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Condamnat după patru Condamnat după patru 
ani de la comiterea a ani de la comiterea a 
trei infracțiuni rutieretrei infracțiuni rutiere

4 milioane de lei! Atât a câștigat, 4 milioane de lei! Atât a câștigat, 
anul trecut, fi rma căreia îi aparține anul trecut, fi rma căreia îi aparține 
”mașina morții”, doar de la Jilț Sud! ”mașina morții”, doar de la Jilț Sud! 

Ziua max. 10Ziua max. 1000CC 00CC

»4»4
23 de miliarde 23 de miliarde 

de lei pentru Mușeteștide lei pentru Mușetești

»3»3

»8-9»8-9

EVENIMENT/ PAG. 6EVENIMENT/ PAG. 6

Încă două accidente de Încă două accidente de 
muncă mortale în Gorjmuncă mortale în Gorj

Încă doi oameni și-au pierdut viața 
ieri, în accidente de muncă. Tragedi-
ile s-au întâmplat la Borăscu și Târ-
gu Cărbunești. Este vorba despre doi 

bărbați, în vârstă de 37 
și 55 de ani, care au 
murit sub ochii cole-

gilor lor, ambii lu-
crând la rețeaua 
de canalizarea 
din localitățile 

menționate.

Bucătăria lui Fabi: Mușchi de porc 
umplut, învelit în șuncă afumată umplut, învelit în șuncă afumată 
de porc, varză roșie, sos de de porc, varză roșie, sos de 
piper verde !piper verde !

Plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Târgu-Jiu pentru abuzurile din minerit! Reclamant, Târgu-Jiu pentru abuzurile din minerit! Reclamant, 
vicepreședintele Sindicatului Liber Oltenia, sector Tismana vicepreședintele Sindicatului Liber Oltenia, sector Tismana 

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

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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„În ţara orbilor, cel cu un ochi es te împărat.” - Proverb românes c„În ţara orbilor, cel cu un ochi es te împărat.” - Proverb românes c
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Creştin ortodox

Romano catolic
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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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Spre Schengen, pas cu pas?!
Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Se caută constructor pentru Se caută constructor pentru 
reabilitarea Casei Tineretuluireabilitarea Casei Tineretului

Motto: „Drumul spre fericire 
presupune trei secrete: hotărâre, 
efort și timp.”

Tenzin Gyatso
Din Determinare

În mod cert, România înde-
plinea condițiile tehnice pen-
tru aderarea în 8 decembrie 

anul trecut la Spațiul Schengen. 
Ceea ce nu au făcut autoritățile 
române – cei îndreptățiți să se 
ocupe de politica externă, adică 
Preș. Klaus Werner Iohannis, mi-
nistrul de Externe Bogdan Aures-
cu și chiar SIE – a fostlâncezeala 
în care s-au complăcut, încât nici 
măcar nu au bănuit că Austria, 
prin Cancelarul Karl Nehammer, 
ne vor trânti un „veto” în nas și 
ne vor lăsa cu buza umflată!

LAUDE NEÎNTEMEIATE. 
Lăudăroșenia cu care Preș. Klaus 
Werner Iohannis și liderii pretin-
sului Partid Național Liberal dă-
deau ca sigură intrarea României 
în selectul Spațiu Schengen este 
de blamat. Ori, după cum bine se 
știe, avem o zicală conform căreia 
„Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă 
și-n traistă.”

E trecut mai bine de o lună 
de zile de atunci și nici măcar 
un demnitar român, dacă cumva 
cei doi corifei ai politicii externe 
a României se consideră români, 
nu a făcut nici-un pas în această 
direcție. Ba mai mult, chipurile 
l-au retras pe Ambasadorul Ro-
mâniei la Viena, Emil Hurezeanu 
– tot un fel de lasă-mă să te las - 
cică pentru consultări.

Abia joi, Administrația 
Prezidențială ne-a comunicat 
ceva, neconcludent, despre 
România și Schengen. A avut 
loc o discuție telefonică între 
președinții României și Austriei, 
la inițiativa părții austriece, în 
urma căreia Ambasadorul Emil 
Hurezeanu, despre care se fă-
cuse vorbire că ar fi fost retras 
pentru consultări, va fi retrimis 
la post. Cum ar veni, tot alții 
au inițiative și nu noi, românii. 
Președintele României, Klaus 
Iohannis, a avut, joi, o convor-
bire telefonică cu Președintele 
Austriei, Van der Bellen, cum 
spuneam, la inițiativa părții 
austriece. Că ai noștri sunt tot cu ca-
pul în nori și, deci, cu nasul pe sus.

DEZAMĂGIREA ROMÂNILOR, 
ARGUMENTUL LUI IOHANNIS. 
Președintele Klaus Iohannis a trans-
mis omologului austriac că votul ne-
gativ exprimat de Austria în cadrul 
reuniunii Consiliului Justiție și Afa-
ceri Interne privind aderarea Româ-
niei la Spațiul Schengen a produs 
dezamăgire în rândul cetățenilor ro-
mâni. Președintele României a arătat 
că acest vot a fost cu atât mai dificil 
de înțeles cu cât nu reflectă bunele 
relații existente între cele două țări și 
cooperarea strânsă în mai multe do-
menii, inclusiv al afacerilor interne, 
și nici nu reflectă realitatea legată de 
sursa problemelor invocate de Austria 
privind migrația ilegală.

PREȘEDINTELE AUSTRIEI, UN 
DIPLOMAT ȘI UN DOMN! În urma 
discuției cu Președintele Van der Bel-
len, Președintele Klaus Iohannis a 

decis retrimiterea la Viena a Amba-
sadorului României, chemat în țară 
pentru concultări în data de 9 de-
cembrie 2022.

Acest demers reprezintă un gest 
de deschidere a României pentru 
identificarea unor soluții construvti-
ve și facilitarea unui dialog dinamic, 
pe toate canalele disponibile.

Cei doi președinți au avut, de 
asemenea, un schimb de opinii pri-
vind evoluțiile de securitate din regi-
une și sprijinul acordat Ucrainbei”, 
a mai transmis Administrația 
Prezidențială, între altele.

După cum am remarcat, primul 
pas l-a făcut Președintele Austriei și 
nu acela care-ar fi trebuit să-și arate 
diplomația, dacă o are, și, desigur, 
interesul. Sau, cine știe, poate noro-
cul ține cu președintele Iohannis, iar 
Cicero avea dreptate când afirma: „A 
face pe prostul la timpul potrivit este 
cea mai mare înțelepciune”.

ION PREDOȘANU

Compania Națională de 
Investiții a scos la licitație lucrări-
le privind reabilitarea și moderni-
zarea Casei Tineretului din Târgu-
Jiu, imobil aflat de ani buni într-o 
stare avansată de degradare.

Lucrările se ridică la circa 18 
milioane de lei, fără TVA. 

Casa Tineretului din Târgu-
Jiu a intrat, la începutul anului 
2017, în patrimoniul Consiliului 
Județean Gorj. Clădirea ampla-
sată pe strada Nicolae Titulescu, 
având o suprafață construită la 

sol de 1.192 mp și o suprafață con-
struită desfășurată de 5.095 mp, are 
nevoie de reabilitare totală.

Firmele interesate de lucrare au 
termen până pe data de 20 februarie 
să depună ofertele. 

După modernizarea imobilu-
lui, aici își va desfășura activitatea 
Școala Populară de Arte ,,Constantin 
Brâncuși” Târgu-Jiu, aflată în sub-
ordinea Consiliului Județean. Casa 
Tineretului va putea găzdui diverse 
spectacole, concerte sau expoziții.

I.I.

Te-ncearcă viața? 
Tu zâmbește!
Când pleci la drum, te socotește
Și vezi cine te însoțește,
Dacă ți-e drag și te iubește,
Mărește-ți pasul și…zâmbește!

Cântăre-i vorba ce-ți rostește,
De-i mânios și te rănește,
Dacă-și dă seama că greșește,
Tu iartă-i fapta și…zâmbește!

Dacă-i milos și te-ocrotește,
Când lumea rea te amăgește
Și grija mi te năpădește,
Înalță-ți fruntea și …zâmbește…

De-i iubitor și-ți dovedește
Și simți că nu te osândește,
Cu el în brațe odihnește,
Te-nseninează și….zâmbește…

Când dragostea te părăsește
Și dorul ți se ostoiește
Rărește-ți pasul- chibzuiește!
Oprește-ți plânsul…și zâmbește!

De simți că totul se sfârșește,
Închină-te la cer- privește,
Că viața-n ochi ți se citește.
Chiar de te doare tu…zâmbește…

În mâini norocu-ți plămădește,
Te luptă, speră și trudește,
Că Dumnezeu te răsplătește,
Tu mulțumește-I! și zâmbește!

VASILE CERTEZANU
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La sesizarea liderului 
sindical, la unitatea 
minieră de la Tisma-

na, în 2022, a venit Corpul 

Plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu pentru abuzurile din 
minerit! Reclamant, vicepreședintele Sindicatului Liber Oltenia, sector Tismana
Croitoru Nicușor Miron, lider al Sindicatului Liber Oltenia la sectorul Tismana al CEO, 
a depus, ieri, o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, în 
care reclamă conducătorii unității miniere. Sindicalistul își acuză șefii de furt, abuz 
în serviciu și de alte infracțiuni de corupție. Liderul susține că din unitatea miniere 
au dispărut cantități impresionante de piatră, motorină dar și alte materiale care ar 
fi trebuit să asigure confortul angajaților în sector, asta cu ajutorul șefilor unității 
care fie au beneficiat de aceste materiale, fie au închis ochii la aceste furtișaguri. 
Salariatul este unicul semnatar al acestei reclamații și își dorește ca anchetatorii 
să își îndrepte atenția către EMC Rovinari deoarece situația de la Tismana nu este 
singulară, și în alte sectoare practicandu-se aceleași nereguli. 

de Control al CEO. Deși ve-
rificatorii au primit nu doar 
informații ci și fotografii cu 
neregulile din carieră, mai 

ales cu drumurile laterale re-
alizate de către superiorii din 
sector, controlorii de la vârful 
companiei nu au luat nicio 
măsură. Sindicalistul susține 
că ar fi indicat respectivilor 
că piatra care trebuia folosi-
tă la aceste drumuri interne, 
ce sunt pline de noroi, a dis-
părut, ajungând și în curțile 
unor primării. Acesta a exem-
plificat că o parte a acestor 
materiale s-ar fi utilizat, în 
opinia sa, chiar în repararea 
unor drumuri din comuna 
Cîlnic. În 2022, zeci de mașini 
de zgură, confirmate pe Carie-
ra Tismana, ar fi avut aceeași 
destinație, zgura fiind folosită 
și pe drumurile de acces din 
unitatea minieră pentru că în 
timp materialul se cimenta și 
asigură un trafic mai bun. 

Raportul de control, la 
sertar! Nicio măsură vizibilă

Deși liderul a amenințat că 
va suna la 112 pentru a sesi-
za acest furt, acceptat de con-
ducere, verificatorii de la Cor-
pul de Control nu au schițat 
nimic, iar raportul controlu-
lui nu a mai ajuns la salari-
atul care reclamase. Practic, 
nu se știe dacă s-au luat mă-
suri, unul dintre potențialii 
vinovați, indicat de recla-
mant, fiind chiar fostul șef al 
unității miniere, Constantin 
Stoian. ,,Problema este că se 
continua și acum, în 2023, 

aceleași nereguli, adică dru-
murile sunt dezastru, piatra 
dispare din unitate și se vinde 
de acest clan mafiot, salariații 
sunt puși în pericol în ce 
privește transportul intern iar 
transportatorii nu sunt străini 
de aceste nereguli. Din neferi-
cire, nici măcar după tragedia 
de la Jilț Sud, nu s-au luat 
măsuri la capitolul drumuri la 
Tismana. Singura măsură a 
fost că mașinile de transport 
private, marfa și persoane, au 
fost trase pe dreapta, făcân-
du-li-se revizii la sistemul de 
frânare. Din păcate, la noro-
iul de un metru, aceste revizii 
și chiar înlocuirea întregului 
sistem de frânare nu rezolvă 
problema", a declarat liderul 
sindical Croitoru.

Sute de tone de piatră au 
dispărut

Acesta susține, de aseme-
nea, că ar fi dispărut de la Tis-
mana sute de tone de piatră 
și toți se fac că nu văd.  ,,As 
fi dispus să merg cu persoane 
competente, de anchetă, să 

verificam fiecare drum intern, 
în parte, pentru a demonstra 
că piatra utilizată doar în acte 
nu se regăsește în teren. Și aici 
vorbim de furtul unei cantități 
enorme de piatră care a ateri-
zat cine știe unde. Dar, nu cred 
că se vrea o anchetă corectă. 
O să vedeți că nici Corpul de 
Control al primului ministru 
nu va face nimic", a completat 
sindicalistul.

Sesizări pe bandă!

Liderul de la Tismana mai 
spune că politicul conduce 
în minerit, dar si că nu se 
va face nimic concret după 
tragedia de la Jilț Sud deoa-
rece, în 2015, s-a mai incer-
cat o așa-zisă schimbare dar 
aceasta a murit din fașă. Li-
derul susține și că a sesizat 
de mai multe ori conducerea 
carierei despre neregulile din 
minerit, din unitate, dar ni-
meni nu a făcut nimic.  ,,Este 
păcat că mor salariații și nu se 
iau măsuri decât la suprafață, 
de ochii lumii", a conchis 
Croitoru. 

A. STOICA

Situația CEO, unitate de producție de 
importanță strategică de nivel național, devine 
una dramatică și cu un grad de risc din ce în 
ce mai ridicat, tipică unei societăți comerciale 
aflată în descompunere ne-controlată, susțin 
reprezentanții Alternativa Dreapta Gorj, prin 
intermediul unui comunicat de presă. 

În opinia conservatorilor, CEO se confruntă cu 
utilajele, echipamentele, mijloacele de transport 
cu deficiențe majore, învechite, ne-corespunzătoa-
re calitativ, ne-conforme din punct de vedere teh-
nic sau improprii destinației lor care sunt folosite 
dar și cu administrarea deficientă, lipsită de con-
formitate și responsabilitate, politizarea excesivă a 
administrației în detrimentul profesionalismului. 
Atitudinile de indiferență extremă și disprețuitoare 
ale întreg personalului administrativ privitoare la 
condițiile de muncă ale lucrătorilor (fapt ce duce la 
expunerea acestora la riscuri ce ar putea fi ușor eli-
minate), obligarea prin șantaj a lucrătorilor, forțarea 
conștiență, voluntară a lor din partea conducerii de 
a munci în condiții extreme, „medievale”, inaccepta-
bile din punct de vedere al siguranței activității sunt 
alte hibe ale companiei. ,,Toate acestea duc la zecile 

Conservatorii gorjeni i-au poziție: Opriți masacrul de la CEO!
de accidente anuale, uneori tragice, accidente care ar 
fi putut fi evitate cu eforturi minime. Eforturi pe care 
factorii decidenți refuză să le depună, din indiferență 
sau lipsă de profesionalism. Deși au fost aduse la 
cunoștiință, mediatizate multiple semnale de alar-
mă, riscurile de funcționalitate a activității CEO cresc 
în mod rapid și major. Iar cuvintele, regretele sau 
condoleanțele, pentru victimele incidentelor ce ar fi pu-
tut fi evitate sunt „extrem de insuficiente” față de efec-
tele tragice produse", se arată în comunicatul de pre-
să al AD. De aceea, conservatorii cer cu vehemență: 
depolitizarea administrativă a întreg sectorului pro-
ductiv de stat și atribuirea funcțiilor corespunzătoa-
re profesioniștilor din domeniu; atribuirea de funcții 
și drepturi sporite acelor sindicate ce reprezintă cu 
adevărat interesele lucrătorilor, evaluarea, verifica-
rea lor periodică; tragerea la răspundere a conducerii 
sindicatelor în cazuri de ne-conformitate sau de re-
fuz ne-justificat de a reprezenta cererile lucrătorilor 
dar și controlul sistematic, intensiv, periodic și pre-
ventiv al unităților productive până la îndeplinirea 
criteriilor de siguranță a activității lor. Reamintim că, 
Alternativa Dreaptă activează din anul 2020 și are ca 
scop principal susținerea intereselor și calității vieții 
cetățenilor din județul nostru.

A.S.
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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

SC CARFIN S.A. anunță fi nalizarea proiectului cu titlul ,,GRANT PENTRU CAPITAL DE 
LUCRU” proiect nr. RUE 16295, înscris  în cadrul Măsurii ,,Granturi pentru capital de 
lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului 
de fi nanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE CRAIOVA,  
respectiv 26.08.2021. 
Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de 
lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea 
Exportului CRAIOVA (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA 
DE URGENȚĂ  nr. 130 din 31 iulie 2020,  privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 
fi nanciar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 
2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
- menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o 
perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor
Valoarea proiectului este de  337.178,3325  lei (valoarea totală) din care: 293.198,55  lei grant si 
43.979,7825 lei cofi nanțare.
Locația de implementare a proiectului este situată în România, localitatea Târgu-Jiu, Loc. 
componentă Barsesti, nr. 1.
Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020]
Date de Contact benefi ciar: SC CARFIN S.A.
Persoană de contact: Contoloru  Elena  Maria
Email: eventsdanielescu@gmail.com
Telefon:0742788582

PSD Gorj transmite condoleanțe 
familiilor celor trei angajați ai CEO, 
decedați la Jilț Sud

,,În aceste momente dificile, după tragedia produsă la Carie-
ra Jilț Sud, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, cu toții ne 
îndreptăm gândul către rudele îndoliate ale celor trei angajați 
decedați", a transmis Biroul de Presă al PSD Gorj.

De asemenea, conducerea Partidului Social Democrat 
Gorj transmite sincere condoleanțe familiilor îndurerate, iar 
răniților aflați în spitale multă sănătate. 

,,Este foarte important ca după acest episod tragic, concluzi-
ile să conveargă spre o analiză corectă și măsuri eficiente pen-
tru a evita asemenea drame în viitor", susțin social democrații 
gorjeni.

A.S.

Continuă investițiile pentru dez-
voltarea Gorjului, cu localitatea 
Mușetești, anunță președintele PSD 

Gorj, Mihai Weber. 
Prin Programul ,,Anghel Saligny”, ieri, în 

prezența subsecretarului de stat Dragoș Dră-
ghescu a fost semnat contractul în valoare de 
peste 23 de miliarde de lei vechi, care vizează 
introducerea sistemului de canalizare în loca-
litate.

,,Proiectul reprezintă încă o țintă atinsă de 
echipa PSD Gorj. 

Felicitări domnului primar Cosmin Ion Bă-
ban și echipei alături de care a lucrat la acest 
proiect", a transmis deputatul Mihai Weber, 
liderul PSD Gorj.

A.S.

23 de miliarde de 23 de miliarde de 
lei pentru Mușeteștilei pentru Mușetești
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Condamnat după patru ani de la Condamnat după patru ani de la 
comiterea a trei infracțiuni rutierecomiterea a trei infracțiuni rutiere














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

Un bărbat de 31 de ani, din comuna Săcelu, a fost con-
damnat după mai bine de patru ani de la comiterea unor 
infracțiuni la regimul rutier. Tânărul a fost oprit în tra-
fic, pentru control, polițiștii constatând că ARO-ul pe 
care îl conducea era radiat din circulație de ani buni și 
avea montate plăcuțele de înmatriculare ale unei Dacii. 
În plus, șoferul avea permisul suspendat, după ce fusese 
implicat într-un accident de circulație.

Faptele au fost săvârșite la sfârșitul lunii noiembrie a 
anului 2018, pe raza satului Blahnița de Sus, comu-
na Săcelu.  

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru trei infracțiuni ru-
tiere: conducerea unui autovehicul neînmatriculat, conduce-
rea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de 
înmatriculare și conducerea unui vehicul pe drumurile publice 
având suspendat acest drept.

Au trecut mai bine de patru ani până când instanța s-a 
pronunțat în acest dosar deloc complicat. 

„S-a reţinut că în urma verificării autoutilitarei marca ARO 
243, autovehiculul era neînmatriculat în circulaţie, fiind radiat 
din circulaţie din data de 25.01.2011, având montate pe au-
tovehicul plăcuţele cu numărul de înmatriculare (...) care au 
aparţinut unui autoturism marca Dacia 1310. La momentul 
conducerii autovehiculului, inculpatul avea suspendat drep-
tul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o 
perioadă de 90 de zile (...)  întrucât fusese implicat într-un ac-
cident de circulație ce a avut loc pe raza județului Dâmbovița”, 
potrivit anchetatorilor.

Aro-ul figura în bazele de date ca fiind proprietatea  unei 
persoane din comuna Crasna, decedată în 2011. Polițiștii au 
dat și de urma proprietarului Daciei 1310. Acesta a deținut 
mașina în urmă cu mai mulți, apoi a predat-o unei rude pentru 
a-o duce la casat. Bărbatul a recunoscut că nu a radiat autotu-
rismul din circulație și că nu știe ce s-a întâmplat cu numerele 
de înmatriculare.

Tânărul din Săcelu a încercat să scape basma curată. A 
spus în instanță că a fost cu Aro-ul în pădurea din apropiere 
pentru a căuta ciuperci și că a fost oprit de poliție pe ulița de 
acces spre locuința sa, pe un drum închis circulației publice. 

În cauză a fost dispusă și efectuată o experti-
ză tehnică judiciară în specialitatea topografie, 
reieșind că bărbatul a fost oprit pe un drum comu-
nal neasfaltat, care nu este însă intens circulat.

Pentru că nu are cazier și a trecut mult timp de 
la comiterea faptelor, Judecătoria Novaci l-a con-
damnat la 1 an şi 7 luni de închisoare, cu amâna-
rea aplicării pedepsei, pe un termen de supraveghe-
re de doi ani. 

În plus, tânărul este obligat să presteze o mun-
că neremunerată în folosul comunităţii în cadrul 
Primăriei Săcelu sau Școlii Gimnaziale Săcelu, pe o 
perioadă de 40 de zile.

„Inculpatul a săvârşit un număr de trei infrac-
ţiuni contra siguranţei pe drumurile publice. (...) 
Faţă de durata mare a procesului penal, ţinând 
cont de circumstanţele personale ale inculpatului 
şi de starea sa atât de la momentul săvârşirii in-

Un liceu din Gorj 
caută îngrijitor

Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din 
Târgu Jiu organizează concurs pentru ocuparea 
postului de îngrijitor. Se cer doar studii medii și 
abilități de comunicare și relaționare. Postul este 
pe perioadă nedeterminată și nu necesită vechime 
în muncă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor 
este 1 februarie 2023, ora 14.00. Proba scrisă are 
loc pe 13 februarie, iar proba practică și interviul 
sunt programate pentru data de 16 februarie. 

I.I.

fracţiunii, cât şi de la acest moment, dar 
şi faptul că din 2018 are un comporta-
ment ireproşabil, se justifică aplicarea 
unor pedepse orientate între minim şi 
mijlocul intervalelor obţinute (dată fiind 
gravitatea infracţiunilor), corelativ cu 
amânarea aplicării pedepsei şi suprave-
gherea pe durată de 2 ani (pentru a da 
eficienţă duratei nejustificat de mare a 
procesului penal). 

În plus, inculpatul are dreptul de a 
conduce autovehicule suspendat încă 
din luna noiembrie a anului 2018, ceea 
ce indică faptul că această suspendare 
este chiar o pedeapsă în sine”, a motivat 
instanța, decizia pronunțată zilele trecu-
te nefiind definitivă.

I.I.
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Accidentul de la Ca-
riera Jilț Sud, care 
a avut loc, marți, în 

jurul orelor 13,00, s-a produs 
pe linia tehnologică E 05, pe 
lângă transportorul T204 bis. 

Potrivit unor informații, 
după finalizarea intervenției 
mecanice la excavatorului 
05, cei din formația de lucru 
au urcat în un autovehiculul 
cu numărul de înmatricula-
re GJ 38 SCS care aparține 
societății Uzina Rominex SRL 
și au plecat spre sediul Sec-
torului Jilț Sud. Aproape de 
capătul unei pante, înainte 
de podul de traversare a cir-
cuitului de benzi T204 bis, se 
pare că mașina a rămas fără 
frâne, din ce spun salariații 
aflați în aceasta, a derapat pe 
pod și a căzut lângă transpor-
torul de cărbune. A rezultat 
rănirea a zece persoane și de-
cesul altor trei salariați ai CE 
Oltenia, Constantin Negoiță, 
Gheorghe Vîlceanu și Dragoș 
Pîrjol. 

În cadrul cercetării, 

4 milioane de lei! Atât a câștigat, anul trecut, fi rma 
căreia îi aparține ,,mașina morții”, doar de la Jilț Sud! 
Accidentul tragic de la cariera Jilț Sud, în urma căruia 
trei angajația ai CEO Oltenia au decedat, iar alți zece 
au fost răniți, a deschis o adevărată cutie a Pandorei, în 
legătură cu condițiile de transport ale minerilor și con-
tractele pentru transportul acestora de la sediu cariere-
lor și până la locul de muncă. Firma a cărei mașină s-a 
răsturnat, marți, a derulat, anul trecut, patru contracte 
doar cu cele două cariere ale UMC Jilț pentru închirie-
rea unor autovehicule de transport industriale cu șofer 
a căror valoare totală depășește 4 milioane de lei.

mașina va fi supusă unei ex-
pertize care se va efectua de 
un expert tehnic judiciar, de-
oarece aceasta nu poate fi ex-
pertizată, din punct de vedere 
tehnic, la RAR, deoarece nu-i 
mai funcționează motorul, iar 
acest fapt face imposibilă tes-
tarea sa pe linia specială. 

Conform unor surse, 
mașina avea starea tehni-
că valabilă pentru încă două 
luni.

Trebuie spus că, în spațiul 
public au fost vehiculate une-
le informații potrivit cărora, la 
data producerii accidentului, 
firma n-ar fi avut contract va-
labil cu CE Oltenia, în sensul 
că acesta expirase de la înce-
putul anului.

Societatea Uzina Romin-
ex SRL București a încheiat, 
anul trecut, patru contracte 
cu compania energetică pen-
tru închirierea de autovehi-
cule pentru UMC Jilț.

Pe 15 aprilie 2022, Uzina 
Rominex SRL a încheiat pri-
mul contract, pentru „Închiri-

ere autovehicule de transport 
industriale cu șofer” - lotul 
3 UPRUM ROVINARI, lotul 
4 UMC JILT si lotul 5 UMC 
MOTRU, pentru suma de 
760.000 de lei.  

Două luni mai târziu, pe 
17 iunie, a fost parafat un alt 

contract, ,,Inchiriere autove-
hicule de transport marfa cu 
sofer- 6 loturi”, în valoare de 2 
milioane de lei.

Au urmat alte două con-
tracte, în 5 august și 31 oc-
tombrie pentru ,,Închiriere 
autovehicule de transport 

industriale cu șofer” - lotul 
9 si 10 UMC JILT”, respectiv 
,,lotul 5 UPRUM ROVINARI, 
lotul 6, 7 si 8 UMC JILT, lotul 
9 si 10 UMC MOTRU”, sume-
le fiind de 963.000 de lei și 
307.000 lei.

GEORGE CONSTANTIN

Încă doi oameni și-au pierdut viața ieri, în accidente de muncă. Tra-
gediile s-au întâmplat la Borăscu și Târgu Cărbunești. Este vorba des-
pre doi bărbați, în vârstă de 37 și 55 de ani, care au murit sub ochii 
colegilor lor, ambii lucrând la rețeaua de canalizarea din localitățile 
menționate.

Încă două accidente de muncă mortale în Gorj

Primul bărbat, de 37 de ani, a fost 
prins sub un mal de pământ care s-a 
prăbușit peste el. Avea doar 37 de ani. 
Nenorocirea s-a întâmplat în jurul 
orei 12:30, când ISU Gorj a fost soli-
citat să intervină. La față locului s-au 
deplasat un echipaj pentru descarce-

rare și un echipaj SMURD din cadrul 
Secției de Pompieri Turceni, a comu-
nicat Florin Chisim, purtătorul de cu-
vânt al instituției. ,,Persoana fusese 
scoasă de către colegii săi alături de 
care efectua lucrări la rețeaua de ca-
nalizare. Cadrele medicale au început 

imediat manevrele de resuscitare dar, 
din păcate, în ciuda eforturilor depuse, 
nu s-a mai putut face nimic pentru a-l 
salva pe bărbatul în vârstă de 37 ani”, 
a mai spus acesta.

Poliția a comunicat că s-a deschis 
dosar penal pentru ucidere din cul-
pă, dar și pentru neluarea și neres-
pectarea măsurilor legale de securi-
tate și sănătate în muncă. ,,Polițiștii 
deplasați la fața locului au stabilit 
faptul că, un bărbat de 37 de ani, din 
comuna Grădinile, județul Olt, angajat 
al unei societăți comerciale, în timp ce  
efectua lucrări la un canal colector, din 
comuna Borăscu, o parte din mal s-a 
surpat peste acesta  Din primele cerce-
tări, bărbatul nu era asigurat cu echi-
pament corespunzător de siguranță. 
La fața locului s-a deplasat și un echi-
paj medical, care în urma manevrelor 
de resuscitare a declarat decesul băr-
batului. De asemenea, la locul faptei 

s-au deplasat și lucrători din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Gorj.  În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de ucidere din culpă și 
neluarea și nerespectarea măsurilor 
legale de securitate și sănătate în 
muncă”, a comunicat IPJ Gorj.

La câteva ore distanță, un alt ac-
cident de muncă a avut loc, la Târ-
gu Cărbunești. ,,Un bărbat în vârstă 
de 55 de ani care efectua lucrări la 
sistemul de canalizare în orașul Tg-
Cărbunești s-a electrocutat. La fața lo-
cului s-a deplasat un echipaj SMURD 
din cadrul Detașamentului de Pompieri 
Tg-Jiu și o ambulanță din cadrul SAJ 
Gorj”, informat Florin Chisim, în timp 
ce bărbatul era resuscitat. Și în acest 
caz, echipa medicală a făcut eforturi 
pentru ca acesta să rămână în viață,  
însă, din nefericire, fără. rezultat.

M.C.H.
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Expoziția meșterilor populari din Oltenia, de Mica UnireExpoziția meșterilor populari din Oltenia, de Mica Unire
Meșterii populari din Oltenia își dau întâl-

nire la Drobeta Turnu Severin, de Mica 
Unire. La Palatul „Teodor Costescu” va 

fi organizată expoziția „Meseria de a trăi în istorie - 
Mica Unire”, în perioada 23-24 ianuarie 2023. 

Din județul Gorj participă la acest eveniment 
etnologul Pompiliu Ciolacu și meșterul popular 
Gheorghe Ciuncanu. Pompiliu Ciolacu, managerul 
CJCPCT Gorj, va fi prezent cu icoane sculptate în 
lemn, icoane pictate, icoane de vatră și cu alte lu-
crări. 

Meșterul popular Gheorghe Ciuncanu din Tis-
mana este un artist broder cunoscut pentru cos-
tumele populare deosebite pe care le realizează și 
cu care va veni la Drobeta Turnu Severin. Artistul 
realizează haine populare specifice Gorjului. 

Meșterii populari au șansa de a se întâlni unii 
cu alții și de a se strânge într-o Horă a Unirii 
românești.

„Avem nevoie de meșteșugari, de arta lor uni-
că, de reperele pline de valoare pe care le aduc 
pentru că arta populară, indiferent de regiunea de 
unde vine, reflectă specificul național al unui po-
por! Vă invităm, așadar, începând de luni, 23 ia-
nuarie 2023, ora 13.00, în sala «Gheorghe Anghel», 
la expoziția meșterilor populari din Oltenia. Vor fi 
ateliere de olărit, pielărie și sculptură în lemn, dar 
și ateliere de dansuri populare susținute de Grupul 
«Junii Mehedințiului» și  «Lăstărașii»”, au transmis 
organizatorii.

Tot în data de 23 ianuarie, între orele 18.00-
20.00, va avea loc spectacolul „Oltenii uniți cu 
țara”, un concert organizat de Palatul Culturii „Te-
odor Costescu” în parteneriat cu Ansamblul Folclo-
ric „Maria Tănase” din Craiova și Episcopia Severi-
nului și Strehaiei. Acompaniază orchestrele reunite 
ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” și „Lăuta-
rii Mehedințiului”, (dirijor Nicolae Drăghia). Invitați 
sunt corul Kinonia (dirijor profesor Iulian Pruiu), 
Niculina Stoican și Alina Moți Drăghia. 

Pe 24 ianuarie va avea loc premierea meșterilor 
populari din Oltenia. Evenimentul se va încheia 
cu un recital susținut de Nina Predescu și Liliana 
Buncianu. Intrarea este liberă. 

I.I.

«Vor veni vremuri mai grele, / Le vom resimţi cu toţii./ «Vor veni vremuri mai grele, / Le vom resimţi cu toţii./ 
Nu-i uşor să treci prin ele…»!Nu-i uşor să treci prin ele…»!

Medic şi doctor în medicină, atestat şi confirmat 
printr-o înaltă competenţă profesională, Domnul dr. 
Cornel Munteanu s-a dovedit şi se dovedeşte la o 
vârstă respectabilă că este şi un mare iubitor de cul-
tură şi un preţuitor al oamenilor mari care au făcut 
cinste judeţului nostru şi ţării noastre! Pledoaria sa 
neostoită pentru Dr. NICOLAE HASNAŞ este una pro-
verbială şi care merită apreciată de către oficialităţile 
judeţului Gorj, pentru că ea izvorăşte din sufletul 
neobosit al unui om de cultură, al unui epigramist 
şi prozator de mare valoare! Parafrazându-l pe Sfân-
tul Marcu Ascetul, care spunea că se poate credință 
fără cultură, se poate și cultură fără credință, însă, 
credința fără cultură este mai bună decât cultura 
fără credință, aş putea spune că în cazul domnului 
dr. Cornel Munteanu, medicina fără cultură, nu se 
poate, aşa cum nu se poate cultura medicală fără 
epigram reuşită! Pentru a veni în întâmpinarea celor 
care sprijină demersul doctorului Cornel Munteanu 
de a se acorda numele Dr. NICOLAE HASNAŞ, Spita-
lului judeţean sau măcar Spitalului de la «Pasarelă», 
un lucru normal şi firesc, urmare a rolului uriaş pe 
care l-a avut dr. Nicolae Hasnaş în viaţa Gorjului 
în secolul al XX-lea, pentru că nu sunt puţini cei 
care achiesează la această iniţiativă, în acest articol, 
vom vorbi şi despre omul de cultură şi epigramistul 
Cornel Munteanu, care îmbină strălucit profesia de 
medic de valoare cu preocuparea de om de cultură 
şi epigramist apreciat! Şi ca să confirmăm că apre-
cierea doctorului Cornel Munteanu este una realistă 
şi nu doar una formală, venim şi cu «perle» profeti-
ce din «gândurile» domniei sale, prin câteva exemple 
edificatoare, cum ar fi următoarele: «Vor veni vre-
muri mai grele, / Le vom resimţi cu toţii./ Nu-i uşor 
să treci prin ele, / Că ni s-au întors şi hoţii!» (sic??!! 
n.n.) sau «Habar n-am ce s-a-ntâmplat,/ S-a furat, 
nu s-a furat,/ Dar, o vorbă ştim cu toţii: / Hoţul stri-
gă primul…,,hoţii”»! Curat murdar, nene Cornele!

«Plouă, apele-s şuvoi,/ Clima n-o mai recunoşti,/ 
Iar de-o vreme, pe la noi…» 

Cu promisiunea că vom continua cu prezentarea 
unor asemenea «perle» şi în viitor, nu putem să lăsăm 
de izbelişte următoarea epigramă adecvată momen-
tului actual: «Plouă, apele-s şuvoi,/ Clima n-o mai 
recunoşti,/ Iar de-o vreme, pe la noi, / Des, ne plo-

Doctorul Cornel MUNTEANU vrea să ne arate cum zboară… «Gândurile»!

uă şi cu…proşti!» (OK n.n.). Dar, pentru că doctorul 
Cornel Munteanu trece până dincolo de problemati-
ca…proştilor şi al prostologilor, să spunem că acest 
om de cultură şi medic performant, care ani buni 
a fost directorul Spitalului de Urgenţă de la Târgu-
Cărbuneşti, ne demonstrează cu prisosinţă că în ge-
neral, nu oricine poate face medicină, ci, doar unul 
dotat intelectual trebuie să fie un om valoros pentru 
a deveni un bun medic, dar, poate că mai este nevoie 
şi de multă sensibilitate şi chiar de empatie, de un 
nivel cultural peste medie, pentru a vedea şi a în-
ţelege mai bine ceea ce îi poate determina pe tinerii 
din zilele noastre ca să urmeze medicina şi mai ales, 
ceea ce ar trebui să facă viitorul medic pentru a fi un 
bun specialist în munca aceasta extrem de delicată 
şi de mult bazată pe o legătură interpersonală cu 
oamenii aflaţi în suferinţă! 

«- Ce să fac, am căutat,/ Dar, n-am găsit nici 
un…pat»!

Oameni buni şi mai puţin buni, oameni binevoi-
tori şi mai puţin binevoitori, oameni cu demnităţi pu-
blice şi cu funcţii politice trecătoare, medicina este o 
facultate grea, solicitantă, care cere multă muncă şi 
multă practică în spital, iar, şase ani de studiu, zeci 
de examene cu emoţii inerente, program încărcat în 
fiecare zi şi în fiecare an, concurs de rezidenţiat la 
sfârşitul facultăţii, cu alte mari emoţii, salariu de re-
zident întristător de mic pentru o muncă de mare 
răspundere, la care se adaugă un şir de alte exame-
ne pentru a deveni în ultimă instanţă: medic specia-
list, medic primar, prin concursuri pentru ocuparea 
posturilor şi aşa mai departe! Cu toate acestea, aflu-
enţa candidaţilor la facultăţile de medicină rămâne 
una extrem de ridicată (trei-cinci/loc), pentru că se 
intră cu examen de admitere, care, pentru majorita-
tea candidaţilor înseamnă luni sau ani de pregătire 
prealabilă, de studiu aprofundat, dacă doreşti să fii 
un medic bun! Or, în aceste condiţii este destul de 
dificil să stabileşti întotdeauna cu exactitate motive-
le care îi determină, totuşi, pe tineri să urmeze medi-
cina, mai ales că există şi categoria celor care provin 
din familii de medici şi la care tradiţia familiei şi a 
rudelor apropiate impun cunoaşterea în bună mă-
sură a caracteristicilor profesiei, iar, toate acestea 
pot constitui argumente plauzibile! Totodată, sunt şi 

o serie de tineri care vin la medicină, cel mai adesea 
îndrumaţi de către părinţi, în scopul practicării unei 
profesii liberale profitabile, pentru că totdeauna vor 
exista oameni bolnavi, chiar şi în familie, iar, omul 
face orice sacrificiu pentru sănătatea lui şi a celor 
dragi! Tocmai posibilitatea practicării profesiei de 
medic în ţările avansate din Uniunea Europeană, în 
SUA sau Canada, constituie, mai ales în ultimii ani, 
un argument serios pentru alegerea medicinei de că-
tre un număr semnificativ de tineri care din păcate, 
iau calea străinătăţii după ce s-au şcolit în Româ-
nia! Cu promisiunea că vom continua acest serial 
cu apelul repetat la «consultaţiile epigramistice» ale 
doctorului Cornel Munteanu şi la «reţetele» domniei 
sale, vom încheia acest articol cu o «perlă» intitulată 
«Dragoste…în natură», pe care am ales-o la întâm-
plare: « - Când ai trup aşa frumos,/ De ce-l tăvăleşti 
pe jos?/ - Ce să fac, am căutat,/ Dar, n-am găsit nici 
un pat» (poate că e vorba şi de paturile de la secţiile 
de terapie intensivă! n.n.! (VA URMA)

VASILE GOGONEA
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Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:
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Lista de cumpărături pentru 4 persoane: 
* 1 Mușchiuleț de porc;
* 1 Ceapă;
* 1 Ou;
* 6 fire de pătrunjel verde;

Mușchi de porc umplut, învelit în șu
de porc, varză roșie, sos de piper ve

Pasul 1Pasul 1

* 100 g de pâine uscată;
* 150 g de șuncă afumată feliată; 
* 20 g de unt; 
 * 50 ml de lapte;
* 20 ml de ulei;

Pasul 2Pasul 2

* Sare, Piper, Nucșoară după gust.

Varză roșie:
* 1 varză roșie;
* 1 baton scorțișoară;
* 2 cepe;
* 3 foi de dafin;

Pasul 3Pasul 3

* 3 boabe de ienupăr;
* 4 cuișoare;
* 40 gr dulceață de merișoare;
* 40 ml oțet de mere;

Pasul 4Pasul 4

Pasul 5Pasul 5

* 150 ml suc de mere; 
* 150 ml suc de portocale; 
* 20 ml de ulei;
* Sare, piper, zahăr brun după gust.

Sos de piper verde:
* 200 ml smântână lichidă pentru gătit; 
* 50 gr de piper verde în saramură;
* 30 ml de coniac (brandy);
* Sare după gust.

Pasul 6Pasul 6
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REZULTATE LOTO 
19 Ianuarie 202319 Ianuarie 2023

Loto 6 din 49:  47, 30, 44, 39, 3, 31 

Loto 5 din 40:  14, 22, 20, 36, 13, 37 

Joker:   6, 9, 38, 14, 45 + 12 

Noroc Plus:   1 2 5 9 7 0 

SuperNoroc:  9 6 3 8 1 2 

Noroc:   7 6 4 0 6 1 8

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

uncă afumată 
erde !

Modul de preparare: 
Varza roșie dacă este imbinată cu diferite ingredinte și 

mirodenii este un preparat care îți lasă gura apa. 

Pasul 7Pasul 7

Mușchiul de porc umplut, apoi învelit în șuncă afu-
mată combinat cu sosul de piper verde, asezonat cu var-
za roșie este un preparat de  restaurant de câteva stele, 
pe care poți să-l pregătești foarte simplu la tine acasă, 
dacă citești și respecți modul de preparare. 

Începem prima dată cu varza roșie. Curățăm și to-
căm ceapa cubulețe. Într-o tigaie adăugăm puțin ulei, 
apoi prăjim ceapa de culoarea aurie. Între timp, până se 
prăjește ceapa, tocăm varza roșie fideluță. 

Când ceapa s-a călit bine adăugăm varza roșie pe care 
o călim pentru câteva minute. Stingem totul cu vin roșu 
apoi lăsăm vinul să se reducă. Când acesta s-a redus, 
adăugăm sucul de mere și de portocale. 

Amestecăm totul bine, adăugăm restul de ingrediente. 
Fierbem totul la foc încet, amestecând din când în când. 
Între timp ne apucăm de umplutura mușchiulețului. 

Tocăm ceapa cubulețe pe care o prăjim în unt, apoi o 
dăm deoparte și o lăsăm să se răcească. Când aceasta s-a 
răcit, adăugăm pâinea uscată, laptele, puțin unt lichid 
(cine dorește), sare, piper și nucșoară după gust.

Tocam pătrunjelul mărunt pe care îl adăugăm peste, 
apoi oul și amestecăm totul bine. 

Pasul 8Pasul 8

Acum ne ocupăm de mușchiulețul de porc pe 
care îl curățăm de pielițe. Tăiem mușchiulețul pe 
mijloc, dar cu grijă să nu-l tăiem în totalitate pen-
tru că așa este mai simplu să-l umplem. Umplem 
mușchiulețul cu amestecul din pâinea uscată pe 
care îl învelit în șunca afumată feliată. 

Prăjim mușchiulețul umplut, pe ambele părți, 
la temperatură puternică, după care îl dăm deo-
parte la temperatura indirectă pentru aproximativ 
20 de minute, aceasta fiind tehnica focului. Dacă îl 
gătiți acasă, pe aragaz, atunci preîncălziți cuptorul 
cu ventilație la 100 de grade. Prăjiți mușchiulețul 
puternic pe toate părțile, după care îl dați la cuptor 

Pasul 9Pasul 9

pentru 20 de minute, în cuptorul preîncălzit. 
Până când se face mușchiulețul, varza roșie fier-

be încet pe foc, ne apucăm de sosul de piper ver-
de. 

Într-o tigaie adăugăm piperul verde, îl lăsăm 
puțin, vreo 2 minute, după care îl stingem cu co-
niac, reducem coniacul, apoi adăugăm smântâna 
lichidă. Fierbem totul la foc încet pentru 5 minute 
și după gust se adaugă sare.

Spor la gătit !!!
Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe 

Cooking Adventures in The Nature:
https://www.youtube.com/

watch?v=1D7D5RvC03M

Pasul 10Pasul 10
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Dumnezeu citeşte gândurile și sfi nţeşte inimile oamenilor, când Dumnezeu citeşte gândurile și sfi nţeşte inimile oamenilor, când 
vine să caute şi să mântuiască pe cei pierduţi, pentru a le sădi vine să caute şi să mântuiască pe cei pierduţi, pentru a le sădi 
în sufl et iubirea față de Tatăl Ceresc! în sufl et iubirea față de Tatăl Ceresc! 

Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

În Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); 
Ap. 1 Timotei: 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 
7, voscr 10, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate 

în Biserica Ortodoxă Română este redată scena mi-
nunată pe care Sfântul Evanghelist Luca o prezintă 
spre duhovnicească zidire şi care se petrece în ora-
şul Ierihon, unde trăia un om cu numele Zaheu şi 
unde Mântuitorul Iisus Hristos era în trecere, fiind 
înconjurat, ca de obicei, de o mulţime mare de popor, 
dornică să vadă cu ochii proprii lucrurile peste fire 
pe care le săvârşea Domnul, masa de oameni fiind 
însetată să-I asculte învăţăturile pilduitoare. Acest 
Zaheu, mai marele vameşilor, fiind mic de statură, 
pe cât era de bogat, pe atât era de păcătos, era că-
petenia acelora care încasau dările pe care evreii 
trebuiau să le plătească stăpânirii romane, care nu 
cu mult îna¬inte, îşi întinsese puterea şi asupra pă-
mântului sfânt al făgăduin¬ţei. Cu toate că vameşul 
Zaheu practica o meserie dintre cele mai urâte de po-
por, fiind direct în slujba puterii înrobitoare şi dijmu-
ind mai ales şi cu mai multă asprime pe cei de jos, pe 
cei mici şi fară ajutor, adică, pe săraci, pe orfani şi pe 
văduve, iar, acest lucru făcându-l, nu atât în folo¬sul 
vistieriei statului, cât mai ales în preaplinul pungii 
sale! Cu toate că Zaheu explică bogăţia mare a lui, 
ca şi păcătoşenia sa, ca fruntaş între bogaţii oraşu-
lui, căci, îndeobşte, se ştia că respectul, consideraţia 
de care te bucu¬rai, poziţia socială pe care o aveai, 
erau în directă legătură şi pro¬porţie nu cu cinstea 
şi omenia vieţii tale, nu cu caracterul pe care-l aveai, 
nu cu virtutea pe care o practicai şi nici chiar cu şti-
inţa şi priceperea de care dădeai dovadă, ci cu averea 
sau cu starea mate¬rială cu care te mândreai, aşa 
cum se întâmplă şi astăzi în ţară şi în lumea în care 
trăim! La vremea respectivă, desigur, vameşul Zaheu 
va fi auzit despre Mântuitorul, al cărui nume era ros-
tit cu atâta admiraţie şi chiar cu un fel de preţuire 
de către mulţimea care Îi cânta osanale pentru toţi 
cei mântuiţi din tot felul de neputinţe, pentru că nu-
mai Dumnezeu citeşte gândurile și sfinţeşte inimile 
oamenilor, când vine să caute şi să mântuiască pe 
cei pierduţi, pentru a le sădi în suflet iubirea față de 
Tatăl Ceresc!

„Zahee, grăbeşte de te pogoară, căci astăzi, 
în casa ta trebuie să rămân”!

Desigur, va fi auzit vameşul Zaheu despre Acest 
Mesia, Care, deşi Se comporta ca un om adevărat, 
trăia ca un înger, vorbea ca un heru¬vim şi făcea 
semne şi minuni mai mari şi mai multe decât orice 
profet al legii celei vechi. E posibil ca în inima aces-
tui vameş bogat şi înrobit de avere să mi¬jească o 
dâră de lumină, când în sufletul său înrăit de păca-
te începe să se înfiripe, să încolţească o dorinţă de 
evadare din rău înspre bine, din păcat spre virtute, 
deoarece, mai marele vameşilor şi păcă¬tosul păcă-
toşilor, în acel moment dorea să-L vadă pe Mântuito-
rul Iisus Hristos. Această dorinţă a sa pare să nu fie 
realizabilă, căci el era mic de statură şi atâta lume 
era strânsă în jurul Mântuitorului, încât i se părea 

imposibil să-L poată vedea pe Hristos Domnul sau să 
poată străbate până la El prin mulţimea de oameni! 
Poate şi conştientiza faptul că încercând să se apro-
pie de Mântuitorul, ar fi riscat, poate, să fie bruscat 
de cei ce-l cunoşteau cât de păcătos era faţă de po-
por şi faţă de rânduielile legii lui Moise. În această 
situaţie, ca să-şi poată astâmpăra curiozitatea şi ca 
să fie văzut de către Mântuitorul, se suie într-un si-
comor, căci pe acolo avea să treacă Domnul! Călcând 
în picioare or¬goliul personal de om bogat şi cu stare, 
nesocotind judecata oamenilor, care pe bună drep-
tate ar fi putut râde de el, văzându-l cocoţat în pom, 
Zaheu îşi potoleşte dorul năvalnic al sufletului de a-L 
cunoaşte pe marele Doctor al sufletelor oamenilor, 
iar, spre mirarea tuturor, văzându-l în pom, privin-
du-L cu atâta dor şi cu atâta iubire, Mântuitorul îi 
spune: „Zahee, grăbeşte de te pogoară, căci astăzi, 
în casa ta trebuie să rămân”, ceea ce înseamnă că 
Mântuitorul nu putea trece nepăsător prin faţa unui 
om care dorea cu atâta ardoare să-L cunoască şi în 
sufletul căruia încolţise speranţa izbăvirii din întu-
nericul păcatelor! Zaheu era bolnav sufleteşte şi do-
rea să fie vindecat, iar Iisus venise să vindece pe cei 
ce sufereau de o asemenea boală atât de acutizată 
la oamenii din toate vremile! Deci, coboară vameşul 
Zaheu, pentru că Mântuitorul dorea nu nu¬mai tă-
măduirea sufletului celui păcătos, dar, şi tămăduirea 
casei vameşului! Prin urmare, atât de rodnică a fost 
întâlnirea dintre Mântuitorul Iisus Hristos şi vame-
şul Zaheu, încât, dintr-un om păcătos, devine un om 
drept şi smerit! Atât de totală şi de perfectă a fost 
întoarcerea lui de la păcat la adevăr, de la nedrep-
tate la adevărata trăire, încât, chiar de la început, 
se debarasează de mocirla care îl copleşea în trăirea 
pământească atât de păcătoasă, avuţia sa prea mare 
fiind izvorul celor mai multe păcate ale sale, acestea 
nelăsându-l să se înalţe spre culmile binelui şi ale 
virtuţii desăvârşite! Aşa cum decurge din învățătura 
noastră ortodoxă, acest vameş Zaheu s-a îndreptat 
în fața lui Dumnezeu prin mărturisirea personală a 
fărădelegilor pe care le făcuse și prin hotărârea de a 
se îndrepta și de a trece peste nedreptățile pe care le 
făcuse altora! Deci, Zaheu devenind modelul biblic al 
convertirii, pe care Iisus ni-l oferă de urmat, aşa cum 
din omul păcătos, din Zaheu vameșul cel urât de oa-
meni, izbucnește biruitor un om cu sufletul purificat! 
În comportamentul său vedem concentrate conștiința 
păcătoșeniei, conștiința nevredniciei sale și o dată cu 
aceasta, sfiala de a sta în apropierea Mântuitorului, 
după care urmează dorința fierbinte de a-L cunoaște 
pe Iisus Hristos şi a se căi pentru faptele sale cele 
rele, pentru care nu a adus nici o motivare. De ase-
menea, constatăm nemărginita mulțumire și profun-
da fericire de a se afla în preajma lui Iisus Hristos 
în casa sa și desăvârșirea schimbării, prin aceasta 
demonstrând că și-a impus și a împlinit cu deplină 
bucurie canonul de a da jumătate din avuția sa celor 
săraci! Poate că fiecare dintre noi am fost sau sun-
tem în situația lui Zaheu, înainte de venirea lui Iisus 
în Ierihon şi fiecare dintre noi este, în felul său, un 
Zaheu, dacă nu exact ca el şi poate nu în aceeași 
măsură, poate nu cu aceleași păcate și greșeli, dar, 
fiecare din noi are pe cineva care l-a nedreptățit prin 
cuvânt, prin ocară, prin vorbire de rău, prin aceea că 
nu i-a recunoscut meritele sau l-a invidiat pe ascuns, 
i-a luat drepturile cuvenite sau nu i-a dat ceea ce i 
se cuvenea, a luat locul cuiva sau și-a însușit mun-
ca altuia, dar, numai Dumnezeu citeşte gândurile și 
sfinţeşte inimile oamenilor, când vine să caute şi să 
mântuiască pe cei pierduţi, pentru a le sădi în suflet 
iubirea față de Tatăl Ceresc!

,,Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, 
pentru că și acesta este fi u al lui Avraam. 
Căci Fiul Omului a venit să caute și 
să mântuiască pe cel pierdut”! 

De aceea, se cuvine ca fiecare dintre noi, 
conștient de neajunsurile sale și de păcătoșenia sa, 
chiar să dorească, să tindă a fi un Zaheu îndreptat, 
îmbogățindu-și sufletul cu virtuțile pe care le-a avut 
vameşul din Pericopa Evanghelică! Dar, pentru acest 
lucru, trebuie să aibă râvna lui Zaheu de a-L vedea 
pe Iisus, iar, în acelaşi timp, să cunoască îndeaproa-
pe învățăturile Sale și faptele Sale și să-și potrivească 
viața acestor legi morale, să se îndrepte spre Dum-
nezeu! În aces fel, dovedim că fiecare devine o fiinţă 

care așteaptă să fie mântuită, ca să vedem şi mai bine 
răul pe care l-am făcut și pe care îl ținem în întuneri-
cul păcatului de fiecare zi! Mântuitorul Iisus Hristos 
ne învaţă ceea ce înseamnă Lecţia Iubirii, pentru că 
doar iubirea vede ceea ce nu îi este accesibil ochiului 
indiferent sau privitor cu ură! Iubind cu dezinteres pe 
Mesia, Zaheu a putut să recunoască imediat în Învă-
ţătorul aflat în trecere prin Galileea, pe Domnul Iisus 
Hristos, iar Domnul, plin de iubire dumnezeiască şi 
omenească, a văzut în acest Zaheu, care îl privea din 
ramurile sicomorului, acele adâncimi sufleteşti pe 
care nici Zaheu nu şi le bănuise până atunci! Dom-
nul a văzut că iubirea arzătoare pentru Dumnezeu, 
neîntunecată şi nelegată de vreun interes personal, a 
acestei inimi de om păcătos, poate să-l renască şi să-l 
înnoiască, iar, atunci, deodată, răsună glasul dum-
nezeiesc: ,,Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în 
casa ta trebuie să rămân”, iar, în acest fel, renaşterea 
morală, mântuirea, înnoirea au venit la Zaheu şi la 
toată casa lui, ceea ce înseamnă că Fiul Omului a 
venit cu adevărat să-i caute şi să-i mântuiască pe cei 
pierduţi! De fapt, aceleași cuvinte, Iisus Hristos ni le 
adresează și nouă, atunci când vrea să poposească 
în casa noastră! În fiecare zi avem ocazia de a sta îm-
preună cu Iisus în această iarnă a păcatelor noastre, 
pentru că El vrea să fie alături de noi, pentru a ne 
pregăti, a ne încălzi, a ne îmbrăca, a ne hrăni și a ne 
îndruma către Împărăția cerurilor. Așadar, nu trebu-
ie să pierdem timpul, nu trebuie să lăsăm să treacă 
un asemenea prilej de favorabilă și probabil unică 
întâlnire cu Dumnezeu! Să coborâm, așadar, din 
sicomorul în care ne-am urcat cu sfială şi chiar cu 
nepăsare, abandonând orice formă de vanitate, căci, 
doar fiind jos ne putem întâlni cu Iisus Cel de Sus! 
Trebuie să Îl primim pe Iisus Hristos cu bucurie, ca 
Zaheu, căci Iisus nu este un oaspete pe care trebuie 
să-L primim cu ceremonii fastuoase! El nu este un 
musafir care trebuie ținut doar în cămara nepăsării 
noastre, ci, pe El putem și trebuie să-L invităm peste 
tot, chiar și în cele mai ascunse unghere ale sufletu-
lui nostru, acolo unde am lăsat să se adune praful 
și cele mai urâte mirosuri ale păcatelor pe care vrem 
să le ascundem cu grijă în tumultul vieţii cotidiene! 
Constatăm cu uimire că vameşul Zaheu, eliberat de 
harul Domnului nostru Iubitor de oameni devine un 
alt om, se schimbă fundamental comportamentul 
său! Aşadar, să venim și noi cu inima curată şi cu 
sufletul smerit în întâmpinarea lui Iisus, să-L vedem, 
nu numai în Ierusalim și nu numai o singură dată, 
ca Zaheu, ci să-L întâlnim ori de câte ori suntem la 
Sfânta Biserică, pentru a-L asculta vorbind la Sfânta 
Evanghelie. Pentru că Iisus Hristos este întotdeau-
na prezent în Biserica Lui Sfântă și El ne cheamă 
necontenit să-L urmăm prin slujitorii Săi! Iubindu-L 
pe Dumnezeu, trebuie să căutăm să ne întâlnim cu 
El în bisericile noastre, la sfintele slujbe și în special 
la Sfânta Liturghie, ca să ne umplem sufletul de cu-
vântul veșnic și nesecat din Învăţătura lăsată de El 
pentru mântuirea noastră! În ultimă instanţă, căința 
de păcate și dorința de mântuire a creștinului trebuie 
să fie însușirea de căpetenie a sufletului credinciosu-
lui în toate zilele vieții sale, iar, Biserica este pentru 
sufletul credinciosCasa Domnului, sub al cărei aco-
perământ, omul de ieri, de astăzi şi de mâine găsește 
căldură, liniște, ajutor și încredere, pentru că numai 
Bunul şi Atotputernicul Dumnezeu citeşte gândurile 
și sfinţeşte inimile oamenilor, când vine să caute şi 
să mântuiască pe cei pierduţi, pentru a le sădi în 
suflet iubirea față de Tatăl Ceresc!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Despre om, dedublare și nebunie în măștile saleDespre om, dedublare și nebunie în măștile sale
După cum ați observat, 

neliniști contextuale m-au 
făcut să mă întorc la fră-

mântările mele mai vechi, despre Om, 
denumire necuantificabilă, om despre 
care, într-o formă explicită, și-a pus 
întrebări Kant, în Critica Rațiunii Pure 
(lucrare scrisă între anii 1781-1787). 
Tot întrebări îmi pun și eu, chiar dacă 
aproape întreaga zbatere a minții 
umane, de la Platon și Aristotel, până 
la empirismul englez și după aceea, 
până în zilele noastre, este axată tot 
pe așa ceva, pe cunoașterea ce o poate 
dobândi, pe ce poate face cu această 
cunoaștere și, de ce nu, la ce mai poa-
te spera, el, omul, în dimensiunea sa 
pământească. 

Nu mi-am propus să răspund eu 
acum la ce nu s-a putut răspunde, 
însă mi-am reamintit cum, cu ceva 
ani în urmă, am vrut să scriu o pie-
să de teatru cu același titlu, Omul, 
piesă în care, spre surprinderea mea, 
nu începeam cu nașterea, cum începe 
Geneza, în Biblie, ci cu moartea, gân-
dind că omul s-o fi mai născut când-
va, undeva, câtă vreme universul ăsta 
e mare. Ăsta, pe care invoc, la nivelul 
meu mental,  altul, cine știe, poate și 
mai și?!... Tu, ei sau alții, pot invoca 
alte universuri... Cum s-ar zice, orici-
ne poate avea și gândi universul său. 
Aud că s-ar fi dat drumul și la a vor-
bi despre câte în lună și în stele... Al-
tfel spus, s-a dat drumul, pentru toți, 
la statul cu capul în nori și la a bate 
câmpii oriunde și oricând.  

Ba nu, cu  spusul nu e cum s-ar 
crede, deși, am auzit că ar fi garan-
tat în mai toate scripturile naționale. 
Spune însă, aici, în Piață, că de ciuma 
asta ce tot bântuie, ai fost vindecat de 
Dumnezeu și ai să vezi cum ăștia cu 
propaganda, apoi ăia cu interzisul te 
interzic pe toate canalele media, te in-
terzic și în cer, și pe pământ, ba chiar 
și la câțiva kilometrii sub groapa ce ți-
au săpat-o deja, la doi metri adâncime. 
Asta una, a doua, dacă suntem o idee 
mai analitici și reflexivi cu noi înșine, 
nici cu gânditul nu e tocmai liber, cum 
se bate toba. Vine unul acolo, sus, știți 
voi unde, și propune: 

„fraților!”... Auzi, „fraților!” De la o 
epocă la alta, fonetica termenilor se 
mai schimbă, semnificația, conotația, 
denotația, toate celelalte rămân 
aceleași, asta ca să fie clar și să nu 
bâșbâim prin tot felul de delicatețuri 
ce ne-ar putea provoca leziuni la vede-
re. Prin urmare, „fraților, după studii 
pentru care am investit și s-a trudit, 
am făcut o constatare certă, constata-
re conform căreia, doi plus patru fac 
șase, constatare fără de care, poporul, 
of, poporul nostru, ar fi pus iarăși la o 
mare și grea încercare”. 

După cum știți, orice propunere  a 
unșilor este înregistrată, se dezbate și 
de stânga, și de dreapta, se întoarce 
când pe o parte, când pe alta, se votea-
ză, firește, pentru credibilitate, sunt și 
contra, și abțineri, apoi, ca de obicei, 
banda cu aplauze, felicitările de rigoa-
re, șampania fără de care nu se poate,  
mă rog, se promulgă, ajunge  la Oficial, 
după interes și trebuințe, se publică, 
chiar și la miez de noapte, iar din acel 
moment decretul dat vine cu profitul, 
bătându-ți ție, lui Moș Gheorghe, mie 
și altora, în cuie, gândul.

„Bine, bine”, zice unul ca mine, 
„asta știe tot prostul care a fost, fie și 
doar până în clasa întâi la școală, însă 
doar cât timp doi și patru sunt cifre și 
nimic mai mult. În caz contrar, soco-
teala dumnealui, a celui cu decretul, 
o poți înveli și pune în pod, lângă a lui 
Moș Gheorghe, om înțelept și conștient 
de timp, de timpuri, ba chiar de toa-
te. Și ca să vedeți că am dreptate, vă 
propun un exercițiu banal, în care pi-
curăm și puțină imaginație: două ouă 
plus patru ouă (dacă nu le cântărim 
pe fiecare în parte, cum a făcut evreul 
când le-a dat cu împrumut, apoi le-a 
vrut înapoi, la fel, cântărite), ar tre-
bui să facă șase. Considerând fructele 
la fel de mari și la fel de colorate, de 
estetice, dacă adunăm, și două mere 
cu patru mere fac tot șase. În cazul 
în care adunăm două mere cu patru 
pere, obținem cifra șase, dar ajungem 
la genul proxim și diferența specifi-
că, formulată de Aristotel. Altfel spus, 
două mere plus patru pere este egal cu 
șase fructe. 

Să presupunem însă că suntem 
puși în situația în care trebuie să  adu-
năm două mere cu patru măgari. Abia 
aici am dat de dracu, vorba omului 
trecut prin sita vieții. Chestiunea se 
complică și mai rău când măgarii sunt 
pe două picioare, iar dintr-ăștia, sla-
vă domnului, turme, ai de unde alege, 
adică termenul are valoare adjectivală, 
încărcată subiectiv. 

Contextual, aș aminti o formulare 
asemănătoare, ,,[…] au considerat să 
solicite „[…] să transmită o nouă scri-
soare cu privire la persoana propu-
să pentru […]”, și le-aș aduce aminte 
multe celor ce…, însă mă voi rezuma 
la faptul că termenul „propusă”, ce 
însoțește substantivul „persoană”, 
este un adjectiv a cărui subtanță vine 
dintr-un verb la participiu, verb care 
indică o acțiune trecută și încheiată.

Cât să fiu o idee analfabet, ca mulți 
alții din juru-mi, aș puncta ideea con-
form căreia „nu toată lumea e proști”, 
poate aud și cei ce au pus la cale și 
au trimis adresa, depre care fac vorbi-
re apoi, lapidar, aș menționa faptul, că 
de limbaj, de semnele și semnificațiile 

acestuia, de jocurile de 
limbaj etc., s-au ocupat, 
de peste o sută de ani, 
mari gânditori ai lumii, 
dintre care amintesc cu 
precădere pe Ludwig 
Wittgenstein,  Ferdinand 
de Saussure, Umberto 
Eco etc. Cei interesați pot 
apela la lucrările acesto-
ra”

„T`oarăși,, pardon, rog 
scuzați, fraților,  acest 
discurs este împotriva 
valorilor democrate, îm-
potriva statului de drept, 
împotriva… și împotri-
va..., pe care îl reprezint 
cu demnitate, același stat 
ce ne-a băgat în… Propun 
să fie demis, exclus, legat 
și spânzurat, ars pe rug 
și etc.” – cică ar fi sărit cu 
gura mare pentru apăra-
rea unșilor, un oarecare  alt uns.

”mamă, […] mai naște-mă o dată! 
Prima viață nu prea mi-a ieșit. Cui nu 
i se poate întâmpla să trăiască după 
pofta inimii? Dar poate a doua oară... 
[...] Tu nu te speria numai din atâta, 
mamă, și naște-mă mereu” – Marin 
Sorescu, Iona. 

Textul piesei mele de teatru,  amin-
tită mai sus, îl plasa pe omul meu pe 
un colț de pământ abia ieșit din adân-
curile unui univers de ape ce tocmai 
se opreau din clocot, întocmai ca apa 
dintr-un ibric de sub care se stinse-
se de curând focul. Deasupra, ceață, 
aburi… Prin urmare, omul singur, în-
tr-un amestec de întuneric, la margi-
ne de ape! Musai să fi venit de unde-
va și dacă nu din singurătate, atunci 
de unde? …Iar apele, desigur, un fel 
de potecă, o idee de drum, câtă vreme 
trebuia să o ia, din nou, în vreo par-
te. O vreme, el, nimic! Probabil, după 
câte îi fusese dat să vadă și să audă, 
împietrise statuie plictisită peste vre-
muri. Stătea așa încremenit, indiferent 
la înțepenirea a tot! În jurul său, nu se 
mișca nici timpul, nici spațiul, iar în 
mintea sa, nici gândul. Despre univers 
ce să zic?! 

„Domnule, încerc să întreb, la ce 
bun universul ăsta, cătă vreme nici el, 

nici tu nu poftiți la nimic?! 
„Dar nu poftesc!” – ar fi venit de 

undeva un răspuns, ca o frângere de 
sine. Mă rog, asta e! Nu ai cu cine 
schimba o vorbă, ca și pe aci, tot fe-
lul de înțepeniți în fel și fel de sisteme! 
Avea dreptate Liiceanu!”

 „Abia după ce s-a mai ridicat ceața 
și  s-a mai luminat, a ieșit, de nu știu 
unde, un fir de iarbă, iar omul a schițat 
un gest. „Mda, de la un Lemn Tănase, 
la o mișcare a ridurilor e, totuși, ceva!”, 
mi-am șoptit, apoi am sărit la el. „Ho, 
nu te repezi așa ca vaca la iesle! Lasă-l 
să-și vadă de rânduielile sale! Să se 
bucure și el… Apoi, mâine, poimâine, 
nu o să ai cu ce te scobii între măsele!” 
Nu s-a sinchisit, l-a durut în cot!

Mai văzusem, nu știu unde, unul 
ce părea asemănător cu ăsta din tex-
tul meu, dar care, în realitate, fierbea. 
Despre scobit între dintre dinți nu am 
avut cum să-l întreb. Nu avea. Îi rămă-
seseră înfipți în fundul unuia la care 
sărise să-l muște. 

„Ia cască, bă, gura, hai! Hai, hai, 
nu mai sta crăcănat ca tuta în târg! …
Și zii ,,aaaa”…, să văd dacă nu cumva 
îți lipsește și mărul lui Adam, că țiglele 
pe streașină, ehe,…lipsă multe! 

Domnule, lumea, plină de nebuni, 
oameni din ce în ce mai rari!

N.BĂLAȘA

Uniți în cuget şi-n simțiri
Cu mic şi mare au pornit,
La ceasul marii sărbători
Unirea au sărbătorit.
Români din toate colțurile țării
La Iaşi cu toți s-au adunat,
Au uitat de frigul iernii
S-au prins de mâini şi au jucat.
“Hai să dăm mână cu mână !”
Pretutindeni s-a cântat,
Hora noastră cea străbună
Peste tot a răsunat.
Inimile înflăcărate
Au cuprins şi-au adunat,
De a noastră sărbătoare
Toată țara-n lung şi-n lat.
Zi de mare sărbătoare
Unirii pe plai străbun
De la la Iaşi până la mare
Te mândreşti că eşti român !
De la Bucureşti la Carei
Unde se agață harta-n cui,
Este hora bucuriei
Ca la noi, ca la români !

ÎN SFÂNTĂ ZI DE SĂRBĂTOARE
Peste Carpați împreună
Orişiunde vă aflați,
Hai români hora de mână
Împreună s-o jucați.
Prinşi ín horă laolaltă
După datina străbună,
Azi români din lumea toată
Hai să dăm mână cu mână !
Iar această zi de gală
Zi de mare sărbătoare,
De azi a devenit națonală
La 24 ianuarie.

DOREL DOBRE DELAGORJ
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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 fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 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 Mărgăritaru-

lui. Locuința se află la etajul 3 

și are două terase închise, cen-

trală termică, aer condiționat, 

parchet din lemn masiv de 

stejar. Se poate vinde mobi-

lat sau nemobilat, preț 69 de 

mii de euro. Telefon: 0762 

664435. Locuința are și loc de 

parcare înclus în preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 2, 
suprafață la sol 150 m2 în cen-
trul municipiului Motru. Pre-
tabil activități comerciale, ca-
binete medicale, etc. Relații la 
0722517000 și 0744517000.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-
tier Iezureni, suprafață 3000 
mp, deschidere 30 m, parce-
labil. 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 
negociabil. 

Telefon 0722814556.

 Vând apartament 2 
camere + bucătărie 24m2, 
cămară + beci + gradină + 
bucătărie de vară afară fără 
subsol, fără asociație, vizavi 
de somaj, CAM. 

Telefon: 0765980764.
 Vând casă și toa-

tă averea pe care o posed 
în comuna Dănești, satul 
Trocani, județul Gorj. Sunt 
pensionar, fără familie. Tel.: 
0766870282.
 Vând Ford Focus 1.8 

TDCI 2008, în stare perfec-
tă 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.

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

TÂRGU JIU: Str.23 August nr.1B 
MOTRU: Str.Minerului nr.7, Cabinet 31 
ROVINARI: Str.Jiului nr.6, Cabinet 14Puncte de lucru:Puncte de lucru:

aa

icic

le în partenariat cule în partenariat cu

1B

arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeearrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

cc

e în partenariat cuîn partenariat cu

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

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

 Declar pierdut card 

vouchere de vacanță emis de 

Sodexo pe numele FLEANCU 

GABRIELA - MIHAELA.

PierderiPierderi

 Societate comercială, 
cu sediul în Târgu-Jiu, anga-
jăm  sudori. Oferim condiții de 
muncă bune, salariu atractiv, 
tichete de masă și asiguăm 
specializarea la locul de mun-
că. Informații suplimentare la 
numărul:  0726745749.

ANUNŢ PUBLIC

Titularul  Primăria Comunei Drăguțești  anunţă publi-

cul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-

dului de mediu pentru proiectul: ”Extindere rețea de cana-
lizare în satele Urechești, Dâmbova, Cârbești și Tâlvești, 
comuna Drăguțești, județul Gorj” propus a fi amplasat în 

comuna Drăguțești, satele Urechești, Dâmbova, Cârbești și 

Tâlvești, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate 

la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii,  nr. 

76, judeţul Gorj și la adresa titularului Primăria Comunei 
Drăguțești din comuna Drăguțești, sat Drăguțești, str. 

Principală, nr. 240,  în zilele de luni–vineri între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 

Gorj.

Vând remorcă auto și 100 

pari pentru vie, 150 kg nuci și 

120 kg semințe dovleac. Tel.: 

0752134967

Vând căruță, plug, grapă 

și 300 buc. scândură plop. 

Tel.: 0752134967

Vând casă locuibilă, sat 

Trăstioara – Dragotești. Tel.: 

0752134967

Vând teren arabil în sa-

tul Sâmbotin lângă Bunget, 

lat de 16 m, lung de la asfalt 

până la zăvoiul Jiului. Tel.: 

0788455887.

CumpărăriCumpărări

Preiau brăduți cu rădă-

cini – pomi de iarnă pentru a-i 

planta în spații publice. Tel.: 

0730526880.

 Pensionar 70 ani, as-

pect plăcut doresc să cunosc 

doamnă îngrijită, gospodină 

pentru relație serioasă. Tel.: 

0726084459.

MatrimonialeMatrimoniale

DeceseDecese

r Vestea  trecerii la 

cele veșnice a domnului 

ION BUTIUC, președintele 

Casei de Ajutor Reciproc 

Învățământ Gorj, ne-a 

creat un mare gol sufle-

tesc și ne-a cutremurat.

Suntem alături de fa-

milia greu încercată și în-

doliată.

Rugăm pe Bunul Dum-

nezeu să-l ierte, să-l așeze 

în rândul celor drepți și 

să-l odihnească în liniște 

și pace!

COLECTIVUL UNIUNII 

TERITORIALE JUDEȚENE 

C.A.R. GORJ
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2 – Măsuri de ordin general

Fiecare organism viu are în natură și prieteni și 
dușmani, situație care poate fi exploatată deștept 
în favoarea noastră. 

În articolul anterior pe această temă aminteam 
de utilitatea alierii cu păsările cerului care consu-
mă majoritatea dăunătorilor culturilor agricole, și 
nu numai. 

Pentru alungarea cârtițelor ale căror mușu-
roaie vi se par dăunătoare, deși în realitate ele sunt 
doar inestetice dar utile pentru afânarea și aerarea 
solului, este suficient să înfigem în sol, în zona 
unde acestea au apărut, crenguțe de soc. 

Cârtițele vor fi deranjate de mirosul substanțelor 
degajate de soc și vor părăsi zona. Decojiți în pre-
alabil aceste crenguțe și înlăturați mugurii căci 
altfel infestăm terenul cu această plantă care se 
înmulțește ușor prin butași. 

Ramurile de soc împrăștiate prin poduri, 
pivnițe, magazii vor alunga și șoarecii. Se știe 
că fasolea și cerealele în depozit sunt atacate de 
gărgărițe și depreciate până la compromitere iar că 
pentru protecția acestora se folosesc diverse me-
tode de gazare care sunt și costisitoare dar și pe-
riculoase pentru om și animalele din gospodărie. 
Pentru protejarea cerealelor, mazării și fasolei 
din depozit folosiți frunze de nuc puse peste 
grăunțe și ardei iuți introduși în masa de boa-
be. Nu le vor ucide, dar le vor alunga și astfel sal-
văm recolta. Trebuie avut grijă să nu introducem 
în magazii grăunțele umede sau pe vreme ploioasă, 
cu umiditate atmosferică ridicată, căci în această 
situație se creează condiții perfecte pentru prolife-
rarea gărgărițelor și numai gazarea produselor le 
mai poate salva.

Conflictul dintre oamenii răi se declanșează 
atunci când unul este mai bun decât celălalt.                                                               

Ion VELICAN

O situație total neplăcută o constituie abundența 
de miriapozi și viermi de toate modele în sol, care 
pot chiar compromite total recoltele. Pentru alun-
garea miriapozilor și a viermilor din sol, chiar 
și a viermilor sârmă, introduceți în asolament 
o solă de fertilizanți verzi care să revină după 
4, 6 sau 8 ani și cultivați pe ea secară pe care 
să o cosiți în faza de burduf și să o încorporați 
imediat în sol prin arătură. Faceți aceasta cel 
puțin de două ori pe an în sola respectivă și vă 
creșteți șansa de alungare a viermilor din sol. În 
grădina de legume o puteți asocia cu împrejmuirea 
fiecărei sole cu un strat de hrean și crăițe - Tage-
tes sp. - și efectul poate fi garantat. 

Un alt mijloc de protecție fără costuri a legume-
lor îl constituie asocierea, intercalarea culturi-
lor, astfel că acestea se protejează reciproc unele 
pe altele, mai ales contra dăunătorilor. Redăm în 

Să ne protejăm ecologic grădina

tabelul de mai jos un model de asociere cu preci-
zarea că această asociere se practica la noi „din 
negura vremilor” fără explicații științifice, dar cu 
efecte majore în protejarea recoltelor.

Astăzi se apreciază că la 4 rânduri de cartofi, 
vinete sau tomate este bine să fie un rând de busu-
ioc, rozmarin, lavandă sau cimbru. 

Dacă bordurăm solele și cu crăițe și hrean aven 
un spor de certitudine în protecția acestor culturi. 

De altfel busuiocul, cimbrul, lavanda, crăițele, 
hreanul, rozmarinul pot fi, și trebuie să fie, interca-
late printre toate culturile legumicole. 

Le vor proteja și vor crea aspecte și atmosferă 
plăcute locului respectiv. 

Pentru dăunătorii din ghivecele de flori este 
foarte util pământul de diatomee amestecat în 
pământul pentru flori. 

Pământul de diatomee se poate procura din ma-
gazinele de specialitate din oraș. 

Muștele și țânțarii din locuințe pot fi lesne 
alungați dacă la ferestre sau pe lângă ușile de la 
balcoane amplasăm ghivece cu mușcate, busu-
ioc, rozmarin sau levănțică. 

Aceste plante alungă și moliile. 
Nu se știe cu precizie modul de acțiune al acestor 

plante dar se apreciază că uleiurile eterice, volatile, 
pe care acestea le emană tulbură și dereglează me-
canismele de orientare, adevărate radare ale insec-
telor, ceea ce le face să părăsească urgent zona.

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

consultați cartea mea  
  

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

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

           sau - 0764 471 206 - permanent  

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 
de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, pe pământ - căci ele sunt cele care ne 
țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar 
spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, 
cu siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu 
sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un 
avertisment de ultimă oră pe care mă văd ne-
voit să-l lansez. 

Primesc suficient de multe telefoane în care 
mi se aduce la cunoștință despre masacrarea 
familiilor de albine de către posesorii de unul 
sau mai mulți pomi fructiferi care fac trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. 

 Așadar, cu câteva zile înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, co-
municând ziua tratamentului și produsele ce 
le veți folosi. 

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

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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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Antrenorul Liviu Andrieș 
nu se teme de următoarea 
deplasare din Liga Florilor. 
Gorjencele sale dau piept cu 
Dunărea Brăila, formație care 
ocupă poziția a  șasea în cla-
sament. La 4 puncte distanță, 
pe locul 8, este CSM Târgu 
Jiu, echipă care a suferit, în 

Andrieș, ,,relaxat” înaintea deplasării de la Brăila: Presiunea nu este pe noi
runda precedentă, prima în-
frângere după patru meciuri. 
Andrieș a avertizat că urmea-
ză un joc foarte dificil, dar nu 
există presiune pe echipa sa, 
care, până acum, și-a depășit 
statutul de nou-promovată.

,,Nu avem nimic de pierdut, 
ci numai de câștigat. Presiu-

nea nu este pe noi. Trebuie să 
ne facem jocul nostru, să în-
cercăm să eliminăm greșelile 
pe care le-am făcut în meciul 
cu Bistrița, pentru că și acest 
joc va fi la fel. Toate echipele 
care se află în față, speculea-
ză aceste momente. E clar că 
au și mai multă experiență în 

Liga Florilor și anumită ca-
litate în unele sectoare. Noi 
suntem încă o echipă micuță, 
dar creștem frumos. Dacă vom 
reuși să eliminăm erorile din 
ultimul meci, nu cred că le va 
fi ușor celor de la Brăila. Ne 
așteaptă un meci greu, dar 
mergem să ne jucăm șansa 

și vom vedea ce se va întâm-
pla pe parchet”, a precizat 
Andrieș.

CSM Târgu Jiu evoluea-
ză la Brăila duminică, 22 ia-
nuarie, de la ora 17.00. Me-
ciul contează pentru etapa a 
13-a. 

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 4 din Gorj se 
reia pe 4 martie

Comitetul Executiv al AJF Gorj  a hotărât ca Liga 4 și Liga 5 
să-și consume următoare etapă la începutul primăverii. Prin-
cipalele campionate județene se vor relua pe 4 martie (Liga 
4), respectiv  12 martie (Liga 5). Și fotbalul juvenil va reveni 
peste aproximativ două luni, tot pe 4 martie, când sunt pro-
gramate primele meciuri din 2023 ale competițiilor de juniori. 
Au fost stabilite și datele confruntărilor din Cupa României – 
faza județeană. Pe 29 martie vor avea loc sferturile de finală, 
iar pe 10 mai și 24 mai sunt programate semifinalele, care se 
vor disputa în sistem tur-retur. Ultimul act va avea loc pe 3 
iunie.

Alte decizii luate:
– s-a aprobat dezafilierea CS Pandurii Lignitul Tg Jiu;
– s-a aprobat Protoculul de colaborare cu FRF privind acor-

darea licențelor pentru antrenori;
– s-au aprobat modificările la comisiile din cadrul AJF 

Gorj;
– s-a aprobat perioada de transferuri, după cum urmează: 

începând cu data de 19 Ianuarie și până cu 48 de ore înaintea 
reluării competițiilor, cu mențiunea că echipele care vor parti-
cipa la competițiile organizate de FRF, în sezonul 2022-2023, 
vor avea obligația de a transfera jucătorii în perioada impusă 
de FRF, respectiv, 19 Ianuarie - 12 Februarie , în caz contrar 
neavând drept de joc în aceste competiții;

– s-a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a 
AJF Gorj în ziua de 23 Februarie , ora 12.00;

– s-a aprobat ca nivelul taxelor și vizelor să fie același ca și 
anul trecut.

CĂTĂLIN PASĂRE

Echipa de fotbal din 
Târgu Cărbunești a 
realizat prima mu-

tare din perioada de iarnă. 
Experimentatul jucător Con-
stantin Roncea (35 de ani) a 
semnat cu trupa pregătită de 
Mario Găman. 

Acesta a mai evoluat la 
Gilortul în returul sezonu-
lui 2019-2020 și în sezonul 
2020-2021. 

Așadar,  fotbalistul năs-
cut la Turceni se întoarce la 
Cărbunești după un an și ju-
mătate. 

Roncea nici nu concepe 
ratarea play-off-ului și spune 
că vrea să termine pe podium 
sezonul.

„Mă bucur că am revenit la 

Gilortul a anunțat primul transfer al iernii

Gilortul. Am venit cu gânduri 
bune, doresc să-mi ajut echipa 
și sper să facem o figură fru-
moasă în etapele care au mai 
rămas de disputat. Ne aflăm 
pe loc de play-off, cu patru 
puncte mai mult decât Jiul 
Petroșani, singura formație 
aflată sub noi cu șanse de a 
termina sezonul regular în pri-
mele patru echipe. Îmi doresc 
să participăm în play-off, aco-
lo unde sunt cele mai puterni-
ce echipe din serie: CSM Deva, 
ACSO Filiași și Viitorul Șimian. 
Cu o pregătire bună în aceas-
tă iarnă, sper să formăm un 
grup unit și o echipă puterni-
că, iar obiectivul meu este să 
ne clasăm mai sus de locul pa-
tru. Cu domnul profesor Mario 
Găman am mai lucrat în urmă 
cu ceva timp. Este un antre-
nor foarte bun, un antrenor cu 
personalitate, care își dorește 
caractere la echipă. Sunt bu-
curos că voi lucra din nou cu 
dânsul”, a declarat Roncea 
pentru reprezentanții clubu-
lui gorjean.

Liga 3 se va relua în luna 
martie.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Baschetbaliștii de la 
CSM Târgu Jiu nu 
au reușit să răs-

toarne calculele hârtiei nici în 
Trivale, acolo unde FC Argeș 
s-a impus meritat și catego-
ric, scor 88-73. 

Gorjenii au mract câte 17 
puncte pe sfert în primele trei 
perioade ale jocului, toate 
cedate în fața gazdeloR: 24-
17, 22-17, 24-17. Vizitatorii 
au fost mai buni doar în ul-
timele zece minute, 18-22, 
dar per total au oferit o nouă 
prestație ștearsă, cu foarte 
multe greșeli individuale. 

Ce-i drept, CSM s-a bazat 
pe un lot destul de subțire, la 
care totuși a debutat israelia-
nul Noam Weinberg, care are 
și pașaport românesc. Acesta 
a reușit 3 puncte și 3 recu-
perări în aproape 17 minute 
petrecute pe parchet. Cel mai 
bun marcator al gorjenilor a 
fost Dylan Frye cu 19 puncte. 
Shamiel Stevenson a adăugat 
15 puncte, iar Porter Trou-
pe a terminat partida cu 12. 
Thomas Kottas şi Andriy Aga-
fonov au terminat meciul cu 
câte 9 puncte fiecare. 

Gorjeanul Octavian Ilie 
a izbutit 5 puncte și 3 pase 
decisive. Bogdan Penciu şi-a 
trecut şi el numele pe lista 
marcatorilor, reuşind 1 punct 
în confruntarea de la Piteşti.

De partea cealaltă, Josh 
Cunningham a marcat 18 
puncte și a bifat 5 recuperări 
și 3 pase decisive pentru FC 
Argeș.

,,Din păcate mingile pier-
dute ne-au costat meciul, 

Gorjenii au cedat și la Pitești

sau cel puțin un rezultat mai 
bun. În momentele importan-
te am cedat mingile foarte 
ușor, dacă nu chiar într-un 
mod prostesc, iar în apărare, 
la minge, nu am fost destul 
de agresivi. Însă cum poți sa 
câștigi un meci cu 22 de mingi 
pierdute. Noam are nevoie de 
puțin timp pentru a se integra 
în angrenajul nostru, dar pen-
tru primul meci a fost ok”, a 
concluzionat antrenorul croat 

Kresimir Basic.
CSM Târgu Jiu are 13 în-

frângeri și o singură victorie 
în Liga Națională de Baschet 
Masculin. Gorjenii vor juca 
în etapa viitoare pe teren pro-
priu, cu SCM U Craiova. Parti-
da este programată sâmbătă, 
21 ianuarie, de la ora 18.00. 
Este așteptat și debutul lui 
Anthony Durham, ultimul 
american sosit la Târgu-Jiu.

CĂTĂLIN PASĂRE

Rivaldinho le pregătește o 
surpriză oltenilor: Sper să vină și 
tata când va lua Craiova titlul

Unul dintre atacanții de la Universitatea Craiova, Rivaldin-
ho, spera ca doljenii să facă un retur de excepție.  Brazilianul 
nu se teme de concurență și este mulțumit că ,,juveții” se vor 
baza în 2023 și pe bosniacul Elvir Koljic, refăcut după o acci-
dentare. 

,,Sper că am turat motoarele și pentru campionat, trebuie 
să începem în forță. Sper să am cât mai multe reușite în cam-
pionat. Revenirea lui Koljic este benefică. Îmi place concurența, 
e normală la o echipă mare. Pot să joc și împreună cu el. Nu e 
treaba mea, ci a lui Mister. Eu sunt dator să mă pregătesc cât 
mai bine, dânsul decide. Toți s-au întărit, dar pe mine mă inte-
resează doar Craiova. Vedem pe teren ce va fi, Craiova trebuie 
să arate pe gazon că e cea mai bună. Titlul? Se poate. Totuși, să 
nu visăm de acum. Orice e posibil. Craiova este o echipă mare. 
Și eu visez la titlu, precum ceilalți suporteri”, a declarat vârful 
Craiovei.

Rivaldinho speră ca tatăl său, marele Rivaldo, să vină în 
Bănie la celebrarea titlului.

,,Tata îmi transmite mereu să fiu mai bun, în fiecare zi, să 
mă pregătesc bine, să nu las lucrurile negative să-mi intre în 
cap. Sper să vină și el curând, are un eveniment în februarie 
sau martie în România. Eu sper să vină și când va lua Craiova 
titlul,” a adăugat brazilianul.

Craiova joacă sâmbătă la Botoșani
CĂTĂLIN PASĂRE


