vând teren la centură 
lat 19 mp spre calea ferată 11 
mp spre Preajba și 7218 mp 
din satul Primăriei Preajba. 

Telefon: 0760845015.

 Vând casă la țară în 
sat Duțești  la 3 km de Tg-
Cărbunești cu 4 camere, 
baie, coridor, 2 terase, boltă 
vie, pomi fructiferi, gradină 
și anexe. Teren aferent 2000 
mp. Telefon:  0744570048.

Vând teren intravilan în 
Turceni, parcele în suprafață 
de 3851 mp și 536 mp. Vând 
cazan țuică 130 l, preț nego-
ciabil. Telefon: 0723679862.

Vând casă cu teren 550 
mp, compusă din 3 camere, 
bucătărie + 2 băi, garaj mare, 
str Garofiței vizavi de Baza 
Tubulară. 

Telefon: 0766485512.

Vând teren S= 3200 mp 
deschidere 20 m, loc. Preajba 
lângă cartierul nou. Preț 13 
euro. Telefon: 0741679247.

 Vând garsonieră con-
fort I în Tg-Jiu situată pe stra-
da Islaz etaj 2. Preț 40.000 
Euro, negociabil. Telefon: 
0763690769.

 Vând teren seliște de 
casă în suprafață de 5000 
mp, cadastrat, situat în co-
muna Crasna, sat Cras-
na, la Șoseaua Județeană 
Curtișoara-Novaci, la 14 Km 
de Novaci  (Transalpina). Are 
canalizare apă, rețea electri-
că, plantație pomi fructiferi pe 
rod, cadru natural splendid. 
Se pretează pentru pensiune 
și alte afaceri. Preț negociabil.
Telefon: 0745752692.

Vând 1500 de mp teren 
situat în str. Meteor împreu-
nă cu 2 case, una locuibilă și 
una pe roșu. Cadastru efectu-
at, utilități existente (gaze, 
curent, apă, canalizare), fosă 
septică. Preț 148.000 euro.  
0722.847.010.

 Vând garsonieră si-
tuată pe centru pietonal, 
vis-a-vis de Teatrul ”Elvira 
Godeanu”. Garsoniera este 
decomandată: hol, living, 
bucătărie, cămară, baie, cu-
mulat 26mp și un balcon de 
9.45mp. TOTAL SUPRAFAȚĂ: 
35 MP. Îmbunătățiri: centra-
lă termică, aer condiționat, 
hidroizolație garantată 50 de 
ani și lift schimbat în anul 
2020. Suprafață generoa-
sa, permite compartimen-
tarea în 2 camere. Vizionări 
la orice oră. PREȚ – 50.000 
EURO. TELEFON CONTACT – 
0721239539

 Vând teren cu imobil 
4610 m2 în sat Copăcioa-
sa, comuna Scoarța cu des-
chidere DN 67 Târgu-Jiu - 
Târgu Cărbunești. Telefon: 
0251595355, 0770562634. Vând autoturism Rena-

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

Vând teren intravilan cu 
certificat de urbanism și pro-
iect în lucru 5000 mp (2500 
mp intravilan și 2500 extravi-
lan), 18 m lățime la 4,5 km de 
Tg-Jiu, în cartier nou, lângă 
Pădurea Mărgăritarului. Preț 
75.000 lei, negociabil. 

Telefon: 0771566173.

Vând 3 loturi teren in-
travilan la ieșirea din Motru, 
pe partea dreaptă. Fiecare lot 
are suprafața de 7.000 mp și 
deschidere la DN 67 Tg-Jiu – 
Drobeta Turnu Severin de 52 
m. Preț 35E/m2 negociabil

Bonus se oferă POST TRA-
FO, 2 transformatoare, apă, 
gaze, canalizare. 

Telefon: 0722 517 000.Vând apartament 3 ca-
mere, zona Fântâna Sâmbo-
teanu, multiple îmbunătățiri. 
Preț negociabil. Telefon: 
0733326900.

Vând casă în construcție 
P+E, parter locuibil, toate 
facilitățile, teren 2400 mp, 
pomi fructiferi, vie, fântână, 
curent 3-80. Sau schimb cu 
apartament etaj 1, cartier 8 
Mai, 9 Mai, Republicii. Apar-
tament 2 camere + diferența 
de bani. Tel. 0746.576.670. 

 Vând casă și te-
ren, 1243 mp, Tg-Jiu, str. 
Petrești, 65 E/mp. Telefon 
004915144969263.
 Vând țuică de fruc-

te, de foarte bună calitate, 
de la Rugi, preț negociabil. 
0728260150.

Vând cabină tractor 650, 
piese, cauciucuri 900/20, bu-
toi, putină, instant, acordeon, 
plug, prășitoare și piese de 
schimb. Tel. 0768.794.204.

 Vând casă în sat 
Strâmba Jiu, oraș Turceni, 
suprafață 4130 mp, pomi 
fructiferi, vie, fântână cu 
posibilități de racordare la 
gaze. Preț negociabil. Telefon: 
0766727790, 0767240202.

 Vând construcții în 
suprafață totală de 1.200 mp 
în stare perfectă. În preț se 
adaugă și alimentarea cu apă, 
gaze, canalizare, energie elec-
trică direct de la stația CEZ 
Electrica Leurda!!! Preț 400-
500E/m2. 0722 517 000

 Vând teren în Tg-Jiu, 
str. Tismana, prima stradă, 
2100 mp, cu deschidere la 2 
străzi, poziție deosebită, cu 
toate utilitățile. Preț negoci-
abil, 29 euro/mp. Relații la 
telefon: 0722714333.

 Vând apartament cu 

două camere în Târgu-Jiu, 

str. G-ral Christian Tell, par-

ter, dotat cu centrală termi-

că, parchet din lemn masiv, 

gresie, faianță, termopane, 

semimobilat, suprafață utilă 

47,5 mp + dependințe + 11mp 

suprafață în fața blocului. 

Preț 80.000 euro, negociabil. 

Telefon: 0760.293.936. 

 Vând teren intravilan 
în suprafață de 5.000 mp in 
satul Artanu din comuna Ne-
gomir. Preț negociabil. Tel. 
0253285289 după ora 19.00.

 Vând casă 3 camere 
în localitatea Copăcioasa - 
Scoarţa, suprafaţă  6.300 mp. 
Telefon 0763908300.

 Vând casă cu teren 
în suprafață de 1100 mp cu 
toate utilitățile în zonă foar-
te liniștită. Preț negociabil. 
0768019898

Vând Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare 
în municipiul Motru. Telefon: 
0722517000
 Vând teren intravi-

lan la ieșirea din municipiul 
Motru, pe partea dreaptă, în 
suprafață de 22.000 mp cu 
deschidere la stradă de 155 
m. Preț 35E/m2 negociabil. 
Pe teren sunt amplasate și 
3 clădiri în suprafață totală 
de 1.200 mp, POST TRAFO, 
2 transformatoare, alimenta-
rea cu  apă, gaze, canalizare, 
energie electrică. 

Telefon: 0722517000.

 Vând teren suprafață 
2200 mp, loc. Bengești sat 
Ungureni, Jud. Gorj. 

Telefon: 0760318763.

 Vând casă rustică lo-
cuibilă, racordată la apă și cu-
rent, cu teren aferent, în com. 
Schela, sat Schela, str. Minei. 
Preț negociabil la fața locului. 
Telefon 0783.109.625.

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

 Vând vin și țuică de 
calitate - negociabil carti-
er Polata nr. 53.  Telefon: 
0353/417760.

Vând apartament cu 2 
camere în Târgu-Jiu, str. Ni-
colae Titulescu, stare foarte 
bună, et. 4/4. 

Telefon: 0769010205.

Vând teren silişte casă 
situat în cartier Polata cu posi-
bilă racordare la toate utilită-
ţile, negociabil la faţa locului. 
Informații tel: 0353/417760.

Vând casă locuibilă cu 
4 camere, bucătărie de vară, 
plus Anexe în localitatea Te-
homir, comuna Slivilești, 
jud. Gorj. Relații la telefon 
0766744312. 

 Vând trei terenuri 
agricole, în suprafață de 
câte 3300 mp, front stradal 
12 m, C.F, posibilități apă, 
canalizare, cablu, și 4,2 ha 
teren, vegetație forestieră, 
în comuna Scoarța, sat Ce-
rătu de Copăcioasa. Preț, 
negociabil la fața locului. 

Telefon: 0761645595. 

 Vând casă  în 
suprafață totală 78 mp, cu 
anexe gospodărești (46mp) și 
curte(942 mp) în satul Călu-
găreasa jud. Gorj, precum și 
teren agricol (1,54 ha). 

Telefon 0721.242667.

 Vând Renault Me-
gane 1,6 benzină, Euro 4, 
stare foarte bună, culoare 
vișiniu ITP la zi. Preț 3600 lei. 
0770318800.

 Vând moară pen-
tru furaje, tărâțe și făină la 
preț de producător. Telefon 
0746680411.

 Vând vin roze, preț 

8 lei/litru și țuică, preț 12 

lei/litru Tel: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie dife-
rite. Tel.: 0731458566.

 Vând apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț 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.

PierderiPierderi

 BOLTAȘU MASINCA 
decalară pierdute CERTI-
FICATELE DE TREZORERIE 
seria și numărul: D943701, 
D2057761, D2057762, 
D2057763, D2057764 și 
D2057765.

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri birouri 

ultracentral. ultracentral. 
Relaþii la Relaþii la 

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

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn serios, fără 

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

DeceseDecese

r Aurelia Nay, mătușă, împreună cu copiii, deplâng 

moartea fulgerătoare a dragei lor GABRIELA PUPĂZAN.

Te vom plânge mereu și-ți vom păstra veșnică amintire!

Dumnezeu să te odihnească!

r Cu lacrimi în ochi și sufle-

te pline de durere, anunțăm că 

a încetat din viață cel care a fost 

BOGDAN DUMITRU (sau TICĂ 
BOGDAN pentru cei apropiați)! 

Chipul blând și căldura sa su-

fletească vor rămâne veșnic în 

amintirea noastră.

Trupul neînsuflețit este depus 

la capela ,,EDEN”, iar înmormân-

tarea va avea loc joi 12.01.2023, în 

satul Alexeni, comuna Stănești.

Fie ca bunul Dumnezeu să-I 

odihnească sufletul în pace!

Anunț public privind decizia etapei de încadrare  

Primăria Comunei Bumbești-Pițic, titular al proiectu-
lui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra me-
diului, pentru proiectul ”Canalizare și epurare ape uzate 
în satul Bumbești-Pițic, comuna Bumbești-Pițic, județul 
Gorj” propus a fi amplasat în comuna Bumbești-Pițic, sat 
Bumbești-Pițic, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din munici-
piul Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni - vineri, în-
tre orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet 
http://apmgj.anpm.ro/ 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului. 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare  

Primăria Comunei Bumbești-Pițic, titular al proiectu-
lui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asu-
pra mediului, pentru proiectul ”Canalizare și epurare ape 
uzate în satul Poienari, comuna Bumbești-Pițic, județul 
Gorj” propus a fi amplasat în comuna Bumbești-Pițic, sat 
Poienari, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din munici-
piul Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni - vineri, în-
tre orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet 
http://apmgj.anpm.ro/ 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului. 

În atenția tuturor abonaților!
Toți cei care întâmpină probleme 
în ceea ce privește  distribuirea 

cotidianului Gorjeanul sunt rugați să 
apeleze nr. de telefon:  0253-218 552  

Ofi ciul Județean de Poștă Gorj 
Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară cursuri ori-

ce meserie, minim 450 lei, rate, diplome recunoscute, 
sprijin angajare. Căutăm colaboratori, 2000 lei /clasa. 
Telefon:   0751855929; secretariatsnm@yahoo.com
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Citirea etichetelor produselor alimentareCitirea etichetelor produselor alimentare

 Anunț public privind decizia etapei de încadrare  

FOCUS BRICHET 2021 S.R.L, titular al proiectului, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul ”Înființare fabrică peleți și brichete”, 
amplasat în  comuna Dănești, sat Brătuia, judeţul Gorj

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în 
zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de 
internet http://apmgj.anpm.ro/ 

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de-
ciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 

        Anunț public privind decizia etapei de încadrare  

Primăria Comunei Bărbătești, titular al proiectului, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asu-
pra mediului, pentru proiectul ”Extindere rețea de canalizare în comuna 
Bărbătești, județul Gorj” propus a fi amplasat în comuna Bărbătești, ju-
deţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în 
zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de 
internet http://apmgj.anpm.ro/ 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul decizi-
ei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Citirea etichetelor produselor 
alimentare oferă informații 
utile pentru consuma-

tori, acestea ajutându-i să compare 
conținutul nutrițional și/sau ingredi-
entele diferitelor alimente și băuturi. 
Astfel, consumatorii pot identifica nu-
mărul de calorii/porția de servire, adi-
tivii alimentari utilizați și pot selecta 
alimentele cu cel mai mare conținut 
al anumitor nutrienți care sunt cel 
mai potrivite pentru „pattern-urile” 
lor alimentare. 

Producătorii trebuie să menționeze 
cantitatea de macro- și micronutrienți/
porție de servire, precum și cantitatea 
zilnică recomandată a fiecăruia din-
tre acestea. Aceste etichete au fost 
introduse obligatoriu de foarte mult 
timp în țări precum Statele Unite ale 
Americii și Canada, FDA (The United 
States Food and Drug Administrati-
on) estimând în 1993 că introduce-
rea obligatorie a acestora ar duce la 
prevenirea a aproximativ 40 000 de 
decese de cauză cardiovasculară sau 
datorate cancerului în următorii 20 
de ani, precum și reducerea cheltuie-
lilor pentru sănătate cu 4 până la 22 
bilioane de dolari.

Luând în considerare aceste as-
pecte, este importantă compararea 
diferențelor de comportament alimen-
tar datorate obiceiurilor de a citi eti-
chetele produselor alimentare. Astfel, 
un studiu realizat în Statele Unite care 
a inclus 1.201 studenți a evidențiat 
că persoanele care citesc etichetele 
nutriționale au un raport mai crescut 
de fructe, legume și fibre alimentare.

Un alt studiu recent a constatat 
că persoanele care citesc etichetele 
produselor alimentare sunt în general 
mai tinere, mai ales femei, cu un ni-
vel ridicat de educație și cu venituri 
mai mari. În ceea ce privește bărbații, 
același studiu a arătat că persoanele 
de sex masculin care citesc etichetele 
nutriționale au un aport alimentar mai 

mare de calciu și vitamina C. În cazul 
femeilor, nu s-au constatat diferențe 
în ceea ce privește micronutrienții, 
dar cele care citesc etichetele produ-
selor alimentare au avut un aport ca-
loric mai mic, cu scăderea cantității de 
hidrați de carbon ingerată și creșterea 
celei de proteine.

Alimente pentru care nu sunt 
obligatorii informațiile nutriționale

Informațiile nutriționale sunt obli-
gatorii pentru aproape toate alimente-
le. Informații despre fructele, legume-
le și produsele marine proaspete mai 
frecvent consumate se pot obține în 
majoritatea magazinelor specializate, 
din broșuri, pliante sau afișe. Dar în 
cazul acestor alimente, informațiile 
nutriționale nu sunt obligatorii.

De asemenea, aceste informații 
nu sunt obligatorii în cazul produse-
lor proaspete din carne care conțin 
un sigur ingredient. Este cazul cărnii 
tocate de vită și al bucăților de pui. 
Totuși, produsele prelucrate, cum 
este carnea conservată, crenvurștii și 
gustările congelate care conțin carne 
trebuie să aibă etichete cu informații 
nutriționale pe fiecare pachet.

Substanțe ce trebuie evitate în 
alimentație

1. Grăsimi trans (uleiuri hidroge-
nate)

Folosite în alimente pentru a 
îmbunătăți gustul și pentru a pre-
lungi termenul de valabilitate, grăsi-
mile trans sunt periculoase deoarece 
cresc colesterolul LDL („rău”) în or-
ganism, în timp ce reduc colesterolul 
HDL („bun”). De asemenea, sporesc 
riscul unor probleme de sănătate pre-
cum bolile de inimă, diabetul zaharat 
etc.

2. Siropul de porumb cu conținut 
ridicat de fructoză

Acesta este un îndulcitor foarte 
rafinat care se găsește în majoritatea 
alimentelor procesate. Acest aditiv 
plin de calorii este unul dintre prin-

cipalii contribuabili la epidemia de 
obezitate. La fel ca și grăsimile trans, 
crește nivelul colesterolului „rău” și 
poate cauza diabet zaharat.

3. Îndulcitori artificiali (sucraloza, 
aspartam și zaharina)

Credem sau nu, zahărul cla-
sic simplu este mult mai bun în 
comparație cu aceștia. Îndulcitorii 
artificiali conțin substanțe cunos-
cute drept neurotoxice și cancerige-
ne, afectând funcționarea creierului. 
Unele dintre aceste substanțe chi-
mice ne influențează greutatea, prin 
declanșarea hormonului care impul-
sionează organismul să stocheze gră-
simi. 

4. Nitriții și nitrații de sodiu
Acești aditivi alimentari sunt 

utilizați pentru a conserva, a aroma 
și a adăuga culoare cărnii procesate, 
cum ar fi șunca, slănina și hotdog-ul. 
Aceștia sunt cancerigeni și pot afecta 
serios funcționarea ficatului și a pan-
creasului.

5. Glutamatul monosodic
Acest aditiv se găsește adesea în 

supe, condimente, antreuri și multe 
alimente consumate în restaurante. 
Glutamatul monosodic este cunoscut 
pentru că suprastimulează celulele 
creierului din hipotalamus. Studiile 
au demonstrat că acest lucru poate 
spori senzația de foame, ducând la 
supraalimentare.

6. Coloranții artificiali
Coloranții artificiali alimentari 

sunt asociați cu ADHD-ul, afecțiunile 
cromozomiale și cancerul tiroidian, 
printre alte boli.

7. Hormonii de creștere
Studiile au legat consumul hor-

monilor de creștere, care sunt 
administrați vacilor de lapte și altor 
bovine, cu dezvoltarea pubertății tim-
purii și a obezității.

8. Antibioticele
Consumarea cărnii din animale 

crescute în fermă, cărora le-au fost 
administrate antibiotice, poate face 
ca aceste medicamente să pătrundă 
și în corpul uman. Dozele constan-
te de antibiotice pot afecta capacita-
tea organismului de a descompune 
carbohidrații, de a absorbi vitaminele 
și mineralele și de a sintetiza hormo-
nii.

În prezent, declarația nutrițională 
este obligatorie prin lege doar pentru 
produsele ambalate, dar considerăm 
că ar fi util să se extindă și la meniu-
rile din restaurante și cantine, la pre-
paratele de patiserie neambalate și la 
anumite produse vrac pentru care nu 
este obligatorie momentan.

Educația nutrițională este un 
punct esențial în scăderea prevalenței 
problemelor de sănătate relaționate 
cu nutriția. Etichetarea nutrițională 
este un instrument util pe care ar tre-
bui să-l folosim cât mai mult ca prin-
cipal factor în decizia de cumpărare și 
consumare a produselor alimentare.

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

de familie - Cabinet Planificare 
familială - Spitalul Județean 

de Urgență Târgu-Jiu
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CS Gloria Bistrița vine în 
orașul lui Brâncuși pentru o 
partidă care a stârnit și in-
teresul televiziunii naționale 
PRO Arena. 

Gorjencele au patru victo-
rii la activ, iar  jocul din Liga 
Florilor vine într-un moment 
ideal pentru echipa lui Liviu 
Andrieș. 

Extrema Florența Ilie con-
sideră că trupa gazdă îi va 
face viață grea adversarei 

Handbalistele vor să doboare un alt 
colos: O să le fi e foarte greu cu noi

din weekend, mai ales că se 
anunță o sală plină.

,,Suntem pregătite pentru 
acest meci, cum am fost pre-
gătite și pentru celelalte. Am 
creat o echipă, avem un nu-
cleu bine sudat și asta ne aju-
tă foarte mult. 

Jucăm acasă și avem și 
suporterii alături de noi. Vin 
în număr tot mai mare de la 
meci la meci și suntem pre-
gătite să ne batem cu oricine. 

Le-am pus probleme Vâlcei, 
Cisnădie și celorlalte echipe, 
am și câștigat cu unele dintre 
ele. Sunt sigură că grupul o 
să facă diferența. De asta ne 
antrenăm, venim în fiecare zi 
aici și suntem pregătite să ne 
batem cu Bistrița. Ne-am fixat 
un target de la meci la meci, 
am luat-o pas cu pas și ne 
așteptam la acest parcurs”, 
a declarat Florența Ilie la 
conferința de presă.

Jucătoarea gorjencelor 
speră să evolueze și mai bine 
în acest sezon și spune că nu 
există o presiune în plus dacă 
partida se vede la TV.

,,Nu știu cât de mult con-
tează că meciul va fi televi-
zat, noi oricum vrem să ne 
afirmăm și să câștigăm. La 
noi acasă vrem să fim niște 
luptătoare, cum am fost tot 
timpul, și sunt sigură că o să 
le fie foarte  greu jucătoarelor 

de la Bistrița să câștige aici. 
Am avut la început emoții, fi-
ind nou-promovate, dar asta 
nu mai contează acum, cla-
samentul spune altceva. De 
mine, sunt mulțumită, dar e 
clar că se poate și mai bine. 
Vreau să cresc de la meci la 
meci”, a spus handbalista.

CSM Târgu Jiu – CS Gloria 
Bistrița se joacă sâmbătă, de 
la ora 17.30.

CĂTĂLIN PASĂRE

Echipa de baschet 
a transferat un ju-
cător israelian cu 

cetățenie română. Este vor-
ba despre Noam Weinberg 
(24 de ani), care a semnat 
un contract pe un sezon, cu 
opțiune de prelungire. Noua 
extremă de forță a grupării 
gorjene vine din campionatul 
Austriei, unde a evoluat pen-
tru BK IMMOunited Dukes. 

CSM Târgu Jiu mărește numărul de români
În prima ligă din Israel, Noam 
Weinberg a mai jucat pen-
tru Bnei Ofek Dist Herzeliya 
și Maccabi Next Urban Hai-
fa.  Antrenorul Kresmir Basic 
crede că noul transfer va oferi 
mai multe opțiuni.

,,Va trebui să schimbăm 
un pic vibe-ul, energia pe care 
trebuie să o avem pe teren şi 
cred că Noam va face foarte 
bine acest lucru. Este un ju-

cător cu paşaport românesc şi 
ne va ajuta să avem un roster 
mai bun. Ne-a lipsit acest lu-
cru, comparativ cu alte echipe. 
Este încă o adiţie la antrena-
mente, pentru a avea o rotaţie 
mai lungă şi o intensitate mai 
mare. Ne dorim să se adapte-
ze rapid şi să ne ajute să ne 
îndeplinim obiectivul”, a de-
clarat principalul croat.

Weinberg s-a aflat în pro-
be cu echipa și i-a convins 
pe oficialii gorjeni. Directorul 
tehnic Claudiu Alionescu a 
declarat că Noam este un ju-
cător de poziție 4, dar poate 
evolua și ca 3.

,,Avem o înţelegere valabi-
lă până la finalul acestui se-
zon, cu opţiune de prelungire 
pe încă un an, asta şi dacă 
echipa va reuşi să-şi îndepli-
nească obiectivul. 

Noam este un jucător tânar, 
posesor de paşaport româ-
nesc, lucru pe care l-am des-
coperit recent. A fost alături de 
noi de câteva zile şi am decis 
să colaborăm. Este un jucător 
care poate să schimbe un pic 
energia pe care o avem pe te-
ren, un jucător de poziţie 4-3, 
unde noi am avut probleme şi 
sper că o parte dintre ele să se 
rezolve prin acest transfer”, a 
adăugat Alionescu.

Noam Weinberg speră să 
ajute echipa să rămână în pri-
ma ligă. Acesta a spus că pe-
trece foarte mult timp pentru 
a-și îmbunătăți jocul  și este 
un sportiv care nu se ferește 
de duelurile cu oponenții.

,,Este o oportunitate de a 

evolua alături de jucători foar-
te buni. 

Vreau să-mi folosesc abi-
lităţile şi punctele tari pentru 
a ajuta clubul şi oraşul să-şi 
îndeplinească obiectivele în 
acest sezon şi este plăcut să 
fac parte dintr-un asemenea 
grup. În general, este o ligă fizi-
că, iar eu sunt un jucător care 
îmi las energia pe parchet. Îmi 
place să joc fizic şi mă voi fo-
losi de aceste calităţi pentru a 
ajuta echipa. Iubesc basche-
tul. Sunt o persoană plăcută, 
îmi place să muncesc, să pe-
trec mult timp în sală, astfel că 
mă integrez uşor într-o echipă.  

Pentru a ieşi din această si-
tuaţie, în primul rând trebuie 
să urmăm indicaţiile antreno-
rului. De asemenea, într-o ligă 
care este foarte fizică trebuie 
să executăm foarte corect se-
turile, să împingem foarte mult 
mingea pe tranziţie şi dacă 
facem aceste lucruri va fi în 
avantajul nostru pe final”, a 
declarat israelianul.

Weinberg ar putea debuta 
sâmbătă, împotriva formației 
U-BT Cluj Napoca. 

Meciul se joacă de la ora 
20.30, în Sala Sporturilor din 
Târgu-Jiu.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Antrenorul Eugen Neagoe a câștigat primul 
meci disputat pe banca juveților. Chiar 
dacă vorbim de o partidă amicală, Univer-

sitatea Craiova s-a impus cu 3-1 împotriva maghia-
rilor de la Kecskemeti. 

Toate golurile au fost marcate în repriza secun-
dă. Oltenii au deschis scorul prin Ante Roguljic 
(’47), care a transformat un penalty. 

Valentin Hadaro (’49, ) a restabilit egalitatea 
dintr-o lovitură liberă, dar alb-albaștrii au tre-
cut din nou în avantaj după golul marcat de Raul 
Silva(’53). 

Un alt brazilian, Rivaldinho, a stabilit scorul fi-
nal cu o lovitură de cap (’89). Satisfacția succesului 
a fost umbrită de două accidentări. Andrei Ivan și 
Alexandru Crețu au fost înlocuiți încă din prima 
repriză. Clubul a anunțat și că Ștefan Baiaram a 
avut parte de o intervenție chirurgicală și va reveni 
pe gazon în aproximativ 4-6 săptămâni. Operația a 
avut loc la Barcelona. 

Revenind la meci, Craiova a testat și un fundaș 
croat. Este vorba despre Juraj Baldej, venit în pro-
be. 

Apărătorul central are 19 ani și 1.90 metri și 
a evoluat până acum doar la echipe de juniori, la 
Dragovoljac, Lokomotiva și NK Rudes.  Eugen Nea-
goe a folosit două formule de joc.

Universitatea Craiova, prima repriză: 
Laurențiu Popescu – Ivan Martic, Valerică 
Găman, Bogdan Mitrea, Bogdan Vătăjelu 
– Vladimir Screciu – Alexandru Cîmpanu, 
Alexandru Crețu, Dan Nistor, Andrei Ivan – 
Jovan Markovic.

Universitatea Craiova, repriza a doua: David 
Lazar – Sergiu Hanca, Paul Papp, Raul Silva, 
Denis Benga (Juraj Badelj) – Mihai Căpățînă, 
Alexandru Mateiu, Ante Roguljic – Alexandru 
Ișfan, Marian Danciu, Rivaldinho.

Principalul Craiovei și atacantul Jovan Markovic 
au tras concluziile după primul amical al iernii.

„Sunt mulțumit, a fost un test reușit. Jucătorii s-au 
achitat de sarcini, am avut foarte multe momente în 
care am făcut un joc așa cum ne dorim, ofensiv, am 
stat mult în terenul adversarului. Am făcut presing, 
am recuperat multe mingi, ne-am creat multe oca-

Debut victorios pentru Neagoe

zii. Puteam să marcăm mai multe goluri, împotriva 
unei echipe bune, este pe locul doi în Ungaria. Băieții 
noștri au făcut un efort mare, așa cum le-am cerut. 
Este primul joc al lui Ișfan, a jucat 45 de minute. 
Ușor, ușor, se va integra. Este un jucător cu calități 
foarte bune, este tânăr. Face parte din naționala de 
tineret. Sper ca, prin evoluțiile lui, să ajungă la prima 
reprezentativă”, a declarat Neagoe.

,,A fost un meci bun, un meci de pregătire pe care 
l-am câștigat și sperăm să ne pregătim cât mai bine 
și în următoarele meciuri. Așa e la fotbal, ne mai 
zgâriem, ne mai lovim, te ridici și mergi mai departe. 
Joci și pe ploaie, pe zăpadă, căldură. Ne-am pregătit 

bine cu toții. Mă înțeleg foarte bine cu Eugen Neagoe, 
este un antrenor foarte bun și sper să facem treabă 
împreună. Vreau să joc cât mai mult, să marchez cât 
mai mult și să câștigăm cât mai multe meciuri ca 
să ne clasăm cât mai sus. La națională, dacă deci-
de Mister să mă ia, eu sunt binevenit, dacă am con-
vins", a precizat Markovic.

Craiovenii mai au programate două meciuri ami-
cale în Antalya. Duelul cu WKS Slask Wroclaw se 
va disputa sâmbătă, 14 ianuarie, de la ora 16:00. 
Celălalt joc are loc duminică, împotriva sârbilor de 
la Partizan Belgrad. 

CĂTĂLIN PASĂRE


