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Amendă de 20.000 de lei Amendă de 20.000 de lei 
pentru un patron din Câlnicpentru un patron din Câlnic

Un angajator cu sediul soci-
al în Municipiul Târgu-Jiu 
a fost sancționat săptă-
mâna trecută cu suma 
de 20.000 lei pentru 
folosirea în activitate a 
unei persoane pentru 
care nu avea înche-
iat în prealabil con-
tract individual de 
muncă. Persoana 
identificată de că-
tre inspectorii de 
muncă lucra ca 
paznic pe raza 
comunei Câlnic, 
anunță ITM Gorj 

într-un comunicat 
de presă.

Fostă șefă din 
CEO, șefă în CEO, șefă în 

continuare în continuare în 
energie!energie!

Un cunoscut afacerist din Motru pierde Un cunoscut afacerist din Motru pierde 
procesul intentat primăriei! Este obligat procesul intentat primăriei! Este obligat 
să-și demoleze gardul de la porcărie să-și demoleze gardul de la porcărie 

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

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
0, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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Creştin ortodox

Romano catolic

† Sfântul Anton, † Sfântul Anton, 
abate **abate **

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           4,9359  -0,0031
Dolarul SUA                    4,5851  +0,0040
Gramul de aur                        277,7474  -0,2403 
Francul elveţian                         4,9963  +0,0226  
100 Yeni japonezi                     3,4271  +0,0062
Lira sterlină       5,7073  +0,0111 
Leva bulgărească      2,5161  +0,0010 
Leul moldovenesc                     0,2412  +0,0001     
100 Forinţi maghiari     1,1839  -0,0015

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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Mai mult rele decât bune!

Internați în spital cu gripă

Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Motto: „// Prea vă arătați 
arama/ Sfâșiind această țară/ 
Prea făcurăți neamul nostru/ De 
rușine și ocară.//”

Fragment din Scrisoarea a 
III-a de Mihai Eminescu

În seara zilei de duminică, 
15 ianuarie 2022, la Ope-
ra Română din București, 

s-a omagiat ziua de naștere a 
Poetului Național Nepereche 
– Mihai Eminescu, Luceafărul 
Poeziei românești, printr-un 
spectacol dedicat Eminescului 
și Zilei Naționale a Culturii Ro-
mâne. Spre cinstea lor și întru 
cinstirea zilei de naștere a Ma-
relui Poet Național, la spectaco-
lul din sala Operei Române au 
participat Prim-ministrul Româ-
niei, Nicolae Cioucă, totodată și 
președinte al Partidului Național 
Liberal, împreună cu Marcel 
Ciolacu, președintele Partdului 
Social Democrat și, în același 
timp, președinte al Camerei 
Deputaților. 

Fac parte dintre aceia care-l 
iubesc pe neprețuitul nostru 
Poet Național, Mihai Eminescu, 
totodată și un imens publicist și 
creator de limbă română, Marele 
Patriot care-a bătut țara în lung 
și în lat, de la Putna la Blaj, ori 
Alba Iulia, dar care-a petrecut 
o vară și la Florești în județul 
Gorj, unde, se pare că s-a refă-
cut, adică s-a întremat și a creat 
mai multe poeme cum numai El 
putea să le scrie.

RĂMĂȘIȚELE UNEI RACHE-
TE RUSEȘTI, ÎN DELTA DU-
NĂRII. Trăim vremuri grele și 
tulburi, cu război la graniță.Nu 
mai departe de ieri, la început 

de săptămână, au fost găsite 
rămășițele unei rachete, mai 
exact partea propulsoare, pe 
plaja de la Gura Portiței, în Del-
ta Dunării, mai precis în zona 
Periboina-Săcele, iar acestea 
urmează a fi cercetate și ve-
rificate de specialiști din Mi-
nisterul Apărării. După toate 
datele pare a fi de proveniență 
rusească. Este pentru prima 
dată când asemenea rămășițe 
ajung pe teritoriul țării noas-
tre, de când a început cum-
plita și neînțeleasa invazie a 
Rusiei Țarului Putin asupra 
Ucrainei.

Ceva mai demult s-au mai 
găsit vreo trei mine plutitoare 
aduse de valșurile Mării Negre spre 
țărmul României.

PRIMUL ORAȘ DIN ROMÂNIA, 
INTRAT ÎN FALIMENT. Robert 
Schell, primarul orașului vâlcean 
Brezoi, a recunoscut că se confruntă 
cu o situație gravă. Brezoi fiind pri-
mul oraș din România care-a intrat în 
criză financiară. La început  a avut o 
datorie de 3 milioane de lei, care-a tot 
crescut și acum are datorii de 7 mili-
oane de lei! Incredibil, nu-i așa?

FISCUL ROMÂN S-A DUS PESTE 
OMV PETROM. Spre a verifica docu-
mentele financiare ale austriecilor, 
așa cum ar trebui să procedeze cu 
toate companiile românești ori străi-
ne. Primul obiectiv care va fi luat la 
puricat este acela de a vedea cât de 
corecte sau incorecte sunt motivațiile 
celor de la OMV PETROM de a refu-
za să plătească statului român taxa 
de solidaritate, așa cum prevăd niște 
norme ale Uniunii Europene. 

Mai precis, ANAF – căci despre ea 
este vorba – pune tunurile pe OMV 
PETROM. Practic, au început con-

troalele la firma asutriacă, spre 
a se vedea dacă se încadrează în 
Ordonanța de Urgență a Guvernului 
privitoare la taxa de solidaritate, pe 
care această companie ar dori să n-o 
plătească! În fond, OUG respectivă 
nu face altceva decât să transpună 
în plan național o normă/directivă a 
Uniunii Europene.  

AUR PROTESTEAZĂ, LA SEBEȘ. 
Așa cum promisese George Simion, 
președintele Alianței pentru Unirea 
Românilor(AUR), duminică a avut 
loc un miting de protest al celor de la 
AUR împotriva jecmănirii pădurilor 
românești de către o companie din 
Austria, care deține o fabrică de mo-
bilă la Sebeș.

Față de protestele îndreptățite 
ale Alianței pentru Unirea 
Românilor(AUR) putem afirma că, 
în sfârșit, românii vor să-și ia țara 
înapoi. Câtă dreptate avea scriitorul 
Tudor Mușatescu în aforismul său: 
„Când cărțile se vând greu, oamenii 
se vând ușor, iar țara se dă pe de-
geaba!”

ION PREDOȘANU

Opt adulți și cinci copii sunt internați în spi-
tal cu gripă. Pentru a fi evitată aglomerarea 
Camerei de Gardă Pediatrie, conducerea Spi-
talului Județean de Urgență Târgu-Jiu a decis 
înființarea celei de a doua ture în Cabinetul Pe-
diatrie din Ambulatoriul Integrat.

În prezent, la Secția Boli Infecțioase sunt internați 
opt pacienți adulți cu gripă (5 pacienți cu gripa tip A 
și restul cu gripa tip B), 9 pacienți cu COVID și alți 
12 cu pneumonii și enterocolită.

„În perioada 09.01.2023 – 16.01.2023 în Secția Pe-
diatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu au 

fost internați 40 de copii cu diverse afecțiuni respiratorii, 
marea majoritate cu viroze respiratorii, dar și cu gripă, 
pneumonii și bronșiolite, și mai puțini cu afecțiuni digesti-
ve”, a anunțat Spitalul Județean.

Luni, în secția de Pediatrie erau internați 26 de copii: 
cinci copii diagnosticați cu gripă (grupa de vârstă 0 – 
1 an) și 21 de pacienți cu afecțiuni respiratorii. Dintre 
micuții diagnosticați cu virusul gripal, trei sunt cu gripa 
tip A, unul cu gripa tip B și un copil cu ambele tipuri de 
gripă. 

„Cei mai mulți dintre pacienții internați au vârste cu-
prinse între câteva luni și 5 ani.  La internare, toți copiii 
sunt testați PCR pentru a afla dacă sunt infectați cu vi-
rusul SARS-CoV2 și testați pentru a depista dacă au gri-
pă. În medie, copiii au avut nevoie de 7 zile de internare 
în Secția Pediatrie pentru a se face bine. Au fost și cazuri 
în care pacientul a stat internat 9 zile”, a precizat Mihae-
la Țicleanu, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu-Jiu.

Medicii îi sfătuiesc pe părinți să evite zonele aglome-
rate, dar și contactul cu persoanele bolnave (răcite) și, de 
asemenea, le recomandă să se adreseze și medicilor de 
familie sau celor din centrele de permanență înainte de a 
veni la Camera de gardă din spital.  

Pentru a fi evitată aglomerarea Camerei de Gardă Pe-
diatrie, conducerea Spitalului Județean de Urgență Târ-
gu-Jiu a decis, din 5 ianuarie, înființarea celei de a doua 
ture în Cabinetul Pediatrie din Ambulatoriul Integrat. 
Astfel, părinții pot aduce micuții la consult, de luni până 
vineri, în intervalul orar 07:00 – 14:00 și 14:00 – 21:00, 
în baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie și 
a certificatului de naștere al copiilor.

I.I.
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Omul de afaceri 
a construit un 
gard de beton în 

Roșiuța, cu doi ani în urmă, 
fără să respecte legislația și 
fără a face demersuri pentru 
obținerea unei autorizații de 
construcție. 

De altfel, acesta nu este la 
prima abatere în acest sens, 
el construindu-și în Motru 
o piscină acoperită tot fără 
autorizație de construcție.  

De altfel, Rămescu s-a 
dat de gol chiar în fața or-
ganelor abilitate, acestea fi-
ind surprinse când au văzut 
că, de fapt, proprietarul care 
voia autorizație pentru pisci-
nă avea, nevoie, de fapt, de 
recepția finală a construcției. 

Asta, deoarece construcția 
în cauză era finalizată și fo-
losită de luni de zile de către 
acesta. Practic, Rămescu, în 
cazul piscinei, se sustrăgea 
de la obținerea documentației 
pentru autorizație, dar și de 
la plata impozitului la aceas-
tă investiție.

Un cunoscut afacerist din Motru pierde procesul intentat Un cunoscut afacerist din Motru pierde procesul intentat 
primăriei! Este obligat să-și demoleze gardul de la porcărieprimăriei! Este obligat să-și demoleze gardul de la porcărie
Mihai Rămescu, cunoscut și influent om de afaceri din Motru, a dat în judecată pri-
măria anul trecut, contestând astfel o amendă de 5000 de lei pe care trebuia să o 
achite in 15 zile, pentru construcția ilegală a unui gard. Construcția a fost ridicată 
pe raza localității Roșiuța, într-o zonă de interdicție urmare a alunecărilor de teren. 
Interdicția de a se construi în zona respectivă este de peste un deceniu, Consiliul 
Județean Gorj, în urma analizei de risc la nivel de județ păstrând și acum acesta 
interdicție. Rămescu, nu numai că nu a ținut cont de nimic, a construit gardul 
în jurul unei ferme de porci ilegale, a fost sancționat, a refuzat chiar să plătească 
amenda și a dat și primăria în judecată. Afaceristul a pierdut însă recent procesul, 
motiv pentru care este obligat să-și demoleze gardul și să achite și amenda întreagă, 
de 10.000 de lei.

Sărac, când e vorba de bani 
de dat la stat: 60 de lei 
impozit anual!

Cu  această ocazie, 
angajații Primăriei Motru au 
depistat că și pentru tere-
nul unde acesta are realiza-
tă casa, piscina și anexele, 

în suprafață de peste 3000 
mp, Rămescu plătea anual o 
sumă infimă, de doar 60 de 
lei, deoarece terenul era de-
clarat arabil. Fiind surprins 
de funcționarii primăriei că 
s-a sustras de la plata aces-
tor impozite, Rămescu a fost 
obligată la plata din urmă, 
pe ultimii cinci ani, a peste 
15.000 de lei. 

De altfel, este cunoscut 
faptul că la toate investițiile 
afaceristului din zonă sunt 
mai multe nereguli, fie legat 
de obținerea spațiilor, tere-
nurilor, dar și a concesiunilor 
acestora. De altfel, la o sim-
plă analiză se poate observa 
că, pentru 15 m de teren con-
cesionat în buricul orașului, 
firma respectivului plătește 
doar 202 lei anual, mai exact 
puțin peste 16 lei pe lună, 
facilități pe care nu le-au pu-
tut obține alte firme locale ori 
persoane fizice din oraș.

Gardul trebuie demolat!

Urmare a litigiului pier-
dut, Primăria Motru va trebui 
să continue procedurile de 
demolare a gardului construit 
ilegal, la Roșiuța, unde aface-
ristul și-a împrejmuit astfel, 
ilegal, exploatația ilegală de 
porcine de rasa Mangalița.

Este cunoscut, de altfel, 
că această exploatare aduce 
disconfort olfactiv vecinilor 
din Roșiuța dar oamenii nu 
au curaj să reclame de teama 
omului de afaceri. 

De altfel, mai multe orga-
ne ale statului au controlat 
această fermă, nu înainte de 

a-l anunță pe patron care a 
avut timp să-și reloce o par-
te din animale în satele în-
vecinate: Miculești, Slivilești, 
Ploștina, organele găsind la 
fața locului doar câteva scroa-
fe cu purcei. Se cunoaște și 
că dejecțiile acestor animale 
ajung în rigola de pe mar-
ginea drumului după care 
sunt dirijate în matca raului 
Ploștina.

Legea este pentru toți 

Încă o dată se vede că Pri-

măria Motru vrea să respecte 
legislația și să îndrepte lucru-
rile lăsate ani de zile în voia 
sorții care au fost, în ultimii 
ani, la îndemâna oamenilor 
influenți financiar. 

Potrivit hotărârii instanței, 
Rămescu va achita în sumă 
maximă, amenda de 10.000 
de lei primăriei din Motru, de-
oarece nu a plătit, în termen, 
cei 5000 de lei, sumă  stabili-
tă drept sancțiune de autori-
tatea municipală, la momen-
tul controlului. 

A.STOICA
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Dr.Florin Bobircă, specialist în 
cancerul de sân și Dr.Charaf 

Hmida, medic specialist 
radiolog vor oferi consultații și 
ecografi i în data de 21 ianuarie 

2023 la ClinicLife, 
Str. 23 august, nr.53, 

tel: 0759.554.400

Compania de stat toc-
mai va derula în ur-
mătorii ani investiții 

în dezvoltarea unor proiecte 
cu parcuri fotovoltaice, pro-
iecte realizate în perioada în 
care Pințea a fost la cârma 
CEO. OX2 este pe piața din 
România din 2021, are un 
portofoliu de 500 MW în do-
meniul eolian, iar fosta șefă 
din CEO ar urma să contri-
buie la dezvoltarea compani-
ei suedeze în următorii ani. 
„Sunt foarte încântată să fac 
parte din OX2, o companie cu 
o dinamică impresionantă care 
combină cu succes un spectru 
tehnologic larg, operând pe în-
tregul lanț valoric, de la dez-
voltarea de proiecte până la 
construcția, livrarea și mana-
gementul soluțiilor energetice. 
Mă alătur unei echipe compe-
tente și aștept cu nerăbdare 
să contribui la creșterea OX2 
în România”, a menționat Lă-
crămioara Diaconu-Pințea, 
noul Country Manager OX2 

Fostă șefă din CEO, șefă în 
continuare în energie!
O importantă companie suedeză a anunțat ieri numirea 
Lăcrămioarei Diaconu Pințea în funcția de country ma-
nager al filialei sale din România. OX2 dezvoltă diverse 
proiecte de energie regenerabilă, eoliană și fotovoltai-
ce, în special, numirea lui Pințea în funcția de conduce-
re făcându-se la scurt timp după plecarea acesteia din 
conducerea Complexului Energetic Oltenia. 

România. De asemenea, și 
noii șefi ai directoarei plecate 
de la CEO sunt încântați să 
o aibă pe aceasta în echipa 
lor. „Sunt foarte entuziasmat 
să o am alături pe Lăcrămioa-
ra Diaconu-Pințea. Înțelegerea 
profundă a domeniului, 
experiența pe care o are în in-
dustria energetică și abilitățile 
solide de conducere reprezin-
tă o combinație valoroasă. 
Cu această ocazie, aș dori de 
asemenea să-i mulțumesc lui 
Alexandru Nicoare pentru an-
gajamentul și sprijinul acordat 
echipei locale. Compania OX2 
este bine poziționată pentru a 
crea valoare pe termen lung 
în România, o piață cu funda-
mente de bază solide pentru 
energiile regenerabile”, decla-
ră Paul Stormoen, CEO OX2 
AB. 

Compania suedeză e ac-
tivă pe 11 piețe din Europa, 
are 350 de angajați și e listată 
la bursa din Stockholm. Con-
form unui comunicat de pre-

să, OX2 dezvoltă, construiește 
și vinde parcuri eoliene on-
shore și offshore și parcuri 
solare fotovoltaice. 

În plus, OX2 oferă și ser-
vicii de gestionare a parcu-

rilor eoliene și solare după 
finalizare. Portofoliul OX2 e 
format din proiecte eoliene și 
solare dezvoltate intern sau 
achiziționate în diferite faze 
de dezvoltare. Compania este 

activă și în dezvoltarea de 
proiecte bazate pe alte tehno-
logii de energie regenerabilă, 
cum ar fi hidrogenul și stoca-
rea energiei. 

 GELU IONESCU

Numerele de urgență din 
întreaga lume și lista adă-
posturilor de protecție civilă 
sunt disponibile în aplicația 

Aplicația care îți arată unde se afl ă adăposturile de protecţie civilă
InfoCons, anunță organizația. 
„Aplicația gratuită InfoCons, 
unică la nivel internațional, 
disponibilă în 33 de limbi, ofe-

ră consumatorilor, într-un sin-
gur loc, toate informațiile de 
care aceștia au nevoie. Printr-o 
simplă accesare a aplicației In-
foCons, consumatorii au puse 
la dispoziție toate numerele de 
urgență la nivel local, național 
și internațional, ce pot fi ac-
cesate si offline, dar și harta 
adăposturilor de protecție ci-
vilă”, potrivit unui comuni-
cat de presă. Aplicația Info-
Cons adună numărele pentru 
Urgențe, Ambulanță, Poliție, 
Pompieri, Protecția Consuma-
torului sau Protecția Copilului 
în secțiunea SOS – denumire 
pe care o poartă și butonul de 
pe prima pagină a aplicației – 
pe care orice cetățean îl poate 

apăsa la nevoie. De aseme-
nea, aplicația InfoCons pune 
la dispoziția consumatorilor, 
în aceeași secțiune SOS, lis-
ta adăposturilor de protecție 
civilă din România. Astfel, 
în funcție de zona aleasă de 
fiecare consumator în par-
te, aplicația generează au-
tomat harta cu adăposturile 
de protecție civilă. În cazul 
situațiilor de urgență majo-
ră, consumatorii pot apela la 
această hartă pentru a alege 
cele mai apropiate adăpos-
turi pentru protecție civilă. Pe 
teritoriul României se regă-
sesc 4.538 de adăposturi de 
protecție civică care sunt dis-
tribuite în toate județele țării. 

GORJ
- 73 adăposturi
- 61.64%, respectiv 45 de 

adăposturi se găsesc în Târgu 
Jiu

- 38.36%, respectiv 28 de 
adăposturi se găsesc în diver-
se localități, precum Mun. Mo-
tru, Oraş Bumbeşti Jiu, Oraş 
Novaci, Oraş Tg Cărbuneşti, 
Oraş Turceni, Oraş Ţicleni, 
Comuna Cătunele, Comuna 
Fărcăşeşti, Comuna Glogova, 
Comuna Hurezani, Comuna 
Mătăsari, Comuna Negomir, 
Comuna Peştişani, Comuna 
Schela, Comuna Turburea, 
Comuna Turcineşti, Comuna 
Urdari.

I.I.
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Dosarul „Mită pentru deszăpezire” Dosarul „Mită pentru deszăpezire” 
se reia de la zerose reia de la zero














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

Administratorul unei firme de exploatare 
a lemnului, care a avut afaceri și în Gorj, 
scapă deocamdată de pușcărie, după ce 

instanța a decis ca dosarul în care a fost trimis în 
judecată și condamnat pentru dare de mită să se 
reia de la zero. 

Afaceristul beneficiază de rejudecarea dosarului 
pentru că în faza camerei preliminare, la Tribuna-
lul Alba, a fost apărat de un avocat stagiar. 

Șase ani de pușcărie

Emil Nistor a fost trimis în judecată în vara lui 
2021, fiind acuzat că a oferit 8.000 de lei mită unui 
şef de la Secţia de Drumuri Naţionale Alba pentru 
deszăpezirea unei porţiuni din DN 67C -Transalpi-
na, sector de drum ce era închis circulaţiei publice, 
pentru ca să poată exploata lemnul contractat în 
Munţii Sebeşului.

Afaceristul a fost condamnat, anul trecut, la 6 
ani de închisoare ani în regim de detenţie, după ce i 
s-a anulat suspendarea unei pedepse din 2018.

Administratorul firmei nu a recunoscut că ar fi 
dat şpagă, însă funcţionarul public a declarat că 
„a primit banii în semn de mulţumire, respectiv să 
cinstească oamenii pentru treaba bine făcută şi că 
în acest mod inculpatul îşi poate începe exploata-
rea mai repede, acreditând ideea că acei bani au 
fost remişi după îndeplinirea activităţii de desză-
pezire”.

„Apărare iluzorie”

Nistor a atacat sentința, susținând că a fost 
apărat de un avocat stagiar, care nu avea dreptul 
să depună concluzii la tribunal, ci doar la nivel de 
judecătorie.

„Având în vedere pregătirea profesională specifi-
că unui avocat stagiar și care nu se ridică la stan-
dardele cerute pentru a putea reprezenta un client 

în fața unor jurisdicții superioare judecătoriei, cur-
tea arată că dreptul la apărare al inculpatului a fost 
unul iluzoriu, formal și nu unul efectiv, aspect reli-
efat și de maniera în care s-au derulat procedurile”, 
a motivat Curtea de Apel Alba Iulia.

Prin urmare, magistrații au hotărât ca dosarul 
să fie rejudecat integral, de la nivelul camerei pre-
liminare. 

I.I.

Târgu-Jiu: Contracte prin PNRR de peste 33 milioane de euroTârgu-Jiu: Contracte prin PNRR de peste 33 milioane de euro

Primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Roma-
nescu, a semnat, luni, la București, contracte de 
finanțare prin PNRR în valoare de peste 33 de mi-
lioane de euro. 

Este vorba despre lotul de 70 de blocuri din 
strada Marin Preda, dar și de reabilitarea unor blo-
curi din municipiu și implementarea unui sistem 
de monitorizare și control parcări publice, care cu-
prinde și stații de încărcare.

„Este o sumă mare, iar firmele din domeniul 
construcțiilor vor avea mult de lucru începând din 
acest an. Construim 100 de blocuri noi, prinzând 
aici proiectul cu cea mai mare valoare prin PNRR, 
dar avem și alte blocuri și clădiri publice care vor fi 
reabilitate energetic”, a precizat Romanescu.

Primarul îndeamnă firmele din Târgu-Jiu să 
participe la licitații. „Încurajăm societățile de pro-
fil din Târgu Jiu să participe la licitațiile ce se vor 
organiza pentru ca acești bani să rămână în Gorj, 
să se regăsească în salariile angajaților din județul 
nostru. 

Încurajăm, de asemenea, tinerii să depună do-
sare pentru obținerea de locuințe, pentru că aces-

tea vor fi noi, moderne, iar costurile cu energia vor 
fi aproape inexistente. 

Zilele următoare vom prezenta în detaliu proiec-
tele pe care le-am semnat azi (n.red. luni), cu su-
mele pe care le-am obținut și lucrările ce urmează a 
se efectua”, a precizat primarul Romanescu.

I.I.
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Producția energiei din Producția energiei din 
termocentrale, în scăderetermocentrale, în scădere

Consumul final de energie electrică, în primele 11 luni ale 
anului 2022, a fost cu 6,8% mai mic faţă de perioada similară 
din 2021 (47 mld. kWh), în timp ce consumul final de energie 
electrică în economie a scăzut cu 5,9%, arată datele INS, citate 
de Ziarul Financiar.

În perioada ianuarie-noiembrie 2022, iluminatul public a 
înregistrat o scădere cu 4,1%, iar consumul populaţiei a scă-
zut cu 9,3%. Exportul de energie electrică a fost de 6542,4 
milioane kWh, în creştere cu 22%, iar importul cu 7,5%. Con-
sumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 4577,5 
milioane kWh, în scădere cu 5,7%.

În ceea ce priveşte producţia de energie electrică, volumul 
ei s-a redus cu 5,7% faţă de primele 11 luni din 2021 (50 mld. 
kWh).

Producţia din termocentrale a fost de 19 mld kWh, în scă-
dere cu 2,3%, producţia din hidrocentrale a fost de 12 mld. 
kWh, în scădere cu 19,8%, iar cea din centralele nuclearo-
electrice a fost de 10 mld kWh, în scădere cu 1,8%. Produc-
ţia din centralele electrice eoliene a totalizat 6,4 mld kWh, în 
creştere 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar 
energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice a fost de 1,7 
mld kWh, în creştere cu 3,6%. În această perioadă, resursele 
totale de energie electrică au fost de 58 mld. kWh, în scădere 
4%, arată Ziarul Financiar.

M.C.H.

Inspectorii de muncă din 
cadrul Inspectoratului Terito-
rial de Muncă Gorj au efectu-
at în perioada 03- 13 ianuarie 
2023 un număr de 18 controa-
le care au vizat atât domeniul 
relațiilor de muncă, cât și do-
meniul securității și sănătății 
în muncă. Au fost aplicate 12 
sancțiuni contravenționale 
în cuantum de 80.000 lei și 
trasate 93 măsuri obligatorii 
în vederea intrării în legalita-
te. De asemenea, în perioada 
05.12.2022-06.01.2023, In-
spectoratul Teritorial de Mun-
că Gorj a desfășurat Acțiunea 
de control pentru verificarea 
modului în care se respectă 
prevederile legale la comerci-
alizarea, depozitarea/păstra-
rea articolelor pirotehnice.

În perioada acțiunii, in-
spectorii de muncă din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Gorj, au efectuat o 
serie de controale inopinate, 

Amendă de 20.000 de lei 
pentru un patron din Câlnic
Un angajator cu sediul social în Municipiul Târgu-Jiu a fost sancționat săptămâna 
trecută cu suma de 20.000 lei pentru folosirea în activitate a unei persoane pentru 
care nu avea încheiat în prealabil contract individual de muncă. Persoana identifi-
cată de către inspectorii de muncă lucra ca paznic pe raza comunei Câlnic, anunță 
ITM Gorj într-un comunicat de presă.

la un număr de opt agenți 
economici care desfășoară 
activități de deținere, trans-
port, manipulare, depozitare 
și comercializare a articolelor 
pirotehnice. „Inspectoratul Te-
ritorial de Muncă Gorj va avea 
în continuare, ca obiective 
prioritare, combaterea muncii 

nedeclarate și subdeclarate, 
precum și respectarea măsuri-
lor de securitate și sănătate în 
muncă de către toți angajatorii 
”, a declarat George Octavian 
Romanescu, inspector-șef al 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Gorj.

M.C.H.

Primăria Săcelu a de-
pus un proiect de sal-
vare a culei Moangă- 

Pleșoianu, o clădire aflată în 
stare avansată de degradare, 
dar cu un istoric și arhitectu-
ră ce trebuie să fie transmise 
mai departe.

Proiectul a fost depus în 
cadrul apelului destinat su-
telor turistice și promovării 
culelor din Planul Național 
de Redresare și Reziliență 
(PNNR).

Cula Casa Moangă - 
Pleșoianu este o clădire mo-
nument istoric din 1972, 
situată în curtea taberei de 
agrement din Săcelu, și care 
a fost de nenumărate ori su-
biect de știre negativă despre 
prăbușirea patrimoniului lo-
cal.

Acest proiect, depus de 
Primăria Săcelu, este prima 
încercare a autorităților de a 
salva monumentul istoric.

În demersul său, primă-

Primăria Săcelu salvează cula din localitate
ria a primit sprijinul  consi-
lierului  județean Sergiu-Mi-
hail  Olaru, un promotor și 
susținător al păstrării patri-
moniului și dezvoltarea eco-
nomică prin resursele pe care 
le avem în comunitate, dar și 
al Consiliului Județean Gorj.

A fost totodată și primul 
proiect pe PNRR scris de 
angajații din cadrul primări-
ei.

Cula Casa Mangă-
Pleșoianu este ridicată de is-
pravnicul Vasile Moangă în 
1972, cel care dă și numele 
unei case din Târgu Jiu. Casa 
este construită cu parter și 
etaj, iar acoperișul era cu 
șiță. Clădirea este importantă 
pentru comunitate și pentru 
că de ea și unul dintre propri-
etari- Dumitrache Săceleanu- 
se leagă și numele comunei: 
Săcelu.

Ulterior, casa tip culă a 
fost lăsată moştenire unei 
nepoate a lui Dumitrache Să-

celeanu, Octavia Pleşoianu, 
ajungând în proprietatea sta-
tului prin naţionalizare.

Planul primăriei este de 
a reda cula circuitului turis-
tic și organizarea mai multor 
evenimente culturale.

Proiectul prevede lucrări 
de reparații și consolidare, 
racordare la energie, amena-
jare peisagistică, realizarea 
unui iluminat arhitectural și 
pregătirea clădirii pentru pri-
mirea vizitatorilor. 

,,Suntem bucuroși că am 
reușit să depunem acest pro-
iect, sperăm să obținem și fon-
durile pentru salvarea acestei 
clădiri emblematice. 

Din păcate, din bugetul 
local nu am avea cum să fa-
cem reparațiile necesare și se 
prăbușește o bucată din isto-
ria noastră. 

Dacă vom reuși să obținem 
bani pentru culă, atunci vom 
putea dezvolta și zona, prin 
turism. Le mulțumesc tuturor 

pentru ajutor. 
Aceasta este prima etapă 

a acestui proiect, după care, 
în cazul unui răspuns afirma-
tiv, vom trece la elaborarea 

documentațiilor și studiilor de 
fezabilitate”, a explicat prima-
rul comunei Săcelu, Gheorghe 
Dumitrelea.

A.S.
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Gripa. Cum se tratează corect și cum se Gripa. Cum se tratează corect și cum se 
întărește imunitateaîntărește imunitatea
Se întâmplă ca, odată cu 

schimbarea sezonului, nu-
meroase persoane să răceas-

că. Trecerea de la temperaturile ridi-
cate la cele scăzute poate produce, la 
nivelul organismului, de la simptome 
ușoare de răceală la simptome se-
vere de gripă. În România, numărul 
persoanelor cu gripă este în creștere, 
unii pacienți caută să ajungă cât mai 
repede la medicii de familie pentru 
tratament, pe când alții se duc direct 
în farmacii. Unii nu se protejează co-
respunzător, iar alții urmează un tra-
tament greșit, luat, de cele mai multe 
ori, după ureche.

Când trebuie să se apeleze la me-
dic? Cum se tratează corect gripa? 
Ce alimente ajută la vindecare? Cum 
se poate întări sistemul imunitar îm-
potriva virozelor? Sunt întrebările pe 
care și le pune fiecare pacient care se 
confruntă cu această afecțiune.

O întrebare des întâlnită, pe care 
fiecare pacient și-o pune, este: ce 
facem dacă avem gripă? Răceala și 
gripa sunt diferite, simptomele nu 
sunt ușor trecute cu vederea, întru-
cât acestea se manifestă la nivel fizic 
și împiedică continuarea activităților 
zilnice. 

Simptomatologia este de tip respi-
rator, cu anumite particularități, în 
sensul că gripa este mult mai zgomo-
toasă din punct de vedere clinic. Asta 
înseamnă că starea generală este mai 
alterată decât în cazul tuturor celor-
lalte infecții respiratorii de natură vi-
rală.

Medicul de familie este cel la care 
trebuie să se apeleze atunci când apar 
semne ale bolii, întrucât el este în mă-
sură să dea un tratament corespun-
zător sau, dacă este cazul, să trimită 
pacientul la un specialist, dacă simp-
tomele sunt persistente. De aseme-
nea, în cazul gripei, este necesar să 
nu se intre în colectivitate, să se stea 
la domiciliu până la terminarea tra-
tamentului și încetarea simptomelor, 
după care, în urma consultării paci-
entului de către medicul de familie, 
acesta poate să-și reia activitatea.

Prezentarea în colectivitate va fi 
decisă împreună cu medicul de fami-
lie și, de obicei, se face atunci când 
acesta consideră că nu există condiții 
de transmitere a infecției. Aceas-
tă situație apare în ziua a cincea-a 
șaptea de la debutul simptomelor și 

după cel puțin 24 de ore de afebili-
tate.

Copiii sunt categoria de risc în 
ceea ce privește îmbolnăvirea. Mulți 
părinți duc copiii la școală chiar 
și atunci când le curge nasul sau 
tușesc, ceea ce face ca răspândirea 
gripei să fie foarte rapidă. În urma 
triajului epidemiologic care se face în 
școli, elevii sunt examinați de către 
un medic școlar, care verifică starea 
copiilor, urmând ca elevii ce prezintă 
simptomatologie să fie consultați și să 
li se administreze un tratament, timp 
în care vor sta la domiciliu. 

În cazul copiilor, de exemplu, 
părinții pot ameliora simptomele cu 
antitermice și antitusive, dar aceasta 
nu exclude prezentarea la cabinetul 
medicului de familie.

Până în momentul în care copilul 
este consultat de către medicul de fa-
milie, se pot folosi antitermice. În ca-
zul în care copilul este mai mare și 
tusea este chinuitoare, se pot admi-
nistra antitusive. Sfatul medicilor de 
familie pentru părinți este ca aceștia 
să lase copiii să tușească, deoarece 
este necesar ca tusea să-și facă și 
ea efectul, având rolul de a mobiliza 
secrețiile pulmonare, astfel ca acestea 
să poată fi eliminate.

Numeroși pacienți nu merg la me-
dic atunci când apar simptomele. Se 
duc la farmacie și iau câteva medica-
mente pentru răceală. Când acestea 
nu au efect, apelează la antibiotice. 
Se întâmplă ca tratamentul adminis-
trat să nu fie eficient deoarece aceștia 
nu suferă de răceală, iar atunci, ceea 
ce se poate face, este să apeleze la me-
dic. Antibioticele sunt folosite greșit, 
de foarte multe ori, iar aceasta se 
întâmplă pentru că pacienții nu știu 
exact de ce suferă, nu știu când tre-
buie să ia tratament pentru răceală și 
când trebuie să îl ia pe cel de gripă. 

Soluția la această nedumerire 
sunt antibioticele, pentru majoritatea 
dintre pacienți, însă antibioticele nu 
trebuie folosite în fazele inițiale ale 
gripei, ci doar atunci când se suspi-
cionează o gripă suprainfectată cu o 
infecție bacteriană, dar aceasta este 
decizia medicului.

Pe lângă administrarea unui tra-
tament, este foarte important să se 
țină cont de hidratarea corectă a or-
ganismului. Atunci când apare o îm-
bolnăvire, corpul se deshidratează, 

deci trebuie să se consume o cantitate 
mai mare de lichide, iar aici vorbim, 
pe lângă apă, de ceai, sucuri proas-
păt stoarse, compoturi, supe. Trebuie 
asigurată o hidratare de doi-patru li-
tri pe zi, cu lichide, care să ajute orga-
nismul să treacă mai ușor de această 
perioadă.

Hidratarea este esențială, dar și 
alimentația joacă un rol important 
pentru menținerea imunității în se-
zonul rece. Sunt de preferat legumele 
și fructele, care trebuie să fie folosite 
din abundență în alimentație. Fructe-
le cele mai utile sunt cele care conțin 
vitamina C, precum citricele (portoca-
le, lămâi etc.).

În sezonul rece trebuie purtată îm-
brăcăminte groasă, călduroasă. Dacă 
afară plouă, se va folosi o pelerină 
de ploaie pentru protecție. Mai mult, 
practicarea unui sport este foarte im-
portantă pentru că asigură o stare 
bună de sănătate. Un tonus psihic 
bun crește imunitatea și capacita-
tea de apărare împotriva virusurilor. 
Apoi există o serie de măsuri igieni-

ce pe care le cunoaștem foarte bine 
din pandemia de Covid-19, cum ar 
fi: evitarea contactului cu persoanele 
bolnave; spălatul pe mâini; evitarea 
atingerii nasului, gurii sau ochilor 
cu mâinile, dacă acestea nu au fost 
spălate în prealabil; păstrarea unei 
distanțe fizice cât se poate de mare 
față de ceilalți; purtarea măștii care 
acoperă gura și nasul; folosirea unei 
batiste nazale sau șervetele nazale de 
unică folosință.

Se poate întări sistemul imunitar 
împotriva virozelor prin vaccinare, și 
anume prin vaccin antigripal și vac-
cin anti Covid-19. De asemenea, se 
pot folosi anumite suplimente nutri-
tive ce conțin vitamina C, D și zinc, 
care ajută la creșterea imunității în 
sezonul rece.

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

Cabinetul de Planificare familială 
din cadrul Spitalul Județean 

de Urgență Târgu-Jiu
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Comunicat de presă

Proiect: Angajați califi cați - profesioniști pe piața muncii 
Cod SMIS 2014+: 135043   NR: POCU/726/6/12/135043
Proiect cofi nanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Ianuarie 2023

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE GORJ în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE HARGHITA și CAMERA 

DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MUREȘ au implementat în perioada ianuarie 2021 – ianuarie 2023 proiectul „Angajați 
califi cați - profesioniș   pe piața muncii” în cadrul apelului POCU /726/6/12/creșterea par  cipării la programele de 
formare profesională con  nuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de califi care, și persoanele cu vârsta de peste 
40 de ani, din zonele rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și cer  fi carea rezultatelor învățării dobândite în 
contexte non-formale i informale.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 de luni, cu o valoare totală contractată de 4.681.537,16 LEI, din care 
contribuția Uniunii Europene de 3.979.306,60 lei. 

OBIECTIVELE URMĂRITE:

 Creșterea nivelului de califi care a 604 angajați din regiunile Sud-Vest Oltenia și Centru, în special 
 a celor cu nivel scăzut de califi care și a persoanelor cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale, prin 
 furnizarea  de programe de învățare pe tot parcursul vieții corelate cu piața muncii.
 Sprijin pentru creșterea angajării durabile și adaptabilității la evoluțiile pieței muncii pentru 604 
 angajați din regiunile Sud-Vest Oltenia și Centru prin furnizarea unui program integrat de consiliere, 
 orientare și formare profesională, în vederea obținerii de către aceș  a a unei 
 califi cări/specializări/perfecționări cer  fi cate la nivel național în profesii corelate cu cerințele pieței muncii.
 Promovarea benefi ciilor FPC în rândul angajaților și întreprinderilor prin ac  vități de informare 
 și conș  en  zare, prin organizarea unei serii de vizite la fi rme în cele 2 regiuni și printr-o iniția  vă 
 menită să asigure un transfer de bune prac  ci între actori publici și privată relevanți pentru domeniul 
 formării profesionale con  nue a adulților.

REZULTATE ATINSE

 Peste 1800 de angajați informați cu privire la oportunitățile de formare oferite;
 Peste 640 de angajați din Regiunile Sud-Vest Oltenia și Centru selectați și recrutați pentru par  ciparea 
 la ac  vitățile proiectului și consiliați;
 2 workshopuri regionale (Sud-Vest Oltenia și Centru); 1 ghid de bune prac  ci, 300 de exemplare 
  părite și distribuite;
 620 broșuri Egalitate de șanse/nediscriminare distribuite;
 27 programe de formare furnizate, respec  v:
  - 5 cursuri nivel 3 (Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze,  Lăcătuș mecanic de întreținere 
  și reparații universale – 2 grupe, Brutar-Pa  ser Preparator produse făinoase – 2 grupe)
  - 12 cursuri nivel 2 (Pa  ser, Brutar – 4 grupe, Lucrător în comerț, Lucrător în tâmplărie – 2 grupe, 
  Confecționer asamblor ar  cole din tex  le - 2 grupe, Confecționer cablaje auto – 2 grupe)
  - 4 cursuri specializare/perfecționare: S  vuitorist (autorizat ISCIR) -3 grupe și Responsabil 
  de  mediu
  - 6 cursuri de inițiere și perfecționare în Competențe informa  ce

Rata de promovabilitate a fost de peste 96%, din cei 641 angajați par  cipanți la programele de formare furnizate 621 
au absolvit, obținând califi cări și competențe necesare pe piața muncii. Peste 430 de angajați și-au îmbunătățit statutul 
pe piața muncii ca urmare a programelor de formare absolvite.

Odată cu  zăpada căzută în țară și implicit în zona montană a Gorjului ( nu ne referim doar la 
Rînca ci și la perimetrele folosite pentru schiul de tură ori  traseele turistice montane de iar-
nă) un inamic ascuns al celor ce doresc să-şi petreacă câteva ore sau zile în decorul hivernal 
începe să-şi arate colţii: pericolul de declanşare a avalanşelor.  

Pericolul alb – (1)Pericolul alb – (1)

Trebuie făcută mențiunea că la ora actu-
ală județul nostru are o zonă de schi cu 
amenajările necesare (Rînca), două trasee 

principale de creastă (Parîng și Vîlcan) și alte două 
secundare (Godeanul și Cernei în partea de nord-
vest), mai multe perimetre pentru turism, alpinism, 

escaladă, speologie precum și câteva zone de interes lo-
cal unde se practică sporturi de iarnă. Activitățile ce se 
desfășoară în acele locuri (trasee de deplasare la și de la 
locurile de alpinism/escaladă, gura peșterilor ori trasee 
de iarnă pe schiuri sau pedestre) intră și ele sub incidența 
riscului de declanșare a unor avalanșe.  

Acesta poate fi de  multe ori fatal dacă nu se respectă 
normele de securitate montană pe timp de iarnă ori sfatu-
rile şi indicaţiile ghizilor montani ori a echipajelor Salva-
mont prezente în zonele cu potenţial pericol.  

În opinia specialiştilor ce studiază mişcările zăpezii nu 
se poate spune cu exactitate că există zone propice produ-
cerii acestor fenomene naturale ci condiţii meteorologice 
şi perioade favorabile în care poate apărea pericolul acut 
de declanşare a avalanşelor chiar pe pante considerate 
până atunci sigure.  

 Aprecierea acestora se poate face după mai multe con-
siderente:  

-Încălzirea vremii după perioadele geroase are influen-
ţă asupra tasării şi coeziunii straturilor de zăpadă făcân-
du-le apoase şi alunecoase. 

-Ninsorile abundente crează pericolul avalanşelor. 
Acest pericol scade când zăpada nou depusă s-a tasat şi 
s-a „sudat” de straturile vechi. Ninsorile abundente înso-
ţite de vânt dau naştere pericolului deplasării plăcilor de 
zăpadă. 

Când nu se poate aprecia dacă o pantă înzăpezită poa-
te cauza avalanşe aceasta va fi considerată suspectă şi 
ocolită cu grijă chiar dacă prin acest lucru se va cheltui 
timp sau energie în plus. Oricum în opinia practicanţilor 
cu experienţă în sporturile de iarnă prudenţa în aceste 
cazuri este cea mai bună protecţie pentru cei ce nu doresc 
să transforme un sejur în peisajul hivernal al muntelui 
într-o tragedie. 
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 Unitatea Administra  v Teritorială Orașul Turceni în calitate de Benefi ciar al contractului de 

fi nanțare nr. 130965 din 21.11.2022 anunță începerea proiectului „Creșterea efi cienței energe  ce 

a blocurilor de locuințe din orașul Turceni, județul Gorj”, proiect fi nanțat prin programul Planul 

Național de Redresare și Reziliență al României, Apelul de proiecte: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, 

RUNDA 1, cod proiect C5-A3.1-38, Componenta 5 – Valul  Renovării, Axa 1 – Schema de granturi 

pentru efi ciență energe  că și reziliență în clădiri rezidențiale mul  familiale, Operațiunea A.3: 

Renovarea energe  că moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale mul  familiale.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respec  v începând cu 21 noiembrie 2022, 

până la 21 noiembrie 2023.

Obiec  vul general al proiectului îl  cons  tuie tranziția către un fond construit rezilient și verde.

Obiec  vul specifi c al proiectului îl reprezintă creșterea efi cienței energe  ce prin renovarea 

moderată a clădirilor rezidențiale mul  familiale.

Valoarea totală a proiectului este de 40.572.598,04 lei cu TVA, din care valoarea valoarea 

nerambursabilă fi nanțată din PNRR este de 40.572.598,04 lei cu TVA.

Codul proiectului: C5-A3.1-38

Rezultate așteptate:

        � reducerea consumului anual specifi c de energie fi nală pentru încălzire 

        (kWh/m² an);

        � reducerea consumului de energie primară totală (kWh/m² an);

        � reducerea anuală a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m² an).

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofi cială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR.Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”      
       h  ps://mfe.gov.ro/pnrr/                       h  ps://www.facebook.com/PNRROfi cial/

„Apel de proiecte ges  onat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației fi nanțat din fonduri europene prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”
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 „Zăpada albă şi nevinovată nu este un lup în blană 
de oaie ci un tigru în blană de miel” nota într-o lucrare 
cunoscutul montaniard Rheinold Messner. De la bun în-
ceput trebuie precizat, scria același autor că o tură alpină 
de iarnă se deosebeşte fundamental de o excursie făcută 
într-o zonă montană. Cei fără experienţă este recomanda-
bil să se limiteze în parcurgerea unor trasee uşoare şi să 
evite pe cât posibil zonele cunoscute cu pericol de produ-
cere a avalanşelor. Nu este indicată parcurgerea unor tra-
see de iarnă cu un număr exagerat de participanţi deoare-
ce timpul necesar depăşirii unor porţiuni riscante creşte 
proporţional cu numărul acestora. Nu este recomandată 
nici parcurgerea unui traseu de iarnă de către un singur 
montaniard chiar dacă  are o mare experienţă în acest 
sens. Orice accident cât de mic în cazul de faţă poate avea 
consecinţe dintre cele mai grave, ca să nu mai vorbim de 
faptul că dacă e prins într-o avalanşă este aproape întot-
deauna pierdut.  

Pericolul de avalanşe nu apare decât rareori simultan 
pe versanţi diferiţi într-un masiv montan, de aceea tre-
buie să se ţină cont de previziunile meteo precum şi de 
indicaţiile salvamontiştilor care cunosc cel mai bine mun-
tele. Producerea avalanşelor depinde de teren dar de o im-
portanţă majoră sunt stratificarea straturilor de zăpadă 
precum şi condiţiile meteo.  

Condiţiile zăpezii depind de felul şi structura straturi-
lor de zăpadă căzută într-o perioadă determinată de timp. 
Zăpada cade pe munte ca de altfel peste tot în straturi. 
După un timp acestea devin suprafeţe de alunecare pen-
tru straturile nou depuse. Alunecarea straturilor de zăpa-
dă sub formă de avalanşe se produce atunci când acestea 
nu mai au aderenţa necesară sau la trepidaţii produse din 
diverse motive. 

Plăcile de zăpadă reprezintă cauza cea mai ascunsă şi 
mai periculoasă a declanşării avalanşelor deoarece sunt 
foarte greu de identificat chiar de către montaniarzii cu 
experienţă. 

Acest pericol poate persista timp îndelungat chiar dacă 
semnele caracteristice lipsesc la prima vedere. Avalanşele 
produse în plăci sunt declanşate în cea mai mare parte de 
schiori. Pericolul poate fi diminuat dacă se cercetează cu 
atenţie zona unde se doreşte a schia sau poate fi eliminat 
dacă se folosesc pentru schi pârtiile special amenajate în 
acest scop.   

 (Va urma)    
                                               MUGUREL  PETRESCU
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,,Politiceşte putem fi  despărţiţi, dar unitatea noastră de rasă şi de ,,Politiceşte putem fi  despărţiţi, dar unitatea noastră de rasă şi de 
limbă e o realitate atât de mare şi de energică, încât nici ignoranţa, limbă e o realitate atât de mare şi de energică, încât nici ignoranţa, 
nici sila n-o pot tăgădui”! (Mihai Eminescu)nici sila n-o pot tăgădui”! (Mihai Eminescu)

Educaţia…şi Lecţia de viaţă!  - Dezbinarea româneascăEducaţia…şi Lecţia de viaţă!  - Dezbinarea românească

O temă de acest gen devine 
acroşantă prin conotaţia 
sa lingvistică, dar, mai ales 

prin implicaţia politico-socială şi spi-
rituală, deoarece fiinţa umană nu este 
îndeajuns de puternică şi de raţională 
pentru a putea ieşi singură din para-
doxul existenţial, din logica absurdu-
lui, din dispersiune şi fluctuaţie, când 
îi este prea uşor şi larg deschisă poar-
ta smereniei care îndreaptă omul spre 
rugăciune – lacrimi – purificare sau 
metanoia, fiindcă ea duce la credinţă, 
spre deosebire de întunecata poartă 
a marelui şi îndeaproape tragicului 
Franz Kafka, pentru a cărui mântuire 
poate că se vor fi rugat Pascal şi Kier-
kegaard şi Dostoievski! Dar, poate că 
invocându-l pe Mircea Eliade supra-
numit şi cel mai activ «propagandist» 
al Lui Dumnezeu, dar şi un umil cre-
dincios al Său, aşa cum îl considera 
Emil Cioran, Mircea Eliade îşi dorea 
să fie apreciat după modelul lui Clau-
del, adică, «un poet la picioarele Cru-
cii», deci, ceva mai mult decât analis-
tul unei evoluţii spirituale, astfel încât 
să fie încredinţat că istoria sentimen-
tului religios se încheie pe Golgota 
Ierusalimului pământesc, pentru că 
modestia, bunătatea proverbială şi 
mărinimia îl pregăteau pentru acest 
lucru! În această parte introductivă, 
aş putea face referire şi la marele diri-
guitor al învăţământului românesc şi 
al educaţiei tinerilor, cel care a legat 
destinul şcolii de învăţătura Lui Dum-
nezeu, dar, amân această abordare, 
pentru a mă referi mai pe larg la ma-
rele gânditor şi filosof teolog ortodox,  
Constantin Noica, a cărui liniştită în-
mormântare săvârşită într-o zi de iar-
nă senină şi blândă în imediata apro-
piere a schitului de la Păltiniş semăna 
cu o apropiere de Dumnezeu, mai ales 
că acest părinte de călugăr ortodox, a 
murit împăcat cu Dumnezeu! Marele 
cugetător a luat viaţa în serios, a dis-
preţuit făţărnicia, a luptat, a nădăj-
duit, a greşit, a suferit muceniceşte, 
motiv pentru care Domnul îi va arăta 
nu Faţa Sa dreaptă şi aspră, ci Faţa-I 

blândă şi milostivă. Pentru a lupta mai 
cu folos împotriva dezbinării care ma-
cină dintotdeauna existenţa neamului 
românesc, să ne străduim a ne întări 
mereu credinţa, oricât am socoti-o de 
nestrămutată, să o consolidăm prin 
rugăciune stăruitoare, prin smerenie, 
prin chemarea dulcelui Nume al Mân-
tuitorului Iisus Hristos, prin păstra-
rea în adâncul sinelui nostru a celei 
mai intime convingeri că Dumnezeu 
este Dreptatea şi Adevărul, dar, mai 
ales, Calea Care ne ajută să depăşim 
dezbinarea şi zavistia faptelor cele de 
toate zilele!

,,Niciun popor să nu se lase 
sedus de la fl amura comună prin 
promisiuni cari se inspire doar 
conducătorii lui”! (Mihai Eminescu) 

Pentru că avem în vedere cugetări-
le eminesciene, şi de această dată, aşa 
cum o voi face de multe ori, mă rapor-
tez la Cartea sugestiv intitulată: «DEZ-
BINAREA ROMÂNEASCĂ – o abordare 
sociologică», prin care se urmăreşte 
cu atenţie decriptarea resorturilor lă-
untrice ale unui comportament anti-
româneasc aproape patologic pe care 
«îl  manifestă românii înșiși» în toată 
decrepitudina dezolantă şi autodiscre-
ditantă dusă până dincolo de limita fi-
rescului şi nefirescului, în cadrul unor 
articole axate pe această temă, dar, 
de o actualitate perenă, fără intenția 
de a subestima preocuparea legitimă 
a celor care se pot dovedi interesaţi 
de această problemă a dezbinării din 
societatea românească de ieri, de azi 
şi chiar de mâine! Dacă am avea în 
vedere ceea ce am amintit anterior, 
referitor la cauzele care îi dezbină pe 
oameni în general, pe români în speci-
al, cu tot ceea ce se leagă de acţiunile 
de «intoxicare» a opiniei publice, prin 
dezinformare, manipulare şi învrăjbi-
re, bazate pe sentimente și pe acțiuni 
dintre cele mai josnice ale unor indi-
vizi care îşi fac o preocupare ignobilă 

din a amplifica dezbinarea ca 
un sindrom social, asociat cu 
ura, discordia, izolarea, baza-
te pe sentimente și pe acțiuni 
dintre cele mai degradante ale 
celor care au impresia că pot 
conduce lumea! Dacă pornim 
de la supoziţia că în societa-
tea românească, de cele mai 
multe ori fiind caracterizată de 
dezbinare, specifică stadiului 
de populaţie, nu de unitate, 
specifică stadiului de popor, 
relaţiile sociale dintre români 
sunt – inclusiv la nivelul elite-
lor: autorităţi, manageri, me-
dici, profesori, preoţi sau în 
raport cu acestea – de repulsie, 
de batjocură şi de jecmănea-
lă, rezultă că viaţa românului 
este, tocmai din cauza româ-
nilor, o necurmată suferinţă 
şi că, deci, cei mai înverşunaţi 
duşmani ai românului sunt 
chiar românii şi că cel mai  
antiromânesc comportament 
îl manifestă românii înşişi! Am 
analizat de multe ori această 
situaţie precară ce impune în 
plan metodologic, precizarea 

că toate concluziile pe care cititorul le 
va întâlni în cartea mai sus amintită 
constituie generalizări, nu absoluti-
zări, bazate pe evidența că fenomenele 
analizate au loc în majoritatea cazuri-
lor, nu în toate, ceea ce înseamnă că 
ele, tot metodologic vorbind, acceptă 
excepțiile și că deci, inclusiv cititorul, 
mai ales dacă este român, se poate 
considera o excepție sau chiar unica 
excepție autoperceptivă! 

,,E un popor …o limbă…un singur 
Dumnezeu…” (Mihai Eminescu)

Aruncând o privire cu tentă retros-
pectivă în plan demografic, am putea 
spune că înainte de 1989, aveam ta-
bloul unui rural/urban destul de con-
fuz, pentru că hotărându-se industria-
lizarea rapidă, jumătate din populaţia 
rurală (45% din populaţia totală) a 
fost dislocată pe şantiere şi în fabrici 
şi aceste mase, rupte din mediul ru-
ral şi-au pierdut din normele rurale, 
fiind chiar de peste patru ori mai nu-
meroase decât populaţia urbană, mo-
tiv pentru care n-au putut fi asimilate 
de aceasta şi, deci, n-au dobândit nici 
norme urbane, rămânând fără niciun 
fel norme anomice, ulterior fiind ne-
voite să-şi satisfacă necesităţile prin 
impulsuri (porniri psihice irezistibile), 
adică, uneori prin furt, tâlhărie, viol şi 
crimă. Şi, cum aceste mase, în special 
navetiştii, mai aveau legături cu po-
pulaţia rămasă în rural, au stricat-o 
şi pe aceasta şi, respectiv, fiind, prin 
proporţii, vulgaritate şi agresivitate, 
copleşitoare în raport cu mediul ur-
ban, l-au devastat şi pe acesta, astfel 
că aşezarea istorică, pe niveluri valori-
ce a populaţiei s-a prăbuşit într-o sta-
re de populaţie neuniformă structural 
şi disperată. Și, cum, fără structură 
nu există ierarhie, iar, fără ierarhie 
nu există autoritate, fără autoritate 
nu există ordine, fără ordine nu exis-
tă funcționalitate, fără funcționalitate 
nu există dezvoltare, de aici reiese că 
amalgamul demografic a şubrezit so-
cietatea românească și că, deci, între 
societatea, populaţia şi persoanele de 
până la 1989 şi de după, nu mai este 
absolut nici o legătură, ceea ce în-
seamnă că intenţia propaganistică de 
«formare a omului nou» a diluat calită-
ţile umane,  în locul lor inoculându-se 
cele mai imprevizibile tipare ideologi-
ce, dar, fără să fi insuflat vreo calitate 
reală, fiind plauzibil a se afirma că de 
multe ori s-a înstrăinat, cel puţin din 
punct de vedere al inteligenţei emoţi-

onale, societatea românească! Astfel, 
că, deşi în societate există membri 
de certă inteligenţă teoretică (apţi de 
realizări teoretice înalte, precum unii 
universitari, cercetători, medici, far-
macişti, scriitori) sau de certă inteli-
genţă practică (apţi de realizări practi-
ce înalte, precum unii medici chirurgi 
şi dentişti, ingineri, artişti plastici, 
balerini, sportivi, artizani, meseriaşi), 
mulţi dintre ei cu gândul de a pără-
si ţara pentru a munci în străinătate, 
din punct de vedere, însă, al inteligen-
ţei emoţionale, o parte se manifestă 
naiv, aderând la/sau optând pentru 
partide şi candidaţi de cea mai anchi-
lozată factură demagogică, savurând 
în extaz vomismentele unor televiziuni 
şi ziare de diversiune politruco-secu-
ristică. Putem vorbi, astfel, despre un 
proces al decerebrării spirituale, de 
îndepărtare a oamenilor de credinţă 
şi de creştere a dependenţei maselor 
de oameni îmbătrâniţi şi demoralizaţi, 
de interesele materiale imediate, de 
nevoile şi de grijile vieţii, astfel că în 
momentul de faţă, procesul de decere-
brare este atât de pervers încât vădesc 
afinităţi globaliste şi antitomâneşti 
chiar şi unii membri de vârf ai parti-
delor istorice şi, respectiv, este atât de 
inerţial, încât chiar şi tineri care au 
absolvit cu unele rezultate universi-
tăţi occidentale de faimă, se manifestă 
în cel mai îmbâcsit mod al dezbinării 
patologice! 

Cu părere de rău, vedem că aceas-
tă stare s-a extins în toată societatea, 
diferenţiindu-se, în funcţie de statusul 
social, la nivelul categoriilor favoriza-
te, prin ostentaţie şi opulenţă afişate 
cu emfază, în contrast cu sărăcia lucie 
a maselor de oameni din rural şi din 
urban! Cei îmbogăţiţi prin fraudare au 
locuinţe de lux, autoturisme de toate 
felurile, îmbrăcăminte de la case de 
modă din străinătate, podoabe şi con-
sum curent de fiţe prezentate la tele-
viziuni, ca să nu mai vorbim despre 
vulgaritate, iar la nivelul categoriilor 
defavorizate, apar comportamente ca-
racterizate prin promiscuitate, analfa-
betism, lenevie, sărăcie, mizerie, vicii, 
depravare, violenţă şi, desigur, dezbi-
nare prin diferenţiere! În aceste condi-
ţii, singurele mesaje de îndemnuri la 
unitate şi la solidaritate românească 
vin din partea Bisericii noastre stră-
moşeşti, din partea Ortodoxiei, chiar 
dacă apar şi unele situaţii care con-
trazic parţial această afirmaţie! 

(VA URMA)
Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Ziua Culturii Naționale în România, sărbătorită în avans la Ziua Culturii Naționale în România, sărbătorită în avans la 
Novaci, Județul GorjNovaci, Județul Gorj
Ziua Culturii Naționale în România‘‘, este 

sărbătorită anual, la 15 ianuarie, începând 
cu anul 2011 cu scopul promovării artei 

și culturii. Alegerea datei are legătură cu ziua de 
naștere a lui Mihai Eminescu, în care „românii văd 
un poet reprezentativ pentru spiritualitatea și forța 
lor de creație”.

Casa de Cultură Novaci a sărbătorit în avans 
această zi, la data de 13 ianuarie 2023, începând cu 
ora 12:30, printr-un simpozion denumit „Eminescu, 
Luceafărul poeziei românești – punct de reper în 
evoluția literaturii române”, în cadrul căruia a fost 
și lansarea volumului de poezii „Visuri în amurg” al 
doamnei profesoare Florentina Cuteanu – membru 
al  Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” 
- Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”. 

Evenimentul a fost organizat de către Primăria 
Orașului Novaci prin Casa de Cultură și Bibliote-
ca Novaci în colaborare cu Liceul Teoretic și Școala 
Gimnazială Novaci.

Parteneri la acest eveniment au fost Cultul Ero-
ilor „Regina Maria” - Filiala Județului Gorj „Tudor 
Vladimirescu” și Centrul Județean pentru Conserva-
rea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.

Doamna profesoară Elena (Nușa) Basarabă, di-
rectoarea Casei de Cultură din Novaci și membră 
la Cultul Eroilor Gorj, coordonatoarea acestui fru-
mos eveniment, a ales un prezidiu format din: poeta 
Florentina Cuteanu, profesorul Pompiliu Ciolacu,  
doamna Simona Stănișel – secretara Primăriei No-
vaci, profesorul Bondoc Dumitru și doamnele direc-
toare Cristina Spilcă și Alina Țicu.   

În prezența unui numeros public, format din 
reprezentanții Cultului Eroilor „Regina Maria” - Fili-
ala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” format din: 
col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, 
col. (rtr.) ing. George Oancea, lt. col. (rtr.) Ovidiu-
Gabriel Ghindă, ec. Lavinia Ghindă, prof. Ion Mocioi, 
prof. Elena Cuteanu, ing. Dan Toropu, ing. optician 
Ionică Boștină, dirg. Viorica Ionescu și ing. Vasile Io-
nescu, a numeroși elevi și cadre didactice, active sau 
pensionare, ale școlilor din Novaci (liceu, gimnaziu și 
grădiniță), doamna Nușa Basarabă, în cuvântul de 

deschidere a acestui frumos eveniment, a mulțumit 
tuturor celor prezenți la această manifestare cultu-
rală și a prezentat programul realizat de către Casa 
de Cultură Novaci în colaborare cu Școala Generală 
și Liceul Teoretic Novaci.

Rând pe rând, profesori și elevi cu talent și res-
pect pentru Măria Sa VERSUL, organizatori și cola-
boratori, si-au bucurat sufletul cu creațiile emines-
ciene, cu vorbele de duh ale marelui Arghezi într-un 
film din anul 1957, cu reacții ale unor minți tinere, 
profunde în a simți efectul unei lecturi echilibrate la 
doar 16-17 ani, cu recitările de excepție ale artistului 
Pompiliu Ciolacu și mai timide ale elevilor, cu melo-
diile folk ale Ștefaniei Avramescu sau doina dulce, 
românească, măiestrit interpretată la fluier de elevul 
Călin Cotorcea, sau cu versurile doamnei Florentina 
Cuteanu, care, cu această ocazie, și-a lansat la No-
vaci al doilea volum de versuri, „Visuri în amurg”. 

Pentru început, domnul profesor pensionar Bon-
doc Dumitru, ne-a povestit, cu mult har, despre 
Eminescu, ca un punct de reper în evoluția litera-
turii române. Doamna directoare a Liceului Novaci, 
profesoara Alina Țicu a prezentat, cu ajutorul video-
proiectorului, o înregistrare făcută de Tudor Arghezi 
la Radio România în 1957 despre Eminescu. Materi-
alul a fost pregătit de doamna profesoară Ica Udriște.  
Trei eleve de liceu au prezentat un scurt eseu despre 
Eminescu. Eseul Mariei Iuliana Dăianu din clasa a 
XI-a A intitulat „Eminescu este și al meu” ne spune 
că „prin simple versuri prin ritm și rimă, prin iubire 
de oameni și natură, flacăra lui Eminescu rămâne 
arzând neîncetat în sufletele noastre ca o divinita-
te atotputernică și atotștiutoare, ce schimbă pașii 
de dans ai inimii, ce caută vitalitate în orice bătaie 
a ei. Genialitatea și iubirea eternă mi l-au creionat 
ca pe un luceafăr ce îmi luminează viața la recitirea 
fiecărui vers al său. Pentru mine, Eminescu este un 
colț de rai, spre care alerg neîncetat, este un acasă 
la care mă întorc de oriunde, este viață și moarte, 
rațiune și simțire, poveste și adevăr.” Colega sa de 
clasă, Virginia Stegaru, în eseul „Eu și Eminescu” 
ne informează că Eminescu pentru ea este o infinită 
sursă de inspirație ce-ți împlinește sufletul. „Fiecare 
ne definim, la un moment dat al existenței noastre, 
printr-o paletă de sentimente. Suma sentimentelor 
mele este Eminescu”, încheie eleva Stegaru eseul 
său. Eleva Berbecel Daria din clasa a X-a, A și-a 
intitulat eseul „Din suflet: Eminescu” prin care ne 
destăinuie faptul că „odată citită, poezia lui rămâne 
în sufletul meu. Orice simți, sau ai vrea să simți, e 
descris în cel puțin o poezie de-a lui. Poți să iubești 
și să tremuri pe lacuri, poți să speri și să te schimbi, 
pentru că omul, prin natura sa, e foarte schimbător, 
iar Eminescu a devenit un luceafăr pe cerul literatu-
rii universale”.      

A urmat apoi un moment poetic susținut de pro-
fesorul Pompiliu Ciolacu, aplaudat furtunos, la fi-
nal, de către cei prezenți în sală. 

În continuare, patru elevi de la Școala Gimnazi-
ală Pociovaliște, Andrei Țicu, Andrei Surupăceanu, 
Deaconescu Alessia și Popescu Daria au recitat po-
ezii din lirica eminesciană. După ce eleva Ștefania 
Avramescu, din clasa a XI-a A, a interpretat melodi-
ile „Mai știi” și „Cântec de dragoste”, acompaniindu-
se de chitară.   

A urmat rândul elevilor de la Școala Gimnazială 

Novaci să recite poezii din lirica eminesciană. După 
recitările elevilor doamnei profesoare Meseșan Teo-
dora, Bălășoiu Teodora, Catrinoiu Andra, Deacones-
cu Alessia și Calotescu Sara, elevul Călin Cotorcea 
a interpretat cu măiestrie, o doină la fluier, apoi a 
urmat ultima serie de recitări făcute de elevii doam-
nei profesoare Ramona Cenușe: Mitan Larisa, Băloi 
Andreea, Lăpădat Taisia și Stegaru Lupu Giada. 

Lansarea volumului doi al poetei 
novăcene Florentina Cuteanu

În partea a doua a programului, doamna 
învățătoare Florentina Cuteanu, care de nouă ani 
lucrează în București, a lansat al doilea său volum 
de poezie, intitulat „Visuri în amurg”, la fel ca și 
anul trecut când a lansat volumul de debut intitu-
lat „Printre stele și flori”, tipărit la Editura „SEMNE” 
din București. Și acest volum e publicat de aceeași 
editură bucureșteană și e structurat pe patru mari 
capitole: Poezii de suflet,  Poezii de dragoste, Poezii 
despre natură și Poezii sociale. 

Doamna Cuteanu, la îndemnul prietenei sale, 
Nușa Basarabă, a recitat mai multe poezii din acest 
volum, printre care și „Novăceanca” despre care a 
povestit cum i-a venit ideea să o scrie. „Marinela Gu-
ran mi-a trimis o fotografie cu cumnata ei în port 
popular. Eu mă inspir , în poezii, mai mult după 
fotografii. Când văd o imagine frumoasă, dintr-o fo-
tografie, imediat îmi vine o idee. Ceva se declanșează 
în mintea mea, ca o muză, și încep să scriu. Și nu 
mă opresc din scris până nu o termin.”  

Domnul profesor Mocioi a citit poezia „Cătălina” 
dedicată de doamna Cuteanu Ecaterinei Teodoro-
iu, Eroina noastră națională, și a făcut referiri că, 
pe 14 ianuarie 2023, se împlinesc 129 de ani de la 
nașterea acesteia.   

Domnul colonel Loga Walter a înmânat celor două 
membre ale Filialei, câte o diplomă de merit „pentru 
promovarea culturii și a tradițiilor populare locale 
în rândul tineretului novăcean și a omagierii eroilor 
neamului românesc din toate timpurile”.  

„Evenimentul organizat la Casa de Cultură No-
vaci a fost unul «pentru suflet», în cadrul căruia 
onor auditoriul format din adulți și tineri, au privit 
și ascultat cu sufletul la gură recitări de înaltă cla-
să (... pe domnul prof. Pompiliu Ciolacu, director al 
C.J.P.C.C.T.GJ care recită dumnezeiește!!!), creații 
literare de excepție ale liceenilor, cântece folk și doi-
ne, creații eminesciene sau ale doamnei învățătoare 
Florentina Cuteanu, care și-a lansat al doilea vo-
lum de versuri, tot la noi. La finalul activității am 
rămas cu un sentiment de bucurie, de plăcere, cu 
o mulțumire interioară că nu am pierdut timpul, că 
mi-am regăsit sufletul vorbind despre codri și munți, 
despre fericire și dragoste, despre moarte și viață. 
Ce poate fi mai frumos?”, a încheiat doamna Nușa 
Basarabă frumosul eveniment cultural. 

Ce eveniment plăcut și relaxant! Ce oameni 
minunați și câtă simțire de român adevărat într-o 
zi așa măreață a găzduit Casa de Cultură Novaci! 
Felicitări tuturor celor ce s-au implicat și participat 
la așa eveniment cultural!

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, 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. Pre-
ajba 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 Copăcioasa, 
comuna Scoarța cu deschi-
dere 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 di-
ferite.

Telefon: 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 în-
grijire persoană bolnavă (feme-
ie), în Bârsești. 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 toată 

averea pe care o posed în co-
muna Dănești, satul Trocani, 
județul Gorj. 

Sunt pensionar, fără fami-
lie. 

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.

 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.

Vând casă în sat Valea 

Mănăstirii, com. Cătunele. 

Casa are bucătărie, living, 2 

dormitoare, baie, terasă și beci 

cu 3 încăperi și este acoperită 

cu tablă Lindab. Are izolație, 

termopane și încălzire cen-

trală. Teren 3500 m2 pe care 

se află anexe gospodărești, 

livadă, vie pe șpalieri și bol-

tă. Se vinde mobilată / nemo-

bilată. Preț negociabil. Tel.: 

0723310928.

DeceseDecese

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

r Cu adâncă du-

rere în suflet familia 

anunță plecarea  spre 

o lume mai bună a  

doamnei  doctor  vete-

rinar GIURGIULESCU 

FLORICA.

Înmormântarea va 

avea loc în data de 

17.01.2023, ora 12 la ci-

mitirul din com. Arcani.

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

Tel.: 0764211699.

 Închiriez garsonieră 
în București pe termen lung. 
Tel.: 0764452341.

 Pierdut card vauchere 
de vacanță pe numele Bertha 
Marcela salariată a Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-
Jiu.

PierderiPierderi

ANUNT PUBLIC 
privind depunerea solicitării de emitere a acordului 

de mediu

S.C. CLEO ȘI GEO 83 MARKET S.R.L anunţă publicul 

interesat asupra depunerii  solicitării  de  emitere  a  acordu-

lui  de  mediu  pentru  proiectul ,,Înființare fabrică peleți 
și brichete CLEO și GEO 83 MARKET S.R.L.”, amplasat în  

comuna Dănești, satul Brătuia, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 

sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, 

nr.76, Târgu Jiu, judeţul Gorj și la sediul  CLEO și GEO 83 

MARKET S.R.L, comuna Dănești,  în zilele de luni - vineri 

între orele 8:30 -14:00.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţi-

ei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, mu-

nicipiul Târgu Jiu.

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 orice meserie, minim 450 lei, rate, 
diplome recunoscute, sprijin angajare. Cău-
tăm colaboratori, 2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariatsnm@yahoo.com
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

1 – Măsuri de ordin general

Târziu, să sperăm că nu prea târziu, omenirea 
a realizat că aproape totdeauna „ce-i prea mult 
nu-i bun” ceea ce în plan agroalimentar se poate 
traduce în „mai bine să mâncăm mai puțin dar 
mai sănătos”. Cine nu conștientizează astăzi că 
procentul tot mai mare de obezi printre noi este 
cauzat de consumul exagerat de „fast food-uri” 
fabricate preponderent din produse petroliere, dar 
chiar și agricole, obținute în stil industrial, mult 
prea departe de posibilitățile naturale ale plante-
lor și animalelor? Spre exemplu: poate o „vacă” ce 
produce peste 18.000 litri lapte într-o lactație, 
adică peste 60 litri lapte pe zi (o lactație durează 
305 zile), adică aproape 10 % din greutatea sa vie, 
mai este o vacă adevărată și prin extensie, pro-
dusul său mai poate fi socotit cu adevărat lapte? 
Dar peste 10.000 kg grâu produse de un hectar 
„îngrășat” până la peste poate cu substanțe hră-
nitoare produse tot din petrol, gaze, apă și ener-
gie electrică, mai dă o pâine cu adevărat „pâine”?. 
Exemplele se pot extinde în toate domeniile. Să nu 
nedreptățim producția de legume și să ne gândim 
dacă pe masă avem cu adevărat roșii când aces-
tea sunt produse într-o seră a cărei producție ne 
împăunează cu peste 200 to/ha și mai sunt pro-
duse și „hidroponic” căci în lăcomia noastră pen-
tru bani fugim de lucrările manuale deoarece sunt 
incomode, necesită o preocupare mai mare și nu le 
mai lasă „patronilor” timp pentru baruri, cluburi 
și alte destrăbălări. Să nu mă considerați un reti-
cent la progresul tehnologic. Eu însumi am bene-
ficiat de importante favoruri și recompense datori-
tă noutăților tehnologice introduse și producțiilor 
mari pe care le-am realizat, dar acestea au fost 
obținute prin potențarea deșteaptă a fertilității 
naturale a solului și prin executarea corectă și 
la timp a agrotehnicii, nu prin supraexploatarea 
bazei de producție.

În contextul temei din titlu reiau permanentul 
meu îndemn către dumneavoastră stimați fermi-
eri, de a folosi cu preponderență soiuri și hi-
brizi de plante de cultură sau rase de animale 
ROMÂNEȘTI. Ele sunt perfect adaptate condițiilor 
noastre de creștere, chiar și mai puțin mofturoase 
la eventualele deficite de tehnologie. Ba chiar sunt 
mai sănătoase pentru om și natură, mai apetisan-
te. Să lăsăm departe de noi snobismul și cosmopo-
litismul, europenismul, și să trăim mai ecologic și 
cu siguranță vom trăi mai mult și mai sănătos. Ați 
băgat cumva de seamă că produsele alimentare im-
portate din „țările dezvoltate, civilizate” sunt de fapt 
rebuturile acestora, cele mai dăunătoare, pe care 
piața lor le refuză, dacă nu cumva produse anume 
pentru „persoane din lumea a doua”?.

Revenind la protejarea ecologică, unii îi zic bio, 
a grădinilor familiale trebuie să punem pe primul 
plan măsurile agrotehnice care nu ne costă prac-
tic nimic, ele incumbă doar un ușor efort de gân-
dire și de disciplină. Amplasați grădinile de le-
gume și plantațiile de pomi, arbuști fructiferi 
și vie numai pe terenurile apte pentru acestea. 
Evitați zonele cu exces de umiditate sau bătu-
te de vânt, solurile sărace, scheletice și astfel 
acordați culturilor dumneavoastră condiții natura-
le optime de creștere și dezvoltare și vor lupta cu 
mai mult succes cu agresorii naturali. Contra agre-
sorilor umani, și nu numai a lor ci și animalelor 
mici sau mari, pofticioase la acestea, împrejmuiți 
grădinile cu gard de sârmă cu ochiuri mai mici 
de 5 cm și îngropat cel puțin 15 cm în sol. Astfel 
se asigură securitatea producției dumneavoastră și 
nu veți fi nevoiți să cheltuiți suplimentar bani și 
eforturi pentru apărarea ei.

Unii plătesc atât de scump vanitatea, încât 
ajung să spună că nu au dat niciun ban pe ea.                                                                   

Ion VELICAN                                                                                                
 

Iarna - înlăturați zăpada din exteriorul gar-
dului, spre a împiedica iepurii să sară peste el în 
interior, căci vor face prăpăd printre pomi. Dacă 
în interior gardul va fi dublat cu un rând de căti-
nă albă cu vigoare redusă dar cu mulți și agresivi 

Să ne protejăm ecologic 
grădina, casa

spini. condusă sub formă de gard fructifer, acesta 
devine practic impenetrabil pentru om sau animale, 
chiar și pentru iepuri, mai ales dacă plantăm soiuri 
cu spini abundenți și agresivi. Ne asigurăm astfel 
și cantitatea necesară de fructe de cătină și nu o 
mai cumpărăm din piață. Cultivați plantele și 
soiurile, hibrizii cei mai adaptați la condițiile 
zonei, practicați schemele și densitățile opti-
me, normale. Densitățile mari sunt păguboase, nu 
benefice, în timp ce densitățile mai mici, până la 
o anumită valoare desigur, compensează atât prin 
producții mai mari pe plantă cât și prin produse de 
calitate superioară, mai sănătoase. 

O altă măsură ecologică necostisitoare, la înde-
mâna oricui, este efectuarea ogoarelor de toam-
nă pentru însămânțările și plantările din primăva-
ră. Iarna va lucra efectiv în favoarea dumneavoastră 
asupra solului fără a-i dăuna, ba dimpotrivă, îi va 
face bine. Nu distrugeți cârtițele și râmele, ele 
lucrează efectiv în favoarea dumneavoastră, chiar 
dacă uneori aspectul fizic al activității lor vi se 
va părea inestetic. Aliați-vă cu păsările cerului 
acordându-le hrană și adăpost pe timpul iernii, căci 
ele vor consuma majoritatea insectelor ce dăunea-
ză culturilor agricole. Eu așa am făcut și de peste 
35 de ani nu s-au mai aplicat tratamente chimice 
pentru protejarea pomilor aflați în micuțul parc din 
fața blocului meu. Folosiți gunoiul menajer și de 
la animale și păsări bine compostat și cenușa 
din sobe, pentru fertilizarea grădinilor de legume 
și a plantațiilor de pomi fructiferi și vie. Cenușa se 
împrăștie uniform pe sol sau se amestecă cu guno-
iul în curs de compostare. Cenușa rezultată din 
arderea cărbunilor nu se folosește căci este to-
xică pentru sol și plante. O altă măsură utilă este 
aceea de a nu cultiva pomi prin vii și grădina 
de legume căci induceți o concurență artificială și 
plantele se stânjenesc unele pe altele. Pierd astfel 
toate culturilor. Observați ce se petrece sub nucii 
sau perii care mai cresc prin unele vii pe dealuri. 
Sub aceștia nu crește via iar dacă cumva crește, 
produce struguri de calitate inferioară. Același 
dezavantaj se observă și la pomii respectivi. Dacă 
organizați un asolament rațional în rotația căruia 
plantele de cultură să revină pe același loc după 
cel puțin numărul minim de ani necesari pentru 
dispariția bolilor și dăunătorilor specifici, iar ele 
să fie bune premergătoare pentru culturile succe-
soare, veți reduce substanțial efortul plantelor și al 
vostru pentru creșterea și protejarea recoltelor. 

Pentru explicații mult mai amănunțite și 
o mai bună înțelegere a acestor tehnologii 

consultați cartea mea  

 Ghidul fermierilor mici și mijlocii: 
- vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumi-

cole - ediția 2020,
- vol. 2 – Viticultură și vinificație - ediția 

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022
 

Telefon: 0765 622 623 – luni - vineri 
    între orele 08.30 – 16.00, 

     sau - 0764 471 206 - permanent  
 
Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 

de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oame-
nii, pe pământ - căci ele sunt cele care ne țin 
pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spu-
ne, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu 
siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt 
vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un aver-
tisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit 
să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoa-
ne în care mi se aduce la cunoștință despre 
masacrarea familiilor de albine de către po-
sesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi 
care fac tratamente chimice „după ureche” și 
în momente total nepotrivite, mai ales în tim-
pul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii 
de acesta. Legea 383/2013, cu modificările ul-
terioare a apiculturii prevede pedepse aspre 
pentru astfel de nereguli.  Așadar, cu câteva 
zile înainte de a efectua un tratament chimic 
la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați pri-
măria de acest lucru, comunicând ziua trata-
mentului și produsele ce le veți folosi. 

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

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt pole-
nizate de insecte precum albinele. 

Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă 
lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

Aștept cu deosebit interes propunerile, 
sugestiile dumneavoastră, stimați cititori, 

fermieri, și despre alte subiecte de interes în 
activitatea cotidiană din ferma,  gospodăria  

dumneavoastră  căci:
Dacă toate astea fi-vor respectate,

         Bunăstarea vine către tine apoi ...
Ing. ION VELICI
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Anthony Durham a 
semnat cu CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu i-a găsit înlocuitor lui Xavier Cannefax. 
Oficialii grupării gorjene l-au adus la Târgu-Jiu pe Anthony 
Durham. 

Jucător de pozițiile 1-2, americanul a semnat până la fi-
nalul acestui sezon. Durham vine din campionatul Poloniei, 
unde a jucat pentru Arka Gdynia. El a mai activat și în Ci-
pru, la Enosis Neon Paralimni, dar și în prima ligă din Cehia, 
la BC Geosan Kolin.

,,Noul fundaș al grupării gorjene s-a născut pe 6 august 
1994, în Philadelphia, SUA. Anthony Durham a jucat în SUA 
în campionatul NCAA, timp de 5 sezoane, în perioada 2014-
2019, la gruparea Rider Broncs. În vara lui 2019, Anthony 
a luat drumul Europei, iar primul contat pe care l-a avut în 
Europa a fost la echipa Enosis Neon Paralimni, din Cipru, cu 
care a semnat pentru sezonul 2019-2020. Evoluțiile bune din 
Cipru, din parte parte a sezonului, unde a avut o medie de 
aproape 11 puncte marcate pe meci, au atras atenția cehilor 
de la BC Geosan Kolin, din prima ligă a Cehiei. Americanul a 
trecut pentru partea a doua a sezonului 2019-2020 în Cehia, 
unde a avut o evoluție foarte bună, reușind să fie unul dintre 
cei mai buni marcatori ai grupării din Kolin, cu o medie de 17 
p marcate pe meci, și cu un record de 24 de puncte marca-
te într-o partidă din prima ligă a Cehiei. După experiența din 
Cehia, Anthony Durham a trecut pentru sezonul 2021-2022, 
în prima ligă din Polonia, la gruparea Asseco Arka Gdynia. 
În cele 22 de partide disputate pentru gruparea poloneză a 
totalizat 9,7p/meci, 3,6 recuperări pe meci și 3,1 asisturi”, au 
transmis reprezentanții clubului gorjean.

Cel mai probabil, jucătorul american va debuta în aceas-
tă săptămână, când formația noastră are programate două 
confruntări. 

Miercuri, 18 ianuarie, baschetbaliştii grupării gorjene se 
deplasează la Piteşti, acolo unde vor juca contra echipei FC 
Argeş Piteşti. Meciul din Trivale va începe la ora 19.00. Al 
doilea meci al săptămânii este programat pe teren propriu. 
CSM Târgu Jiu va juca cu SCM U Craiova, sâmbătă, 21 ia-
nuarie, de la ora 18.00. Ambele partide pot fi urmărite pe 
canalul FRBTV.

CĂTĂLIN PASĂRE

Antrenorul timișorean 
Călin Cojocaru, cel 
care a pregăit Pan-

durii Târgu Jiu în Liga 2 și 
Liga 3, revine în fotbalul gor-
jean. Tehnicianul va condu-
ce trupa patronată de Nicolae 
Sarcină, Viitorul. Până la ora 
acestui articol, informația nu 
a fost confirmată de cele două 
părți, dar Cojocaru s-a aflat la 
Stadionul Municipal pentru 
a semna actele. Din câte se 
pare, antrenorul Florin Stîngă 

Călin Cojocaru, la Viitorul!Călin Cojocaru, la Viitorul!
a hotărât să plece din nou de la 
echipă, după ce brașoveanul a 
mai fost înlăturat de patronul 
Viitorului și în trecut, dar tot 
acesta l-a adus înapoi pe fostul 
mijlocaș al Pandurilor. Cum 
Stîngă nu a răspuns la telefon, 
rămâne un mister ce s-a în-
tâmplat între cei doi, asta deși 
apele au fost rareori liniștite la 
trupa de eșalon secund. Reve-
nind la Călin Cojocaru, acesta 
a pregătit-o ultima oară pe Vii-
torul Dăești, formație vâlceană 

care activează în  Liga 3.  A stat 
acolo 13 etape, timp în care 
,,vulturii” au acumulat cinci 
victorii, patru remize și patru 
înfrângeri. 

Antrenorul din Banat le 
mai are în C.V. pe Millenium 
Giarmata, Național Sebiș și 
ACS Poli Timișoara. Dacă va fi 
instalat principal, Cojocaru ur-
mează să stabilească progra-
mul de iarnă al echipei. Liga 2 
se reia la finalul lunii viitoare.

CĂTĂLIN PASĂRE

Grupele de băieți Under 13 și Under 15 
de la CSM Târgu Jiu au disputat mai multe 
meciuri oficiale la finalul săptămânii trecute. 
Mezinii de la secția de baschet, antrenați de 
Carlos Popescu, au fost gazdele turneului de 
debut din Grupa H. Meciurile s-au disputat în 
Sala ,,Voievod Litovoi” din Târgu-jIU.  

Două victorii categorice cu ACS Juniors 
Craiova (114-14) și SCMU Craiova (122-7 ) au 
obținut amfitrionii, care au și cedat un joc, cu 
ACS Champions București-Craiova (58-87).

,,Un debut de campionat pe măsura 
așteptărilor, încheiat cu un bilanț favorabil al 
echipei noastre, cu două victorii din trei posi-
bile. Cele două victorii ne dau încredere, dar 
și oarecum șansa accederii în faza a doua a 
acestui sezon competitional. 

Ca și o apreciere în privința ultimului joc, nu 
sunt sub nicio formă mulțumit. Băieţii au avut 
suficiente ezitări, atât în faza de atac dar, cu 
siguranță, înfrângerea se datorează probleme-
lor din defensivă. 

Sperăm, în timpul extrem de scurt rămas 
până la disputarea returului, să reușim să di-
minuăm problemele din defensivă”, a declarat 

Baschetbaliștii U13 și U15, la primele turnee din an
antrenorul Carlos Popescu.

Grupa U15, condusă de Adrian Roșu, s-a 
deplasat la Constanţa pentru partidele din ca-
drul Turneului 1 din Faza a doua a Grupei 7. 

Gorjenii s-au întors cu un bilanț negativ, 
dar cu un antrenor mulțumit. Roșu a declarat 
că băieții săi au respectat planul tactic. CSM 
Târgu Jiu a disputat cinci partide în trei zile.

,,A fost un turneu reușit din toate punctele 
de vedere. Băieții s-au descurcat de minune şi 
au respectat planul de joc în fiecare partidă. 
Am avut însă niște meciuri foarte, foarte grele. 

Din păcate ne întoarcem cu o singură victo-
rie și patru înfrângeri, dar consider că trebuia 
să avem trei victorii. Aș vrea să-i felicit pentru 
lupta depusă și sper să mențină intensitatea 
la același nivel și pentru viitoarele turnee”, a 
precizat Roșu.

REZULTATE
JUNIORI BASCHET MASCULIN

Campionatul Național U15
Constanța, 13-15 Ianuarie 2023
Grupa 7
Vineri, 13.01.2023, Ora 13.00
CSM Târgu Jiu – CSM Constanța 46-48
Vineri, 13.01.2023, Ora 20.00
CSM Târgu Jiu – ABC Galactica Brașov 46-69
Sâmbătă, 14.01.2023, Ora 13.00
CSM Târgu Jiu – ACS Cuza Pirates Brăila 48-44
Sâmbătă, 14.01.2023, Ora 18.00
CSM Târgu Jiu – ACS Playball Bucuresti 34-60
Duminică, 15.01.2023, Ora 08.30
CSM Târgu Jiu – CSS Viitorul Cluj Napoca 29-72

CĂTĂLIN PASĂRE
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Universitatea  Craiova 
a încheiat stagiul de 
pregătire din Antal-

ya cu o remiză, 1-1 cu Parti-
zan Belgrad, ocupanta locului 
secund din campionatul Ser-
biei.  Pavlovic (`11) a deschis 
scorul dintr-un penalty pro-
vocat de Arlauskis, dar olte-
nii au egalat tot de la punctul 
cu var. Andrei Ivan a punctat 
în repriza secundă, după un 
fault la Roguljic. Eugen Ne-
agoe a mizat pe următoarea 
formulă de echipă: Arlauskis 
– Căpățînă, Papp, Mitrea (’85, 
Zajkov), Vătăjelu – Screciu – 
Roguljic, Crețu, Nistor, Ivan – 
J. Markovic (’66, Rivaldinho). 
În Turcia, doljenii au mai în-
registrat două victorii, 3-1 cu 
Kecskemeti și 1-0 cu Widzew 
Lodz. Andrei Ivan, cel care va 
purta banderola de căpitan în 
absența lui Nicușor Bancu, 
s-a declarat încrezător după 
perioada de acumulare.

„Nu e ceva nou să fiu că-
pitanul echipei. Am mai fost. 
E o responsabilitate în plus 

Neagoe, mulțumit după cantonament: ,,Sunt 
11 zile în care au muncit foarte bine”

pentru mine, vreau să dau to-
tul pe teren și să fiu mult mai 
puternic. A fost un meci greu 
pentru noi, suntem deja de 11 
zile aici, ne-a încărcat Mister 
foarte mult. A fost un meci de 
luptă, sunt bucuros că am ieșit 
cu toții sănătoși și mergem 
acasă. Sunt optimist! Sun-
tem doar la 7 puncte de locul 
1, sperăm să facem un meci 
bun la Botoșani, să câștigăm, 
să fie bine. Domnul Neagoe a 
venit cu idei bune, suntem de 
puțin timp împreună. Vreau să 
marchez cât mai multe goluri 
pentru Universitatea Craiova 
și să câștigăm cât mai multe 
meciuri. Ne dorim să oprim se-
ria celor de la CFR Cluj, vom 
vedea”, a declarat atacantul.

Eugen Neagoe a analizat 
stagiul de pregătire din Turcia 
și a recunoscut că prestația 
cu Partizan nu a fost una 
strălucită. Totuși, per total, 
antrenorul a fost mulțumit 
de aportul elevilor săi. Primul 
meci oficial din 2023 pentru 
,,juveți” va avea loc sâmbătă, 

21 ianuarie, de la ora 20.00, 
la FC Botoșani.

„Cei trei adversari pe care 
i-am întâlnit în cantonamen-
tul din Antalya au fost dificili. 
Noi am intrat mai greu în joc 
și aveam o stare de oboseală. 
Știam acest lucru, am vorbit 
cu băieții și le-am spus să nu 
ne complicăm. Și terenul, chiar 
dacă arată bine, a fost tare și 
sărea mingea destul de rău. 
Nu a fost doar greșeala de la 
gol, au mai fost alte trei greșeli 
trase la indigo. Pe fondul 
oboselii, nu au fost la fel de 
concentrați, așa cum am dis-
cutat cu ei înainte de joc. Sunt 

convins că nu se vor întâmpla 
astfel de faze și în campio-
nat, pentru că sunt jucători 
cu experiență, valoroși și nu 
putem face asemenea cadouri 
adversarilor. Băieții au muncit 
din greu în aceste 11 zile, dar 
astăzi nu am făcut un joc atât 
de bun, așa cum ne doream și 
puteam. Chiar dacă am întâl-
nit o echipă foarte bună, știți 
cu toții ce înseamnă Partizan, 
cred că suntem mai puternici 
decât ei și cred că puteam 
arăta mult mai bine. Nu m-a 
mulțumit nici faza defensivă, 
nici cea ofensivă. Am făcut 
greșeli pe ambele faze, noi pu-

tem să jucăm mai bine când 
avem mingea, dar și când nu 
o avem. Greșeli pe care nu le 
făcusem în primele două jo-
curi. În atac au fost ocazii. 
Sunt 11 zile în care au muncit 
foarte bine. Cei de la Partizan 
au jucat foarte dur. Dacă va fi 
cazul, vom mai aduce jucători. 
Băieții au înțeles importanța 
jocului de la Botoșani. Va fi 
primul meci oficial din 2023 și 
nu va fi deloc ușor, știți cum se 
joacă la Botoșani”, a declarat 
Eugen Neagoe. Universitatea 
ocupă locul 5 în Superligă, cu 
38 de puncte.

CĂTĂLIN PASĂRE


