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Senatorul Rujan cere demisia lui Senatorul Rujan cere demisia lui 

Virgil Popescu: Ministrul Energiei este incompetent sau este mincinos!Virgil Popescu: Ministrul Energiei este incompetent sau este mincinos!
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Aparatură nouă pentru Aparatură nouă pentru 
spitalul din Saduspitalul din Sadu

Spitalul Orășenesc „Dr. Gheorghe 
Constantinescu” din Bumbești Jiu 
achiziționează echipamente medicale 
pentru dotarea secțiilor și comparti-
mentelor. 
Pe lista de achiziții se găsesc, între al-

tele, 15 infuzomate, 
cinci sisteme de 
încălzire externă 
a pacientului, 

trei EKG-uri 
cu troliu, o 
centrifugă, 
un steriliza-

tor cu abur și un 
sistem chirurgi-
cal endoscopic 
pentru urolo-
gie.

Bucăria lui Fabi: 
,,Schupfnudeln”: ,,Schupfnudeln”: 
Tăieței din cartofi  Tăieței din cartofi  

în pesmet, cu nuci în pesmet, cu nuci 
și pere poșate! și pere poșate! 
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Mai mult Mai mult 
steril decât steril decât 
cărbune în cărbune în 
termocentralele termocentralele 
CEO – Situație CEO – Situație 
la limita AVARIEI!la limita AVARIEI!

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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Merici, fc*Merici, fc*
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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           4,9198  -0,0057
Dolarul SUA                    4,5132  +0,0319
Gramul de aur                        279,7558  -2,2767 
Francul elveţian                         4,9102  -0,0343  
100 Yeni japonezi                     3,4733  -0,0326
Lira sterlină       5,5862  -0,0320 
Leva bulgărească      2,5154  -0,0029 
Leul moldovenesc                     0,2399  +0,0001     
100 Forinţi maghiari     1,2450  -0,0010
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Prefectura:Prefectura:  

E-mail: prefect@prefecturagorj.roE-mail: prefect@prefecturagorj.ro
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Pensiile speciale îngroapă Bugetul 
și chiar sufocă țara!

Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

AŞA-I CĂ E MOTIV DE RÂS?
Înţeleptul te îndeamnă să gândeşti doar pozitiv?
Da maestre, pilda-i bună, totul e să ai motiv!
Câtă vreme pentru viaţă-ţi nu există multe veacuri,
Pentru scurta ei lungime, Hipocrat găsit-a leacuri.
Vii pe lume făr-a şti, dând la unii de-nţeles,
Că e bine, spre iubire, cei ce pot, să-şi facă ghes.
Într-o ţară-ncălecată, unde-i de mizerii leafa,
Şi-un’ la cei care-o oferă, ca la tauri le e ceafa,
Ţară care, hăt!,  pe vremuri, era marele grânar,
Pentru-ntreaga Europă, iar acuma-i vai şi-amar ,
De-o străbaţi la deal, la vale, de la Dunăre-n Vişeu,
De la Tisa pân’ la Prut, cruce-ţi faci spre Dumnezeu,
Dând cu ochii de palate, ale căror turnuleţe,
Ţin, mânca-şi-aş, la scuteală, preacernite, multe feţe,
Şi pirande-nzorzonate, ce  trăiesc în lux sadea,
Mesageri prin Europa, să primeasc-o acadea,
Dar şi mii de cazemate, cu fundaţii din ciolan,
Ale celor ce gândesc că trăiesc cam cât Adam,
Ce motive poţi avea, chiar de-adesea te cruceşti,
Când întreaga ţară-i şatră, să nu râzi nu să zâmbeşti!
Nu e zi de la natură, pentr-acei ce ţara-noadă,
Să n-auzi, parcă-i concurs, că la Beci Domnesc e coadă!?
Cum să nu te umfle râsul, că la fel cum fac bureţii,
Într-un ritm ameţitor, se-nmulţesc analfabeţii...
Zâmbetul la colţul gurii, se iţeşte făr’ să vrei,
Când avem mai mult  ca alţii, şmecheri, lepre, şi căţei?
Vezi atâţi pensionari, tristul ţării etalon,
Că au pensii de trei lei, bolduite pe cupon!
Vezi baroni lipiţi de jilţuri, la efort ne-având  chemări,
Norocoşi din scăldătoare, ce-s nababii ăstei ţări,
Ce, uniţi cu alţi ca ei, taie, spânzură şi strigă,
Şi prin votul blegei plebe, au putere ca de rigă!
Cu năduf şi of în piepturi, spre-a uita de pocinog,
Nedorind să-i deranjaţi, hai, pălmaşi, zâmbiţi vă rog!

GEO FILIŞ

Motto: „Despre beneficiarii de 
pensii speciale //Eu v-aș ruga să 
nu-i asemănați/ Cu niște râmăta-
ore hămesite,/ Sunt și ei oameni 
fini și delicați/ Doar pensiile lor 
sunt nesimțite!//.”

Epigramă de Marius Coge
 

După cum ne-am lămu-
rit, de ani de zile, eli-
minarea pensiilor spe-

ciale nu doar pare, ci chiar este 
o epopee fără de sfârșit. Numai 
că se-ngroașe gluma cu pensiile 
nesimțite, așa cum mai sunt ele 
cunoscute. 

DISPARIȚIA PENSIILOR 
SPECIALE, CA PROMISIUNE 
ELECTORALĂ! Schimbarea le-
gii pensiilor speciale și, practic, 
desființarea acestora apare în fi-
ecare an electoral ca promisiune 
certă a demagogilor de partid și 
de stat. Din memorie, ca idee, voi 
cita ceea ce-mi trimetea pe Fa-
cebook un poet târgujian – Ele-
dodor Dinu – o aserțiune a unei 
alte persoane. În care se spunea 
că s-ar fi împlinit sute de zile de 
când pretinsul patriot liberal și 
europarlamentar ce primește bani 
grei – individul numit Rareș Bog-
dan – promisese că va desființa 
pensiile speciale în 20 de zile, de 
la trecutele și mincinoasele ale-
geri europarlamentare.

Citeam joi, pe DCNews, între 

altele, următoarea constatare 
tristă a Elenei Cristian, analistă 
a DCBUSINESS, plină de ade-
văr: „Scandalul pensiilor speciale 
pare că nu se va termina nicio-
dată(...) Despre pensiile speciale 
vorbim și tot vorbim, dar nu se 
va întâmpla nimic. Cel puțin cu 
cele (aflate) ÎN PLATĂ. Poate fi o 
nouă lege pentru pensiile specia-
le, dar se lungește povestea ca să 
mai iasă unii la pensie. Se con-
fundă pensiile de serviciu cu cele 
speciale, ceea ceeste o prostie. Hai să 
le definim cumva, să știm care e una, 
care e cealaltă”.

Mai demult, Lia Olguța Vasilescu, 
ministru al Muncii în vremea Guver-
nului Mihai Tudose, se înhămase la 
o asemenea treabă, deloc ușoară, o 
Lege care să nu mai poată fi atacată 
la Curtea Constituțională a României. 
Dar, de bună seamă, nu a fost lăsată 
să ducă treaba la bun sfârșit, deși se 
apucase serios de muncă.

Numai pensiile speciale înghițeau, 
pe vremea pandemiei, 3 miliarde de 
lei! Și, vă dați seama, între timp, pen-
siile speciale au tot crescut.

BNR AVERTIZEAZĂ! Tot joi, un 
Director din Banca Națională a Româ-
niei ne-a avertizat că „Pensiile speci-
ale sunt o cheltuială inacceptabilă și 
nesustenabilă”. După calculele BNR 
și, singur, ale domniei sale, la aceas-
tă oră cheltuielile cu pensiile speciale 
reprezintă 0,85% din Produsul Intern 

Brut(PIB). Iar în doi-trei ani se vor 
ridica la 1,5%!

PENSIILE SPECIALE, CA BOM-
BĂ CU CEAS! Mai mult, reglemen-
tarea și dispariția pensiilor speciale 
este un jalon din blestematul și con-
troversatul Plan Național de Redre-
sare și Reziliență(PNRR) și ar trebui 
în mod obligatoriu să fie rezolvată 
până la sfârșitul trimestrului unu al 
anului 2023! 

Nerealizarea jalonului din PNRR, 
privind pensiile speciale, ar conduce 
la pierderea tuturor banilor europeni 
primiți de România.

Și ne mai obligă și Comisia Euro-
peană ca pensiile să nu depășească 
45% din salariile primite în plată în 
ultimele 12 luni de activitate.

Guvernul Ciucă pare că este 
inconștient și în acest domeniu. Iată 
cum pensiile speciale sunt o bombă 
cu ceas, care poate sufoca România!

ION PREDOȘANU

Înţe
Da 
Cât
Pen
Vii 
Că 
Într
Şi-u
Ţar
Pen
De-
De 
Dân
Ţin
Şi p
Mes
Dar
Ale 
Ce 
Cân
Nu 
Să 
Cum
Într
Zâm
Cân
Vez
Că 
Vez
Nor
Ce, 
Şi p
Cu 
Ned

Mi-am dus crucea
Mi-am dus crucea cu voință
Printre anii trecători;
Noi două am fost o ființă
Și departe...uneori.

O purtam cu pași ușori
Printre anii tinereții,
O săltam prin pomi și flori
Sau prin roua dimineții.

Vântul ce-mi bătea din față,
Îmi părea o mângâiere;
Când ai dragoste de viață,
Suporți totul cu plăcere!

Anii, vară după vară,
Apăsau mai greu pe cruce;
O simțeam ca pe-o povară
Și cu greu o puteam duce!

Odihneam din când în când,
Sub o salcie pletoasă;
Ignoram anii curgând
Și puterea...cum mă lasă.

O puneam din nou pe umeri
Și pășeam cu fruntea sus;
Anii, dacă nu-i mai numeri,
Sunt ușori prin timp...de dus.

O voi duce cât destinul
Va decide pentru mine;
N-aș vrea greu să-mi fie chinul...
Soare doar, să mi-l lumine!

FLORENTINA CUTEANU
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,,Ministerul Energiei nu 
este o franciză OMV" susține 
senatorul PSD, Cristinel Ru-
jan, într-o postare pe pagina 
sa de Facebook. În opinia 
parlamentarului însă, nu 
doar aceasta este problema 
ministerului, intrat într-un 
scandal public urmare a unei 
,,apropieri" nefirești de OMV, 
problema este chiar ministrul 
care ar trebui să își de-a de-
misia deoarece condițiile din 
mineritul CEO îi sunt necu-
noscute. 

Cel puțin așa explică se-
natorul de Gorj urmările tra-
gediei de la Jilț Sud, pentru 
care și Virgil Popescu se face 
vinovat, neavând nicio scuză 
legat de necunoașterea pro-
blemelor din minerit. 

De altfel, Popescu condu-
ce Ministerul Energiei de pa-

Senatorul Rujan cere demisia lui Virgil Popescu: Ministrul Senatorul Rujan cere demisia lui Virgil Popescu: Ministrul 
Energiei este incompetent sau este mincinos!Energiei este incompetent sau este mincinos!

tru ani de zile, iar faptul că 
susține că nu știa ce se întâm-
plă la CEO legat de condițiile 
de muncă este aberant.

,,Virgil Popescu trebuie să 
demisioneze din Guvern pen-
tru incapacitatea acestuia de 
a cunoaște, asimila și înțelege 
problemele cu care se confrun-
tă entitățile economice din do-
meniul energiei. Este ministrul 
Energiei din data de 4 noiem-
brie 2019, adică de peste trei 
ani, și susține că nu a știut 
nimic despre condițiile în care 
lucrează minerii în carierele 
din județul Gorj. 

Este inadmisibil pentru ori-
ce ministru să afirme că nu 
știe cum se desfășoară acti-
vitatea în domeniul pe care îl 
coordonează", spune, apăsat, 
parlamentarul de Gorj.

În opinia lui Rujan există 

două explicații posibile pen-
tru situația în care s-a ajuns, 
fie ,,Virgil Popescu este in-
competent și nu a putut să-și 
dea seama, nici după 3 ani, 
că trebuie să știe ce se întâm-
plă în subordinea sa pentru 
a lua măsuri adecvate", fie 
,,Virgil Popescu este minci-
nos pentru că avea informații 
despre condițiile inumane și 
riscante în care se lucrează 
în minerit, dar nu i-a păsat, 
întrucât dorința sa, declarată 
și susținută, era de a închide 
aceste cariere".

Cert este, în opinia sena-
torului, că, ,,pentru oricare 
dintre cele două ipoteze, peri-
culoase pentru sistemul ener-
getic și pentru oameni, acest 
domn trebuie să-și prezinte 
DEMISIA"

A.S.

Iată că aflăm că în ter-
mocentralele Craiova II 
și Ișalnița ajunge mai 

mult steril decât cărbune. Iar 
sterilul devine ,,nămol lipi-
cios”. 

Că morile, instalațiile, stau 
să crape, sistemele de evacu-
are ale zgurii și cenușii sunt 
aproape distruse. 

În termocentrale, ca și în 
cariere, se vede limpede reaua 
voință, indiferența și neprice-

Mai mult steril decât cărbune 
în termocentralele CEO – 
Situație la limita AVARIEI!
După tragedia de la Jilț Sud, angajații CE Oltenia, din 
mai toate sectoarele de activitate, au început să vor-
bească despre starea reală a termocentralelor și cariere-
lor. Complexul Energetic Oltenia, cel pe care se bazează 
realmente Sistemul Energetic Național, are probleme 
de funcționare pentru că toți politicienii ultimilor ani 
au blocat investițiile în mentenanță, în reabilitări și re-
tehnologizări, făcând politică și organizând filiere de 
angajări catastrofale. De aici și până la alte tragedii nu 
mai e decât un pas!

perea celor care au condus 
compania, dar și a oamenilor 
de stat, din guvernele ultimi-
lor ani. 

Redăm mai jos situația din 
termocentralele doljene, cu 
mențiunea că și termocentra-
lele Turceni sau Rovinari s-ar 
putea confrunta cu aceeași 
stare de lucruri. 

Iată ce dezvăluie salariații 
de la Ișalnița și Craiova II a 
căror viață le este pusă în 

pericol, la fiecare schimb: ,,E 
mai mult steril decât carbune. 
Sunt cel puțin 3-4 infracțiuni 
de dosare penale, pentru căr-
bune neconform, trimis cu 
bună știință în centrale. 

Asta a dus la mare pierde-
re de bani și gaz într-o perioa-
da de criză, când trebuia să 
economisim. 

Punerea în pericol a oa-
menilor și a instalațiilor prin 
funcționarea peste perioada 
de revizie a morilor … 

Noi mergem cu morile roșii 
de temperatura mare, altele, 
cu vibrații peste limită. 

Sterilul s-a făcut un namol 
lipicios. Benzile de la combus-
tibil  au început să cedeze Am 

schimbat trei motoare la T16 
D în două zile. 

Din câte am auzit, la pro-
bele de cărbune ce are sub 
800 de unități, ăla nu e pen-
tru ardere. Noi avem probe de 
cărbune cu valori de 300-500. 
deci... pământ și atât”. 

,,Este nevoie de o supli-
mentare masivă cu gaz metan 
în camera focară pentru a asi-
gura sarcina necesară. 

Astfel, morile se distrug, 
sistemele de evacuare a așa-
zisei cenuși care este numai 
zgură și lut ars functionează 
impropriu și sunt aproape să 
cedeze, morile sunt supra-
temperate la maxim fiind și 
ele aproape de indisponibili-

zare”, spun salariații, vizibil 
disperați. 

Ar mai fi de spus că minis-
trul Virgil Popescu a anunțat 
că așteaptă de la noii șefi ai 
CEO, până la sfârșitul săp-
tămânii viitoare, un plan 
de investiții care vizează fix 
securitatea și sănătatea în 
muncă. 

Astfel, actualului mana-
gement al CEO nu –i rămâne 
decât să-i asculte pe salariații 
din producție pentru a face 
planul de investiții așteptat 
de ministru, plan care ar tre-
bui să pornească de la pro-
blemele reale ale companiei. 

MIHAELA C. HORVATH
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La mulți aniLa mulți ani  

poetului Florian Saioc la împlinirea poetului Florian Saioc la împlinirea 

venerabilei vârste de 92 de ani.venerabilei vârste de 92 de ani.

Să ne trăieș  , Maestre!Să ne trăieș  , Maestre!

Neaua ce s-a aşternut 
şi nu în ultimul rând 
feeria pădurilor în-

Pledoarie pentru drumeţia Pledoarie pentru drumeţia 
de iarnăde iarnă
Şi în aceste zile, o incursiune prin zona submontană a 
Gorjului, pe zăpadă, are farmecul ei.

veşmântate în mantia albă au 
constituit tot atâtea motive 
pentru iubitorii naturii, din 
această perioadă, de a evada, 
fie şi pentru câteva ceasuri, 
în decorul hivernal aşternut 
pe meleagurile Jiului de Sus. 
Principalele rute ale Gorjului, 
curăţate  de instituţiile de re-
sort, m-au determinat să fac 
o tură pe sub poalele Vâlca-
nului,  de-a lungul a ce mai 
este cunoscut drept „drumul 
mic de sub munte” în com-
paraţie cu traseul din umbra 
Parângului  (cu al său Parân-
gul Mare, cunoscut pentru 
frumuseţea sa drept Acope-
rişul Olteniei - cel mai înalt 
vârf din Oltenia şi al cincelea 
din ţară).  În pofida celor care 
preferă perioadele estivale şi 
o excursie ori drumeţie prin 
peisajul feeric al anotimpu-
lui hivernal are frumuseţea 
sa. Atmosfera curată, peisa-
je ce te pot lăsa la „cu gura 
căscată” şi, nu în ultimul 
rând, atmosfera de iarnă din 
locurile aflate de o parte sau 
alta a Parângului şi Vâlcanu-

lui revigorează organismul şi 
produc acea încărcare a ba-
teriilor de care vorbeşte toată 

lumea. Păcat că la noi o parte 
din popasurile ori cabanele 
de sub Vâlcan s-au desfiin-
ţat din motive mai mult sau 
mai puţin cunoscute şi aici 
primul care îmi vine în minte 
este complexul de pe Soho-
dol (Bucium parcă se chema 
unde se organizau frecvent 
revelioane, banchete şi nu în 
ultimul rând concursuri de 
orientare ori turism speciali-
zat să nu mai vorbim de fru-
museţea locurilor ori impor-

tanţa fenomenelor carstice la 
nivel naţional şi nu numai). 

Mi-am adus aminte că 
prin aceste locuri şi puţin mai 
departe (la Boroşteni) există 
peşteri unde s-au descoperit 
printre cele mei vechi urme 
ale locuirii oamenilor din Eu-
ropa precum şi  pe Sohodol 

într-o cavernă (nu o să spun 
eu unde dar este cunoscu-
tă specialiştilor) unde există 
spun unii cele mai vechi de-
sene rupestre tot din Europa. 
De multe mii de ani „Vânăto-
rul Neolitic” cum este cunos-
cut desenul veghează asupra 
văii măsurând scurgerea tim-
pului unde secolele sunt ade-
sea  unitatea de bază. Or să 
întrebe poate mulţi de ce nu 
se face cunoscut locul pentru 
a putea fi vizitat? Nimic mai 
simplu de răspuns. În spiritul 
tradiţiilor noastre mioritice pe 
lângă vizitatorii de bună cre-
dinţă or să apară şi o groază 
de „cocalari” care or să vrea 
musai să pună ei mâna ori să 
dea cu degetul  iar dacă s-ar 
putea chiar să ia o bucăţică 
să o ducă acasă. Şi atunci 
în cel mai scurt timp din de-
senul făcut cu mult timp în 
urmă poate de un vânător 
ce a avut noroc la vânătoare, 

ca un semn de succes  ori de 
venerare a spiritelor acelor 
vremi s-ar alege praful.  Dar 
haideţi că ne-am depărtat de 
subiectul nostru. Chiar dacă 
vremea este rece iar  stratul 
de zăpadă poate constitui un 
impediment la deplasare să 
nu ne speriem de o excursie 
fie şi de câteva ceasuri în de-
corul hivernal. Cu siguranţă 
dacă vor fi respectate legile 
nescrise ale muntelui ne vom 
doza traseul şi implicit efortul 
după posibilităţi mica noas-
tră ieşire în natură ne va re-
vigora şi nu în ultimul rând 
ne va face să ne simţim mai 
încărcaţi energetic pentru o 
bună  perioadă.  Iar dacă vom 
prinde atmosfera clară  vom 
realiza şi nişte imagini pe care  
le vom revedea la vară în pe-
rioadele caniculare şi atunci  
cu siguranţă că ne vom simţi 
mai răcoriţi. 

     MUGUREL PETRESCU  
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Un bar și două magazine, amendate Un bar și două magazine, amendate 
pentru mizeriepentru mizerie














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

Aparatură nouă Aparatură nouă 
pentru spitalul pentru spitalul 
din Sadudin Sadu

În timpul controalelor efectua-
te în ultima săptămână au fost 
aplicate opt avertismente şi zece 

amenzi în cuantum de 38.400 lei, 
unor operatori și persoane fizice din 
Borăscu, Fărcășești, Mătăsari, Târgu-
Cărbunești şi Târgu-Jiu.

Două magazine alimentare au fost 
amendate cu 10.000 de lei fiecare 
pentru nerespectarea normelor sa-
nitare-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor privind întreținerea apa-
raturii frigorifice, a suprafețelor şi 
mobilierului din dotare.

Tot cu 10.000 de lei a fost sancționat 
și un bar, întrucât „pavimentul, plafo-
nul și suprafețele murale din spațiul 
de depozitare prezentau acumulări de 
murdărie, porțiuni de vopsea exfoliată 
și zone degradate”. În plus, aparatura 
frigorifică necesita igienizare, iar ma-

Mai multe magazine alimentare, o cantină și un bar din Gorj au fost 
amendate de inspectorii Direcției Sanitar Veterinare Gorj.

terialele de igienizare și ustensilele de 
curățenie erau depozitate în incinta 
barului și nu într-un spațiu special 
destinat.

Pentru depozitarea nesectorizată 
a produselor alimentare congelate, 
adică peștele era pus lângă înghețată 
şi pulpe de pasăre, un magazin ali-
mentar a primit o amendă de 1.200 
de lei. 

De asemenea, o cantină și trei ma-
gazine alimentare au fost sancționate 
cu câte 1.200 de lei, pentru nerespec-
tarea normelor sanitare-veterinare și 
pentru siguranța alimentelor privind 
manipularea produselor alimentare. 
Mai precis, pentru lipsa echipamen-
tului adecvat de protecție sanitară şi/
sau a fişelor de aptitudini care atestă 
controlul stării de sănătate a angaja-
ţilor.

Au mai fost amendate două ma-
gazine pentru depozitarea necores-
punzătoare a produselor alimentare. 
Pungi de chips-uri, făină de grâu, 
mălai, cutii cu prăjituri, sucuri și apă 
minerală erau depozitate direct pe pa-
vimentul murdar. 

Avertismente scrise au fost date 
proprietarilor unor exploatații non-
profesionale, pentru înstrăinarea de 
animale fără a notifica medicul veteri-
nar de liberă practică împuternicit.

I.I.

Spitalul Orășenesc „Dr. Gheorghe Constanti-
nescu” din Bumbești Jiu achiziționează echipa-
mente medicale pentru dotarea secțiilor și com-
partimentelor. 

Pe lista de achiziții se găsesc, între altele, 15 
infuzomate, cinci sisteme de încălzire externă a 
pacientului, trei EKG-uri cu troliu, o centrifugă, 
un sterilizator cu abur și un sistem chirurgical 
endoscopic pentru urologie.

Contractul este împărțit în zece loturi. „Prin 
încheierea acordului-cadru privind furnizarea de 
aparatură medicală, spitalul urmărește înlocuirea 
aparaturii medicale care prezintă un grad ridicat 
de uzură fizică și morală, cât și dotarea cu apara-
tură medicală de nouă generație care este absolut 
necesară pentru efectuarea intervențiilor cu asi-
gurarea celui mai înalt grad de calitate al servicii-
lor medicale”, potrivit caietului de sarcini.

Bugetul alocat achiziției trece de 1,5 milioane 
lei fără TVA. Acordul-cadru de furnizare și insta-
lare echipamente medicale va fi încheiat pe o pe-
rioadă de 4 ani.

I.I.
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Tribunalul Gorj a dispus condamnarea unui 
bărbat pe care procurorii DIICOT l-au trimis 
în judecată la sfârșitul anului trecut pentru 
două acuzații extrem de grave, respectiv tra-
fic de droguri de mare risc, în formă continu-
ată, și camătă. 

La instanță inculpatul a recunoscut fapte-
le și a beneficiat de clemența legii pentru 
astfel de situații, dar tot nu a scăpat de 

închisoare, el fiind în spatele gratiilor din toamna 
anului trecut. „(48 acte materiale) (…), condamnă 
inculpatul DRĂGOESCU CONSTANTIN-SORINEL, 
la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru 
săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare 
risc, în formă continuată. (…)Condamnă inculpatul 
DRĂGOESCU CONSTANTIN-SORINEL la pedeapsa 
de 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 
de camătă. În baza art. 39 alin. 1 lit. b rap. la art. 38 
alin. 1 Cod penal, contopește pedepsele principale și 
aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani 
și 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de o trei-
me din totalul celorlalte pedepse, rezultând pedeap-
sa de 3 ani și 9 luni închisoare, ce se va executa po-
trivit art. 60 Cod penal”, a decis Tribunalul Gorj. De 
la inculpat ar urma să fie confiscate diverse sume 
de bani pe care le-a obșinut din activitățile ilegale 
desfășurate, conform hotărârii judecătorești. „Con-
fiscarea sumelor de bani dobândite de inculpat 
prin săvârșirea faptelor de trafic de droguri de mare 
risc și camătă: -suma de 2000 lei, pe care acesta a 
dobândit-o prin vânzarea în datele de 02.08.2022 
și 27.09.2022 a cantităților de 1,22 grame pulbere 
care conține Cocaină în amestec cu Cofeină și Leva-
misol și 1, 14 grame pulbere care conține Cofeină, 
Levamisol, Procaină și Cocaină către colaboratorul 
investigatorului sub acoperire; -sumele de 1500 euro 
și 6300 lei, pe care inculpatul Drăgoescu Constantin-
Sorinel le-a dobândit prin săvârșirea faptei de camă-
tă”, se mai arată în decizia magistraților. 

Conform documentelor de la dosar, inculpatul 
vindea gramul de cocaină contra sumei de 100 de 
euro, iar clienții foloseau cel mai adesea marfa lui 
la petrecerile la care participau.

Unii dintre martorii audiați au menționat că 
au cumpărat o dată sau de două ori droguri de la 
inculpat, în timp ce alții erau clienți mai vechi și 
aveau la activ mai multe achiziții. 

Gorjean condamnat pentru 
trafi c de droguri și camătă!

Slivilești: Băiat de 17 ani dat dispărut
Un băiat a plecat de acasă, ieri-dimineață, și 

nu s-a mai întors. Tatăl lui a sesizat autoritățile.
IPJ Gorj a comunicat: La data de 26 ianuarie 

a.c., Poliția Municipiului Motru a fost sesizată cu 
privire la faptul că Bubăciosu Vasile Constantin, 
de 17 de ani, din comuna Slivilești, a plecat volun-
tar de la domiciliul său, ieri, în jurul orei 06:30, 
iar până în prezent nu a revenit.

Semnalmente: înălțimea aproximativă 1,70 
metri, greutate circa 60-65 kilograme, păr negru, 
tuns scurt, ochi negri, ten măsliniu, constituție 
atletică. Nu se cunosc articolele de vestimentaţie 
pe care tânărul le purta la momentul plecării.

Persoanele care pot oferi informații cu privire 
la persoana în cauză sunt rugate să se adreseze 
celei mai apropiate unități de poliție sau să apele-
ze numărul unic de urgență 112.

M.C.H.

În privința sumelor de bani împrumutate cu do-
bânzi mari, anchetatorii au descoperit că cei care 
luau banii aveau de restituit suma inițială și o do-
bândă care ajungea și la 50% lunar. 

Media dobânzii era de 20%, iar în unele cazuri 
cei care nu puteau plăti erau folosiți ca muncitori 
la ridicarea vilei pe care traficantul și-o construia 
la Târgu-Jiu. Din actele de la dosar reiese că incul-
patul nu avea un loc de muncă. Acesta a ajuns în 
spatele gratiilor în octombrie anul trecut, după ce 
anchetatorii au plasat în cercul său un investigator 
sub acoperire și au reușit să îl prindă în flagrant. 

„La data de 26.10.2022, procurorii Direcției de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organi-
zată și Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus 
reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a unui in-
culpat cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de trafic de droguri de mare risc și camătă. 

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada ianuarie 
2022 – octombrie 2022, inculpatul a procurat droguri 
de mare risc (cocaină), pe care ulterior le-a porționat 

și vândut contra sumei de 100 euro pentru 
o doză diferiților consumatori de pe raza 
județului Gorj, cu preponderență din muni-
cipiul Târgu-Jiu. De asemenea, în perioada 
ianuarie 2019 – octombrie 2022, inculpatul 
a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără 
a fi autorizat în acest sens, mai multor per-
soane, percepând o dobândă în cuantum de 
20% pe lună pentru sumele împrumutate. În 
urma punerii în aplicare pe raza județului 
Gorj a 4 mandate de percheziție domiciliară, 
au fost descoperite și ridicate 22,99 grame 
Cocaină, trei grindere și sumele de 550 euro 
şi 7.540 lei. La sediul Direcției de Investigare 
a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată 

și Terorism – Biroul Teritorial Gorj au fost aduse, în 
vederea audierii, un număr de 15 persoane. La data 
de 27.10.2022, judecătorul de drepturi și libertăți din 
cadrul Tribunalului Gorj a admis propunerea procu-
rorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Cri-
minalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial 
Gorj, dispunând arestarea preventivă a inculpatului 
pentru o perioadă de 30 de zile”, a comunicat DII-
COT la vremea respectivă.
 GELU IONESCU
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Dumnezeu ne arată că la venirea în lume a Fiului Său, Domnul Dumnezeu ne arată că la venirea în lume a Fiului Său, Domnul 
Iisus va chema, nu doar pe fi ii lui Israel, ci, pe toţi cei cu Iisus va chema, nu doar pe fi ii lui Israel, ci, pe toţi cei cu 
credinţă, care vor veni în împărăția cerurilor!  credinţă, care vor veni în împărăția cerurilor!  

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

În Duminica a 17-a după Rusalii 
(a Cananeencei); Ap. 2 Corinteni: 
6, 16-18; 7,1; Ev. Matei 15, 21-

28; glas 8, voscr 11, în cadrul Sfintei 
Liturghii, Sfânta şi Dumnezeiasca Bi-
serică ne invită să învăţăm a prelua 
exemplul vieții plină de smerenie şi de 
înţelepciune a femeii canaanence care, 
asumându-și suferința fiicei sale pose-
date de diavol, se ruga cu adâncă sme-
renie și nădejde Fiului lui Dumnezeu, 
mărturisind, totodată, dumnezeirea Sa 
tămăduitoare. De această dată, Sf. Ev. 
Matei ne relatează în capitolul al 15-lea 
al Evangheliei sale faptul că Iisus Hris-
tos, înconjurat de Sfinții Apostoli, se 
afla în ţinutul Tirului și ale Sidonului, 
două porturi feniciene situate pe țărmul 
de Est al Mării Mediterane, locuite de 
păgânii care se închinau idolilor Baal și 
Astarta, iar, odată ajuns în afara hotare-
lor Țării Sfinte, Domnul Iisus transmite 
apostolilor care erau educați în spiritul 
Legii vechi mozaice un mesaj misionar 
și anume, faptul că Evangelia are o va-
loare universală, iar venirea Sa în lume, 
ca Fiul al Lui Dumnezeu, nu era asoci-
ată geografic ţinutului Palestinei și va-
labilă doar pentru cei ce-și revendicau 
originea ca popor născut din Patriarhul 
Avraam, mai ales că textul scripturistic 
ne relatează în repetate rânduri întâl-
nirea dintre Hristos Domnul cu oame-
nii de alte credințe, decât cea mozaică, 
pentru a le da puterea credinței adevă-
rate și pe care îi arată ca exemple de 
urmat pentru cei care, deși făceau par-
te din poporul ales, pierdeau din vedere 
esențialul Legii și valoarea spiritului ei, 
limitaţi la cadrul recunoscut al literei și 
al  împlinirii formale a preceptelor Ve-
chiului Testament. Pentru că, Atotpu-
ternicul Dumnezeu ne arată că la veni-
rea în lume a Fiului Său, Domnul Iisus 
va chema, nu doar pe fiii lui Israel, ci, 
pe toţi cei cu credinţă, care vor veni în 
împărăția cerurilor!

   

«Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui 
David! Fiica mea este rău chinuită 
de diavol»! 

Aşadar, în Duminica a 17-a după 
Rusalii, textul Evanghelic este revela-
tor, când ne spune: «În vremea aceea a 
venit Iisus în părțile Tirului și ale Sido-
nului. Și, iată, o femeie canaaneancă, 
din acele ținuturi, ieșind striga, zicând: 
Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! 
Fiica mea este rău chinuită de diavol. 
Iisus însă nu i-a răspuns niciun cu-
vânt; și, apropiindu-se, ucenicii Lui Îl 
rugau, zicând: Dă-i drumul, că strigă 
în urma noastră. Iar El, răspunzând, a 
zis: Nu sunt trimis decât către oile cele 
pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, ve-
nind, s-a închinat Lui, zicând: Doam-
ne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a 
zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor 
și s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, 
Doamne, dar și câinii mănâncă din fă-
râmiturile ce cad de la masa stăpânilor 
lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: 
O, femeie, mare este credința ta; fie ție 
după cum voiești! Și s-a tămăduit fiica 
ei din ceasul acela» (Matei 15, 21-28), 
şi ne arată în acest sens, că femeia ca-
naneeancă, deci, mama aceasta, nu ne-
gociază, ci cere milă şi îndurare, cere 
tămăduirea fiicei sale și nu se ferește să 
o spună că e greu chinuită de un diavol! 
Prin urmare, Domnul Iisus Hristos pare 
că privește în altă parte, însă, insistența 
femeii sensibilizează Apostolii, mai ales 
că nu în multe rânduri, aceștia inter-
vin, ca un semn că uneori pot media la 

Dumnezeu, ca să fie făcută câte o mi-
nune. Acum par speriați şi uşor sur-
prinşi de faptul că vocea femeii se aude 
altfel decât a mulțimii, peste mulțime, 
așa cum și durerea ei era peste dure-
rile celor din jur, când crede că miezul 
Întâlnirii salvatoare pentru fiica ei este 
Iisus Hristos, Care, după ce leagă ve-
nirea Sa numai de poporul lui Israel – 
cum credeau toți, pe un soi de exclusi-
vitate mesianică, („nu sunt trimis decât 
numai către oile cele pierdute ale casei 
lui Israel”), presupune ceea unii ar con-
sidera a fi o discriminare în sensul că 
: „nu este bine să iei pâinea copiilor și 
s-o arunci câinilor” e o replică mult mai 
mult decât dură şi pare una ofensator 
de alungătoare, dar, în cele din urmă, 
primește un răspuns incredibil, după 
ce spune: «Da, Doamne, dar și câinii 
mănâncă din fărâmiturile ce cad de la 
masa stăpânilor lor», iar, Domnul Hris-
tos îi răspunde prin cuvintele: „O, fe-
meie, mare este credința ta; fie ție după 
cum voiești!” (Matei 15.28), ceea ce ne 
face să înțelegem că mama îndurerată 
voia și credea bine, că s-a tămăduit fiica 
ei în ceasul acela, deci, fata era izbă-
vită de demonul ce o chinuia. Credința 
femeii ne arată că nu este din neamul 
lui Israel, deci nu merge la Templul de 
la Ierusalim şi nu are același ritual și 
aceeași Carte cu cei care îl așteaptă pe 
Mesia, deci, nu citează din Scriptură şi 
nu are o atitudine tocmai evlavioasă, 
dar, strigătul ei: «Miluiește-mă Doam-
ne, Fiul lui David», ne arată că știe să-L 
identifice perfect pe Dumnezeu-Omul 
aflat dinaintea ei. Pericopa acesta vine 
tocmai după un conflict între Iisus, fari-
sei și cărturari pe seama supra-rituali-
zării ce-i transformase în fățarnici! Prin 
urmare, nu atingerea de corpurile celor 
decedați sau dialogul cu închinătorii la 
idoli maculează credinţa, ci formalismul 
și fariseismul, nu praful de pe sandale 
trebuie scuturat, ci, prin delmitarea de 
închistarea în prejudecăți, trebuie să ne 
eliberăm, iar, acesta este motivul prin-
cipal pentru care Iisus Hristos o spune, 
nu de puține ori, că noul popor ales, 
născut din credința în adevăratul Dum-
nezeu, va cuprinde nu doar pe fiii lui 
Israel, ci și pe «mulți de la răsărit și de 
la apus care vor veni și vor sta la masă 
cu Avraam și cu Isaac și cu Iacov în 
împărăția cerurilor, iar, fiii împărăției, 
mulţi vor fi aruncați în întunericul cel 
mai dinafară» (Matei 8, 11-12). În esen-
ţă, cu toţi vedem că de data acesta, în 
ținuturile locuite de păgâni, Hristos 
este întâmpinat de o femeie canane-
ancă ce Îl numeşte «Fiul lui David» şi 
nu este prima dată când Hristos Dom-
nul aude pe cineva numindu-l astfel. 
Ştim că Bartimeu, orbul, rostește cu-
vinte asemănătoare, arătând că vedea 
mai bine esența lucrurilor decât liderii 
religioși ai lui Israel, pentru care Iisus 
era doar un Învățător din Nazaret şi la 
rândul său, femeia canaaneancă, stă-
pânită de suferința pentru fiica ei care 
era posedată de diavol și de neputința 
vindecării acesteia, striga cuvinte de 
milostivire, arătând că recunoștea în 
Iisus pe Fiul lui David, adică pe Mesia 
cel prezis de profeți, singurul capabil să 
aline suferința oamenilor și să vindece 
rana mereu deschisă a umanității în-
străinate de Dumnezeu, aşa cum este 
şi lumea de astăzi! Dar, cuvintele sale 
pline de speranță erau o mărturisire de 
credință, pentru că doar Iisus, Fiul lui 
David, îi putea vindeca fiica posedată de 
diavol! De altfel, această Pericopă Evan-
ghelică împlinește tripticul Duminici-
lor care zugrăvesc chipuri de oameni 
înzestrați cu virtuți profunde, dincolo 

de statutul, de înfățișarea sau de nume-
le lor și care înțeleg să depună un efort 
personal suplimentar pentru a putea fi 
ascultați de către Fiul Lui Dumnezeu și 
a fi dați astfel ca exemplu de viețuire și 
de mărturisire a credinței și creștinilor 
de astăzi, în vederea trăirii autentice a 
perioadei liturgice a Triodului, care va 
începe cu Duminica Vameșului și Fari-
seului, tocmai pentru ca noi să înţele-
gem că Dumnezeu ne arată că la veni-
rea în lume a Fiului Său, Domnul Iisus 
va chema, nu doar pe fiii lui Israel, ci, 
pe toţi cei cu credinţă, care vor veni în 
împărăția cerurilor!

„O, femeie, mare este credința ta; 
fi e ție după cum voiești”! 

Acum, revenind la relatarea textului 
Evangheliei Duminicii a 17-a după Ru-
salii, observăm că Iisus, auzind cuvinte-
le rostite de această femeie, întârzie să 
îi răspundă, dar procedează astfel, nu 
pentru că în calitate de evreu nu trebuia 
să Se oprească din drumul Său pentru a 
vorbi cu un străin care era și păgân, ci, 
pentru a arăta ucenicilor credința ade-
vărată, mărturisitoare a acestei străi-
ne, intensitatea rugăciunii și stăruința 
ei. Deci, a lăsat-o pe femeie să strige 
până ce ucenicii au intervenit pentru a 
cere ei înșiși lui Hristos să Se oprească, 
spre a răspunde rugăciunii disperate a 
acesteia, însă, oprindu-Se, Hristos nu 
răspunde femeii, ci rostește o sentință 
care concentra în ea mesajul exclusivist 
al mentalității iudaice și pretenția de 
superioritate a credinței mozaice: „Nu 
sunt trimis decât către oile cele pierdu-
te ale casei lui Israel” (Matei 15, 24), iar, 
făcând această remarcă, Hristos vrea să 
arate ucenicilor, unde poate conduce 
înțelegerea unilaterală a preceptelor Le-
gii și trăirea egoistă a darului lui Dum-
nezeu! De aceea, în continuarea Perico-
pei Evanghelice! Răspunzând rugăciunii 
stăruitoare a femeii, Hristos Domnul îi 
spune: „Nu este bine să iei pâinea copii-
lor și s-o arunci câinilor” (Matei 15, 26), 
astfel că, atitudinea Mântuitorului Iisus 
Hristos de până la acest moment și cu-
vintele rostite arată cumva, mentalita-
tea specifică fiilor lui Israel, pretenția de 
superioritate față de celelalte popoare și 
modul în care erau evaluați închinăto-
rii la idoli. Tocmai cuvintele adresate 
femeii de către Mântuitorul par dure, 
ele arătând şi faptul că acei care nu se 
închinau adevăratului Dumnezeu, erau 
considerați de către evrei ca făcând par-
te din rândul animalelor, al necuvântă-
toarelor. Acesta este şi motivul pentru 
care Hristos, prin atitudine și cuvinte, 
urmând logica preceptelor iudaice, ara-
tă o oarecare detașare față de proble-
mele femeii de neam străin care cerea 
ajutorul unui evreu. Dacă analizăm cu 

atenţie, până în acest punct al Evan-
gheliei, se poate observa un perma-
nent dialog între mentalitatea iudaică 
și credința și dorința popoarelor străine 
de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ca o pri-
vire între permanenta atenție a Domnu-
lui față de cei de alt neam și necesitatea 
integrării lor, lucru pe care apostolii îl 
observă și pe care îl vor pune în practi-
că după Rusalii. Motivația prezenței Lui 
Hristos în tinutul Tirului și al Sidonului 
este într-un fel, dorința de a arăta apos-
tolilor un exemplu de credință profundă 
mărturisită de un păgân, universalita-
tea mesajului Evangheliei și necesitatea 
recuperării celor înstrăinați de Dumne-
zeu. Deci, ascultând cuvintele aspre ale 
Mântuitorului, femeia canaaneancă nu 
s-a simțit jignită, nu s-a tulburat, ci a 
acceptat ceea ce a afirmat Hristos, adi-
că, superioritatea credinței evreilor și 
nedesăvârșita credință a conaționalilor 
ei, spunând cu sinceritate: «Da, Doam-
ne», iar, prin aceste cuvinte, femeia a 
arătat că, alături de credință și răbda-
re, avea și înțelepciune și smerenie. Ea 
se recunoaște inferioară evreilor care 
aveau Legea descoperită de Dumne-
zeu și care, pe drept, se puteau numi 
fii ai lui Dumnezeu, chemați să cineze 
în împărăția cerurilor la masă cu patri-
arhii Vechiului Testament, dar, pregus-
tând din pâinea nemuririi, mama fetei 
vindecate dorea să fie părtașă și ea la 
această cină, chiar și în postura celui 
care se mulțumea cu ceea ce prisosea 
mesenilor («dar și câinii mănâncă din fă-
râmiturile ce cad de la masa stăpânilor 
lor» (Matei 15, 27). Deci, femeia canane-
eancă era conștientă de valoarea Dum-
nezeului lui Israel, însă, dorea nespus 
de mult vindecarea fiicei sale și trăirea 
bucuriei de a fi în comuniune cu Fiul 
lui David! Cuvintele femeii sunt punctul 
culminant al unui dialog ce arată per-
manenta discrepanță între pretenția de 
superioritate a evreilor căzuți în forma-
lismul Legii, care nu puteau recunoaște 
în Iisus pe Mesia cel prezis de profeți, și 
mărturisirile de credință ale păgânilor 
care vedeau în Iisus pe Fiul lui Dumne-
zeu întrupat. De altfel, nu este singura 
mărturisire de credință venită din par-
tea unui păgân, iar, în final, să reținem 
din Pericopa Evanghelică ce se va citi 
în Duminica a 17-a după Rusalii, că 
mântuirea nu îi este refuzată niciunui 
om, indiferent de neamul din care pro-
vine, câtă vreme îl caută cu credință pe 
adevăratul Dumnezeu, Cel «Care voieşte 
ca toţi oamenii să se mântuiască şi la 
cunoştinţa adevărului să vină» (Timotei 
I, 2, 4) sau, câtă vreme ne rugăm unii 
pentru alții, cu credință, nădejde și dra-
goste, pentru a vedea că Dumnezeu ne 
arată că la venirea în lume a Fiului Său, 
Domnul Iisus va chema, nu doar pe fiii 
lui Israel, ci, pe toţi cei cu credinţă, care 
vor veni în împărăția cerurilor!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

MiercuriMarțiDuminică LuniVineri Sâmbătă Joi
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Lista de cumpărături pentru 4 persoane: 
Tăieței din cartofi:
* 450 g de cartofi în coajă;

,,Schupfnudeln”: Tăieței d,,Schupfnudeln”: Tăieței 
în pesmet, cu nuci și perîn pesmet, cu nuci și per

Pasul 1Pasul 1

* 150 g de făină alba;
* 30 g de unt;
* 2 gălbenușuri;

Pasul 2Pasul 2

* Un vârf de cuțit de sare.

Lista de cumpărături pere poșate: 
* 600 ml de apă;

Pasul 3Pasul 3

* 5 cuisoare;
* 4 pere; 
* 3 linguri de zahăr; 
* 2 batoane de scorțișoară.

Lista de cumpărături pentru pesmet: 
* 80 gr de pesmet;
* 50 gr de nuci;
* 40 gr de unt;
* Zahăr după gust.

Pasul 4Pasul 4

Acest desert îmi aduce aminte de copilăria și bunica 
mea. Chiar dacă este un desert care provine din Germa-
nia, Austria, în anii 1990 bunica mea îl pregătea destul de 
des ce-i drept, dar, de această dată, l-am reinterpretat.

Pasul 5Pasul 5

Mod de preparare:
Fierbem cartofii în coajă, iar recomandarea mea este să 

Pasul 6Pasul 6
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REZULTATE LOTO 
26 Ianuarie 202326 Ianuarie 2023

Loto 6/49:   49, 42, 34, 28, 11, 37 

Noroc:   0 3 9 8 9 5 5 

Joker:   44, 19, 14, 2, 20 + 11 

Noroc Plus:   8 2 1 7 5 8 

Loto 5/40:   28, 8, 6, 35, 4, 22 

Super Noroc: 6 9 9 1 4 7

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

ei din cartofi  din cartofi  
ere poșate!re poșate!

se folosească cartofi care se sfărâmă mai ușor. 
Până aceștia se fierb, ne apucăm să pregătim perele 

poșate. 

Pasul 7Pasul 7

Curățăm perele, apoi le tăiem în două și le scoatem 
cotorul. 

Le adaugăm într-o cratiță, apoi apa și stoarcem zeama 
de la o lămâie pe care o turnăm peste pere.

 Adăugăm scortisoara, cuișoarele, zaharul și fierbem 
perele la foc încet, atenție, să nu la prea fierbem! Perele 
trebuie să fie al dente. 

Prepararea pesmetului: sfărâmăm nucile, apoi adău-
găm unt într-o tigaie. 

Prăjim pesmetul, amestecând rapid - dar avem grijă să 
nu se ardă. 

Înainte ca pesmetul să aibă culoarea aurie, adăugăm 
nucile sfărâmate, amestecăm si prăjim totul de culoarea 
aurie. 

După gust, la final, adăugăm zahăr si amestecăm. 
După ce cartofii s-au fiert și s-au răcit îi curățăm de 

coajă. 
Îi zdrobim bine, de exemplu, eu am zdrobit cartofii pe o 

planșă de lucru din lemn. 
Adăugăm peste cartofi oul, sarea, făina - să aveți mai 

multă la îndemână, pentru lucru, fiindcă ar putea 
fi nevoie de mai multă, depinde de cartofi. 

Frământăm totul bine și repede, dar nu trebuie 
frământat foarte mult, aluatul trebuie să fie puțin 
moale. 

Punem într-o oală apă la fiert, în care adăugăm 
puțină sare. Presărăm cu făină planșa de lucru, 
apoi împărțim aluatul în bucăți egale. 

Modelăm pe planul de lucru tăiețeii, eu i-am 
modelat în formă de rulou dar la capete mai subțiri. 
Adăugăm țăieteii în apa clocotită, după ce se ridică 
la suprafață îi mai lăsăm să fiarbă aproximativ 2 
minute. 

Acum avem două variante, după preferință și 
plac se pot prăji în unt, iar apoi, direct în pesmet 
cu ei! Se pot adăuga direct in pesmet și nu se mai 
prăjesc în unt. 

Depinde de cum dorește fiecare. Dăm tăiețeii 
prin pesmetul cu nuci. Desertul se servește cald, 
alături de perele poșate, cu dulceață de afine sau 

Pasul 8Pasul 8

mure. 
Poftă bună!
Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe 

Cooking Adventures in The Nature:
https://www.youtube.com/watch?v=R0_

wFdnHKYI

Pasul 9Pasul 9



colaboratoricolaboratori
Vineri, 27 Ianuarie 2023Vineri, 27 Ianuarie 2023

»»
www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

10 10 

Ziua Națională Tudor Vladimirescu, 2023, sărbătorită Ziua Națională Tudor Vladimirescu, 2023, sărbătorită 
de Filiala Gorj Cultul Eroilor  „Tudor Vladimirescu”de Filiala Gorj Cultul Eroilor  „Tudor Vladimirescu”

Delegația Cultului Eroilor 
„Regina Maria” - Filiala 
Județului Gorj „Tudor Vla-

dimirescu” format din: col. (rtr.) dr. 
ing. Walter Loga și soția Minodora, 
col. (rtr.) Gigi Bușe, col. (rtr.). Vasile 
Munteanu, lt. col. (rtr.) Ovidiu-Gabri-
el Ghindă, preot Bălan-Dumitrașcu 
Cosmin, prof. Ion Mocioi, prof. Elena 
Cornoiu, prof. Adela-Ioana Dumitru, 
ing. Dan Toropu, dirg. Viorica Iones-
cu și ing. Vasile Ionescu, a început 
activitatea la prânz, la Monumentul 
Proclamației din Padeș, Județul Gorj, 
a continuat la Monumentul de la Baia 
de Aramă și s-a finalizat la Biserica 
din Prejna, județul Mehedinți, ridicată 
de Tudor Vladimirescu. Acest itinerar 
a fost stabilit și realizat în comun cu 
Fundația „Pandurii Vladimirescului” 
din Drobeta Turnu Severin, un grup de 
panduri mehedințeni de la Dunăre ce 
dorește să reînvie spiritul revoluționist 
și să reamintească de mărețele fapte 
ale Domnului Tudor Vladimirescu. 

Reamintesc faptul că Tudor Vla-
dimirescu și Ecaterina Teodoroiu au 
fost declarați „Eroi ai națiunii româ-
ne” iar anul 2021 a fost declarat „Anul 
Tudor Vladimirescu”, potrivit unei 
legi promulgate joi, 8 aprilie 2021, de 
președintele Klaus Iohannis. Legea 
prevede că ceremoniile în memoria ce-
lor doi eroi se vor desfășura anual, în 
data de 23 ianuarie, respectiv, 22 au-
gust, și pot fi marcate de autoritățile 
administrației publice centrale și loca-
le, precum și de instituțiile publice de 
cultură din țară și din străinătate, prin 
organizarea unor programe și mani-
festări cu caracter cultural-științific.  

Tudor, deși a rămas în istorie cu 

Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului 
Gorj „Tudor Vladimirescu” a evocat luni, 23 ianuarie 2023, figura em-
blematică a lui Tudor Vladimirescu, Erou al Națiunii Române, la 202 
ani de la Momentul Proclamației de la Padeș, documentul programatic 
al mișcării pe care a condus-o, adresat către tot „norodul omenesc” 
din Țara Românească. 

acest nume, neaoș românesc, el se is-
călea Theodor. Această diferență mar-
chează trecerea sa de la starea în care 
s-a născut (într-o familie de țărani, 
ce-i drept, înstăriți) la ceea ce a devenit 
prin educație. Născut în jurul anului 
1780, la Vladimiri (Gorj), Tudor Vladi-
mirescu a fost un om cu multă știință 
de carte, după standardele de atunci. 
A urcat, încet-încet, de la starea de co-
pil de țăran la cea de arendaș de moșii, 
apoi funcționar al statului („vătaf de 
plai”, echivalentul funcției de subpre-
fect), iar ulterior a devenit negustor, 
apoi locotenent de panduri, pentru a 
ajunge, din păcate pentru foarte scurt 
timp, în postura de cârmuitor al Mun-
teniei. Cariera sa militară, datorită că-
reia numele său a rămas legat de cel 
al pandurilor - trupe neregulate - a în-
ceput prin participarea sa la războiul 
ruso-turc din 1806-1812, în fruntea 
unui corp de panduri olteni. Aceștia 
aveau să formeze, mai târziu, nucle-
ul oștirii cu care Tudor Vladimirescu 
a intrat în București pentru a susține 
revendicările mișcării revoluționare pe 
care a condus-o.

Erou național, Tudor Vladimirescu 
a devenit un simbol istoric al luptei 
neînfricate pentru binele celor mulți și 
pentru întregirea țării.

Cu prilejul aniversării celor 202 
ani de la lansarea Proclamației citită 
mulțimii de către Tudor Vladimirescu, 
azi, Erou al națiunii române moderne, 
luni, 23 ianuarie 2023, o zi cu vreme 
capricioasă, cu ger și burniță, Câmpia 
Soarelui de la Padeș a fost azi gazda 
manifestării consacrate Zilei Naționale 
Tudor Vladimirescu, 2023. Manifesta-
rea a fost organizată de către Prefec-
tura Gorj, Consiliul Județean Gorj, 

Primăria și Consiliul Local Padeș în 
colaborare cu alte instituții și asociații 
cultural-istorice.   

La eveniment au participat Prefec-
tul Județului Gorj, doamna Cristina 
Cilibiu însoțită de cei doi subprefecți 
Nicolae Muja și Mihai Istrate, Prim-
vicepreședintele Consiliului Județean 
Gorj, prof. dr. Gheorghe Nichifor, par-
lamentarul PSD Claudiu Manta, alte 
oficialități județene și locale în frun-
te cu Primarul Comunei Padeș, Ga-
briel Mihai Troacă, dar și câteva zeci 
de gorjeni iubitori de istorie. După 
primirea oficialităților și intonarea 
Imnului de Stat al României, a avut 
loc o slujbă de pomenire în memoria 
Domnului Tudor. Pe lângă ceremoni-
alul militar – religios, evenimentul a 
cuprins un recital muzical al folkis-
tului Andrei Păunescu și un moment 
istoric evocator susținut de artiști ai 
Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” 
Târgu Jiu și de membrii Ansamblului 
Artistic Profesionist Doina Gorjului. 
Manifestarea s-a încheiat, pe acor-
durile Fanfarei „Armonia” din Târgu 
Jiu cu depunerea de coroane de flori 
la  Momentul Proclamației de la Padeș 
recent restaurat.

După retragerea domnului Tudor 
și al alaiului său, ne-am retras și noi 
și ne-am deplasat cu mașinile pro-
prii, conduse de Walter Loga, Bălan-
Dumitrașcu Cosmin și Vasile Ionescu, 
îndrumați de pandurii mehedințeni, 
la Monumentul lui Tudor Vladimires-
cu din orașul Baia de Aramă, Județul 
Mehedinți. Acolo ne-a întâmpinat 
domnul primar Ion Ilie Tudorescu 
care ne-a spus următoarele: „Este un 
prilej să ne cunoaștem istoria și pe 
noi înșine. Noi trebuie să arătăm po-
porului român că înaintașii noștri nu 
și-au vărsat sângele în zadar. Ei s-au 
jertfit pentru ca noi să fim o Românie 
întreagă, suverană și liberă. Este me-
morabilă Proclamația de la Padeș și că 
pandurii lui Tudor au trecut pe aici, 

iar noi să spunem că suntem mândrii 
de acest lucru și că suntem români. 
Noi avem obligația morală și civică să 
le respectăm sacrificiul lor. Noi abia 
acum am reușit să trecem în dome-
niul public acest monument și promit 
solemn că anul acesta o să-l restau-
răm. Deja am obținut fonduri de la 
bugetul de stat. La inaugurare vă invit 
și pe dumneavoastră și vă mulțumesc 
de vizită”. La rândul său, președintele 
filialei gorjene, col. (rtr.) dr. ing. Wal-
ter Loga a transmis următorul mesaj: 
„În această sfântă zi am reușit să ve-
nim aici datorită colegilor noștri de la 
Mehedinți. Am hotărât împreună ca 
această sărbătoare de azi să o facem 
și la Mehedinți, nu numai la Gorj. 
Datoria noastră este să ținem trează 
amintirea Domnului Tudor dar și a 
celorlalți Eroi ai Neamului Românesc, 
în mintea și sufletul contemporanilor 
noștri”. În încheiere domnul primar și 
cele două asociații au depus câte o co-
roană de flori la picioarele Domnului 
Tudor. Ne-am luat rămas bun de la 
domnul primar și am plecat la Bise-
rica „Adormirea Maicii Domnului” din 
Prejna, singura biserică ce a fost con-
struită de Tudor în anul 1808.  

La Prejna am fost întâmpinați de 
doamna Irina Zoican, Primarul Comu-
nei Balta, și de câțiva localnici, nu cu 
pâine și sare ci cu vin fiert și gogoși. 
După ce am socializat puțin am mers 
la Crucea lui Tudor ridicată anul tre-
cut, de către Episcopia Severinului și 
Strehaiei, la împlinirea a 200 ani de 
la Revoluția lui Tudor Vladimirescu 
(1821 – 2021). Acolo a fost săvârșită 
o slujbă făcută de un sobor de preoți 
(Bălan-Dumitrașcu Cosmin, Stoian 
Marius și Stoican), după care, preo-
tul Stoican ne-a spus: „Părinte, întru 
Domnul, și toată ceata de panduri 
alături de ceilalți ce i-au însoțit la 
acest eveniment, noi spunem și trans-
mitem tuturor că Tudor Vladimirescu 
nu a murit. El trăiește prin ce a lăsat 
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în urma lui. Noi nu mai știm istoria 
neamului trăită. Aici este satul natal 
al tatălui său. Am spus-o și o repet 
mereu. Respectă omul pentru ceea ce 
face nu numai pentru funcția vremel-
nic deținută. Dumnezeu nu se uită la 
funcții sau la grade ci la faptele omu-
lui. Azi a fost un eveniment frumos, 
dar îmi pare rău că de la Episcopie nu 
a fost nimeni prezent aici. Poate vin pe 
11 iunie când îl prăznuim pe Tudor. 
Mă bucur că aici sunt reprezentanții 
celor două județe, Gorj și Mehedinți 
pentru a-l omagia pe Tudor, ceea ce 
reprezintă unitate și înfrățire și că 
suntem urmași adevărați ai lui Tudor 
Vladimirescu”. În continuare doamna 
primar Irina Zoican a transmis urmă-
torul mesaj: „Ne aflăm în acest loc sfânt 
ales de Tudor Vladimirescu, în satul 

Prejna din comuna Balta, aici unde 
Tudor împreună cu Gheorghe Duncea 
au ales să construiască această bise-
rică și nu întâmplător, pentru că aici 
erau rădăcinile sale. Ceea ce se întâm-
plă astăzi aici este un lucru firesc, este 
o normalitate, pentru că nu trebuie să 
uităm niciodată de Eroii Neamului Ro-
mânesc. Noi avem obligația să păstrăm 
în suflet flacăra și gândul binecuvân-
tat al lui Tudor Vladimirescu, acela 
de a fi aproape de oamenii nevoiași și 
în ajutorul celor neputincioși. Acesta 
este și gândul meu și-l voi sluji toată 
viața”.  Apoi ne-a invitat să participăm 
și pe 11 iunie, când este comemorat 
Tudor, iar începând din anul 2022, 
a fost lansat Festivalul „Tudor Vladi-
mirescu  - cântec, doină și baladă”.  
Domnul col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, 
președintele filialei gorjene „Tudor 
Vladimirescu”, a spus: „Mă bucur că 
suntem azi aici, că doamna primar a 
reușit să adune în jurul său oameni 
care simt că Tudor Vladimirescu nu a 
murit ci se află printre noi. Este ceva 
nemaipomenit de frumos. Simt că 
această festivitate se face din suflet și 
nu din obligație. Vă mulțumesc și vă 
felicit pentru aceasta”. A urmat apoi 
o lecție de istorie ținută de profesorul 
dr. Ion Mocioi, reprezentant al culturii 
gorjene și naționale, fost reprezentant 
al Gorjului în Parlamentul României. 

Redau câteva fragmente din cele spuse 
de dânsul: „Ziua de 23 ianuarie 1821 
este ziua în care Tudor Vladimirescu a 
deschis o nouă eră în istoria României. 
El, un om din popor, este socotit, prin 
ceea cea făcut pentru binele națiunii 
române, ca fiind primul domnitor ro-
mân, chir dacă a fost numai pentru 
două luni, după aproape un secol de 
domnie fanariotă, trimiși în țara noas-
tră de Imperiul Otoman, care au ju-
puit țăranii și țara de avuție ei. El are 
meritul de a începe, prin revoluția sa, 
Epoca modernă a României și aces-
ta este lucrul cel mai important. (...) 
Ceea ce a făcut el a fost o revoluție, 
pentru că, în urma cestei acțiuni, s-a 
schimbat orânduirea. (...) Toate acele 
documente pe care le-a expus el, în-
cepând cu Proclamația de la Padeș, 

nu sunt altceva decât o gândire nouă, 
despre o societate nouă, în care popo-
rul care realizează istoria în sine, tre-
buie luat în seamă și ajutat, nu împilat 
de forțe străine. (...) Odată cu Tudor, 
Țara Românească a trecut la reluarea 
domniilor, de către domnitori români. 
E cel mai mare merit pe care istoria 
i-o datorează lui Tudor Vladimirescu”. 
Domnul profesor a vorbit apoi de re-
formele lui Tudor și însemnătatea lor 
pentru țăranul român. Apoi ne spune 
că fratele său Papa a venit la Mânăsti-
rea Tismana unde a fost ucis de turci, 
iar el a mers la Mânăstirea Polovragi 
unde, pe zidul din tinda bisericii a 
scris „Am venit și eu la această sfântă 
și dumnezeiască mânăstire în vremea 
Preaînălțatului Domn, Alexandru Ipsi-
lanti. Azi 27 mai 1821, sluger Teodor”. 
Această însemnare a apărut în cărțile 
unor scriitori români printre care și 
Vlahuță. Spune că Tudor s-ar fi îmbol-
năvit de tifos exantematic și s-a tratat 
în Bolnița Mânăstirii Polovragi, apoi 
a rămas acolo ca și călugăr. Doamna 
primar ne-a invitat să vizităm biserica 
și ne-a explicat că a fost construită de 
Tudor Vladimirescu și Gheorghe Dun-
cea – omul său de legătură cu turcii 
din Ada-Kaleh, în anul 1808 și a în-
zestrat-o cu pământ, cărți bisericești, 
icoane semnate și datate de Ghiță Zu-
gravul în 1808. Biserica a fost refăcută 

în anul 1859, așa cum 
funcționează și astăzi, 
când pereții din lemn de 
stejar au fost înlocuiți 
cu zid. Pictura nu este 
în frescă ci sub formă 
de panouri care poartă 
inscripția donatorului. 
Doar fațada este picta-
tă. În centru este icoa-
na de hram „Adormirea 
Maicii Domnului” flan-
cată ce Sfântul Apostol 
Pavel și Sfântul Apostol 
Petru. Clopotnița este 
din zid și este alăturată 
bisericii. 

Cu aceasta, activi-
tatea de la Prejna s-a 
încheiat, iar doamna 
primar ne-a mulțumit 
pentru activitatea 
desfășurată și a reînnoit 
invitația pentru data de 
11 iunie anul acesta. 

GIGI BUȘE

,,Justiţia este stăpâna ,,Justiţia este stăpâna 
şi regina tuturor şi regina tuturor 
virtuţilor”! (CICERO) virtuţilor”! (CICERO) 

Gânduri despre un magistrat Gânduri despre un magistrat 
din justiţia Gorjului!din justiţia Gorjului!

Cu două zile în urmă, aflân-
du-mă cu treburi desprinse 
dintr-un dosar aflat pe rolul 

Judecătoriei de la Târgu-Cărbuneşti, 
am avut «şansa» ca din cele aproape 
două sute de dosare judecate de că-
tre completul prezidat de către d-na 
Magistrat Liao Gabriela, Preşedinte 
interimar al Judecătoriei din Ora-
şul lui Tudor Arghezi, să fiu ultimul 
«caz» aflat pe rol, iar, cu acest prilej, 
am avut şi posibilitatea să văd cât 
mai multe situaţii judecate  şi cât de 
mult munceşte acest magistrat, cât 
de obositoare şi de răbdătoare poate 
să fie această muncă pe care merită 
să o apreciem la superlativ! 

Cât despre competenţa doamnei 
Preşedinte, Liao Gabriela, nu pot să 
mă proununţ pentru că nu sunt în 
măsură, dar, ca să spun cât de fru-
mos şi cât de lucid, cu cât profesio-
nalism a înţeles doamna Preşedinte 
speţa din dosarul cu pricina mea, o 
pot spune, aşa cum pot spune şi în 
acest sens, pentru că pot face apre-

cieri asupra modului echilibrat şi cu 
o privire de propensiune şi de înaltă 
ţinută a judecat şi dosarele la care 
am asistat, încât mi-am spus în si-
nea mea: această femeie merită să fie 
Preşedinte titular al Judecătoriei de 
la Târgu-Cărbuneşti, şi, poate, mult 
mai mult, chiar are veleităţi ca să 
devină un magistrat de referinţă în 
justiţia românească! 

Am scris acest articol, pentru că 
Duminică, în Biserica din ţara noas-
tră se va citi Pericopa Evanghelică a 
femeii cananeence, un exemplu de 
dăruire şi de credinţă, un model pen-
tru toate femeile din România şi din 
întreaga lume, iar, doamna judecă-
tor şi Preşedinte, Liao Gabriela, pare 
desprinsă din acest model al femeii 
care se dăruieşte cauzei oamenilor 
aflaţi la nevoie! Felicitări, Doamna 
Preşedinte şi un sincer şi din inimă 
rostit: 

LA MULŢI ANI!  
Prof. dr. VASILE GOGONEA
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Notã: Gratuitatea se acordã numai persoanelor fizice pentru anunþuri cu pânã la 20 de 
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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 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. 

Telefon: 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, birouri, 
apartament. 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. 0726.232.195
Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

 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. 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, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 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.

 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.

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.

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

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

Vând cadru de mers plia-

bil și înălțător toaletă în foar-

te bună stare, prețuri conve-

nabile. Tel.: 0253212920.

PierderiPierderi
 Declar pierdut con-

tractul de vânzare – cumpă-
rare apartament, pe numele 
VLĂDULESCU LUCIAN.

CITAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Regu-
lamentul privind Organizarea Arbitrajului de către Camera 
de Comerţ şi Industrie a Judeţului Gorj: SC RAMATIS SRL, 
cu sediul în Targu Jiu, B-dul Republicii bl. 10, sc. 2, et. 
3, ap. 30, jud. Gorj, reprezentata prin administrator Preda 
Iustin, este citată pentru a se prezenta la sediul Curții de 
Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Gorj, 
în municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimerescu nr. 54, 
în termen de 7 zile de la data publicării prezentei, în inter-
valul orar: 8.00-14.00, pentru a ridica înscrsurile aferente 
litigiului comercial cu SC PRIMUS ART CONS SRL cu sediul 
in Baia Mare, str. George Cosbuc nr. 9, ap. 57, jud. Mara-
mures.

În caz de neprezentare inscrisurile vor fi considerate co-
municate în conforitate cu prevedrile art. 163 alin. (3) lit. g) 
Cod Procedură Civilă.

S.C. SPGC PRESTSERV S.R.L. anunță publicul intere-
sat  asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației 
de mediu privind activitățile: Cod CAEN 3600 - ,,Captarea, 
tratarea și distribuția apei” și 3700 - ,,Colectarea și epura-
rea apelor uzate” ce se desfășoară în comuna Drăguțești, 
județul Gorj.

 Informațiile privind potențialul impact asupra mediului 
pot fi consultate la sediul APM GORJ, Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 
76, județul Gorj zilnic între orele 09:00 – 14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
GORJ până la data de 10.02.2023.

În atenția 
tuturor 

abonaților!
Toți cei care întâmpină 

probleme în ceea ce 

privește  distribuirea 

cotidianului Gorjeanul 

sunt rugați să apeleze 

nr. de telefon:  

0253-218 552  Ofi ciul 

Județean de Poștă Gorj 
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

5 – Materiale ecologice, homeopate.

Continuăm să vă prezentăm noi mijloace 
ecologice de protecție a grădinii de legume 

sau a plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi 
ori a viei.

Soluția de ulei - realizată din o cană de ulei de 
bucătărie în care se pune o linguriță de detergent 
lichid și după omogenizarea prin agitare puternică 
se toarnă în 1 l apă. Se agită bine pentru omoge-
nizare și se stropesc plantele mai ales pentru com-
baterea acarienilor, afidelor sau a musculiței albe 
la ardei, vinete, castraveți, morcovi, țelină sau alte 
legume.

Soluția alcoolică 1 - se realizează din 2 – 3 lin-
guri de fulgi de săpun dizolvați în 1/2 cană de al-
cool de 600 apoi se toarnă în 1 1 apă călduță. Este 
eficace contra multor dăunători de frunze.

Soluția alcoolică 2  - se obține dintro linguriță 
de detergent de vase dizolvat întro cană de alcool 

Să ne protejăm ecologic grădina, casaSă ne protejăm ecologic grădina, casa

Drept la replică
În baza art. 30, alin (1), (6) și (8) și a art. 31, 

alin (4) din Constituția României, pentru infor-
marea corectă a opiniei publice, vă transmit pre-
zentul ,,Drept la replică” la articolul publicat de 
dvs. în data de 23.01.2023 cu titlul ,,Serviciul de 
Ambulanță Gorj, sub lupa noului manager! - Tă-
taru: Comitetul Director are nevoie de directori 
verticali. Gata cu joaca de-a demisia”, cu solici-
tarea publicării integrale a acestuia în proxima 
ediție a ziarului, inclusiv cea online.

Față de cele prezentate în articol referitor la 
persoana mea, urmare a faptului că în contradicție 
cu deontologia profesională jurnalistică nu s-au 
solicitat puncte de vedere tuturor părților impli-
cate, vin cu următoarele precizări:

- deținând calitatea de Director Economic In-
terimar al SAJ Gorj din luna Mai 2021 mi-am de-
pus demisia în data de 12.01.2023 din această 
funcție începând cu data de 01.03.2023, dată la 
care urma să-mi expire mandatul de 6 luni stabilit 
prin ordin de ministru al Ministerului Sănătății, 
luând în calcul și perioada de preaviz obligatoriu 
de 45 zile lucrătoare conform Codului Muncii;

- am ales varianta demisiei din funcția de di-
rector economic interimar urmare a divergentelor 
de opinie avute cu conducerea unității referitoare 
la anumite activități din aria mea de responsabi-
litate, cum ar fi asigurarea și alocarea resurselor 
financiare, precum și cele de prioritizare a cheltu-
ielilor în contextul unui buget auster care să asi-
gure buna funcționare a unității în anul 2023;

- cealaltă varintă ar fi fost să accept anumite 
compromisuri și să dau curs anumitor solicitări 
aflate la limita corectitudinii și legalității, dar ne-
dorind să fiu părtaș la acestea și în scopul evitării 
unor consecințe negative pentru activitatea eco-
nomico-financiară a unității, imputabile, în final, 
tot mie, am ales varianta demisiei în detrimentul 
păstrării funcției cu orice preț, dovedind tocmai 
verticalitatea mea și nu lipsa acesteia așa cum se 
menționează în titlul articolului;

- această demisie nu are nicio legătură cu pre-
supuse prejudicii în sarcina mea, aceste prejudi-
cii fiind create anterioar angajării mele în unitate 
și doar constatate de organele de control în tim-
pul mandatului meu; afirmația că demisia ar fi 
un răspuns al meu la demersul de imputare al 
managerului general nu are nicio logică, nu mi 
s-a cerut niciodată, direct sau indirect, demisia 
și în niciun caz pe acest motiv, acesta fiind unul 
nereal;

- față de cele prezentate mai sus, ținând cont 
de faptul că Serviciul de Ambulanță reprezintă o 
unitate medicală publică aflată în slujba salvării 
de vieți omenești, consider că astfel de ,,jocuri” 
nu-și au locul, inclusiv ,,de-a demisia”, așa cum 
se afirmă în titlul articolului, tocmai de aceea 
mi-am exercitat dreptul legal de a demisiona și 
nu mi-am pus niciun moment problema revenirii 
asupra deciziei, tocmai pentru a oferi posibilita-
tea ocupării cât mai rapide a postului de altă per-
soană, astfel încât activitatea unității să nu aibă 
de suferit.

CONSTANTIN BODESCU

de 600 și 11 apă. Separat 3 linguri de ardei foarte 
iute tocat sau de boia iute se pun în 1 / 2 cană apă 
fiartă și după răcire se amestecă cu apa și deter-
gentul. Are puternic efect insecticid asupra multor 
dăunători. 

Spray de usturoi și ardei iute - realizat dintro 
căpățână mare de usturoi bine pisat + 1 lingură de 
boia de ardei iute + 1 lingură de ulei de bucătărie + 
1 linguriță detergent de vase amestecate în 7 căni 
de apă, se folosește prin stropirea plantelor contra 
omizilor, afidelor, gândacilor sau a furnicilor.

Spray de mentă - obținut prin mărunțirea cu 
blenderul a 1 cană frunze de mentă + 1 cană frun-
ze de ceapă + 1/2 cană ardei iute + 1/2 cană apă. 
Produsul obținut se pune în 4 l apă + 1/2 lingură 
detergent de vase. După filtrare această soluție se 
diluează 1/2 l soluție în 1 l apă și se tratează plan-
tele contra insectelor devoratoare de plante. 

Tristele amintiri sunt pentru uituci.                          
Ion VELICAN

Ceaiul de hrean - se obține prin punerea a 1/4 
rădăcină de hrean tocată în 3 l apă fiartă și 2 căni 
de ardei iute tocat. Se lasă la macerat și răcit timp 
de 3 ore iar după strecurare se stropesc plantele 
contra musculiței albe, omizilor, afidelor, gândacu-
lui de Colorado. Acest ceai are și un puternic efect 
fungicid.

Ceaiul de gălbenele - se prepară din 1 cană de 
frunze și flori de gălbenele zdrobite puse la macerat 
timp de 24 ore în 0,5 l apă. După filtrare se dizol-
vă în 1,5 l apă + 1/4 lingură fulgi de săpun. Este 
foarte eficace contra gândacilor sau viermilor, mai 
ales la legume.
Ceaiul de citrice  - se realizează prin punerea a 2 
căni de apă clocotită peste coaja unui fruct de citri-
ce (lămâie, portocală etc) și se lasă la macerat timp 
de 24 ore. După filtrare se adaugă câțiva stropi de 
săpun lichid și se tratează plantele contra afidelor, 
păduchilor țestoși, lânoși, a furnicilor și a diverse-
lor boli foliare. Este foarte indicat în protecția citri-
celor de apartament.

Ceaiul de pelin  - se obține din 250 gr frunze de 
pelin fierte în 2 l apă timp de 30 minute. După  ră-
cire și filtrare se adaugă o linguriță fulgi de săpun. 
Are un puternic efect insecticid.

Soluția de melasă - preparată din 1 lingură de 
melasă în 1 l apă fiartă și o linguriță detergent de 
vase + 1 linguriță de oțet combate dăunătorii de pe 
plante și de la sol.

Soluția de oțet  - realizată dintro cană de oțet + 
3 căni de apă + 1 linguriță de melasă + 1 linguriță 
de detergent de vase combate eficace dăunătorii 
verzei.

Ceaiul de mușețel  - realizat dintrun pliculeț 
de mușețel și o cană de apă fiartă. Are  un puternic 
efect fungicid mai ales la plantele de apartament.

Extractul de crizanteme -  realizat prin mace-
rarea timp de 24 ore a două linguri pline de flori de 
crizanteme în 1 l apă fierbinte și o linguriță de fulgi 
de săpun. Are efect insecticid și fungicid.

Soluția chili - realizată prin mixarea în blen-
der de ardei foarte iute, apă și săpun. Este eficace 
contra omizilor și a furnicilor. Cu această soluție se 
pot proteja contra furnicilor și stupii de albine prin 
stropirea terenului din preajma acestora.

Extractul de rubarbă  - se obține prin fierberea 
a 1 kg frunze de rubarbă în 3 l apă timp de 30 mi-
nute. După răcire se filtrează, se adaugă 1 linguriță 
de fulgi de săpun. Pentru tratament se diluează în 
părți egale cu apă. Are efect insecticid dar nu afec-
tează albinele. 

Atenție – nu faceți tratamente pe căldură, 
peste 250 C, căci riscați defolierea plantelor 
tratate. Ideal este să le tratați dimineața de-
vreme. 

Este recomandabil ca anticipat cu cel puțin 
24 ore să faceți proba pe o mică porțiune de 
plantă și să treceți la tratarea culturilor numai 
dacă nu au apărut semne de fitotoxicitate.

 Toate produsele acestea se folosesc imediat 
ce au fost realizate, întârzierea poate duce la 
alterarea lor cu efecte nedorite și se adaugă 
1 lingură de zahăr la 2 litri de soluție pentru 
aderența acesteia pe plantele tratate. 

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

consultați cartea mea  
  

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură  - ediția  2022

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

          sau - 0764 471 206 -  permanent  

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

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

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

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

dumneavoastră  căci:

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

Ing. ION VELICI
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Echipa de handbal merge 
în acest weekend la Mioveni, 
unde o așteaptă un duel ex-
trem de important. 

Handbalistele lui Liviu 
Andrieș se luptă pentru rămâ-
nerea în Liga Florilor, iar gaz-
dele de duminică au același 
obiectiv. Expertul sportiv al 
secției, Dan Ilieș, anticipează 

Duel aprig la Mioveni
un meci complicat. Gorjencele 
s-au impus în tur cu 27-25.

,,O să fie un meci foarte di-
ficil, pentru că jucăm în depla-
sare pe terenul unei formații 
care a reușit să facă jocuri 
foarte bune în ultima perioadă, 
de când s-a schimbat și antre-
norul lor. Au reușit să scoată 
un egal la echipa din Buzău 

și au făcut un meci foarte bun 
cu CSM București. Noi mer-
gem acolo, cu siguranță, să 
dăm tot ce putem mai bun. Am 
reușit să ne impunem în tur la 
două goluri diferență. Nu cred 
că există vreo favorită, dar, cu 
siguranță, sala va fi plină și se 
anunță un meci foarte greu”, a 
declarat Ilieș.

Oficialul gorjean speră 
ca Angela Pușcaș să fie aptă 
pentru confruntarea de du-
minică. Gorjeanca a ratat 
meciul de la Brăila din cauza 
unei accidentări.

,,Angela Pușcaș a suferit o 
entorsă la antrenamentul de 
vineri și de aceea nu a putut 
să evolueze împotriva celor de 

la Brăila. Avem speranța că o 
să-și revină până la ora jocu-
lui, pentru că este una dintre 
jucătoarele exponențiale din 
echipa noastră”, a mai spus 
Ilieș.

Prima partidă din retur 
pentru CSM Târgu Jiu începe 
la ora 17.00

CĂTĂLIN PASĂRE

Baschetbaliștii gorjeni dispută ultimul 
meci din Conferința A, sâmbăta 28 ianu-
arie. Gorjenii se deplasează la Sibiu, pen-

tru confruntarea cu CSU.
Meciul din Sala Transilvania începe la ora 20.15 

și va fi transmis în direct pe Digisport 4. 
Moralul este mai bun la secția de baschet după 

succesul seniorilor din partida cu Craiova, iar Oc-
tavian Ilie este convins că echipa va avea și alte 
prestații similare în perioada următoare. 

Noam Weinberg și Anthony Durham au 
îmbunătățit lotul gorjenilor, în opinia tânărului ju-
cător.

,,Stăm mai bine cu moralul după victoriile impor-
tante obținute și mergem la Sibiu cu același gând, 
să jucăm un baschet cât mai bun și să reușim vic-
toria. Acesta este obiectivul nostru la fiecare antre-
nament, de asta venim în fiecare zi la sală: să ne 
îmbunătățim jocul și să ne găsim mai bine pe teren. 
Vrem să obținem cât mai multe victorii și la final să 
rămânem în prima ligă. 

Băieții cei noi s-au integrat foarte bine, iar noi i-am 
primit cu brațele deschise. Lucrul acesta s-a văzut și 
pe teren și, după părerea mea, ne-am îmbunătățit 
lotul cu aceste noi achiziții. Ne mai trebuie încredere, 
pentru că am pierdut foarte multe meciuri în ultimul 
sfert, nu am avut puterea necesară să obținem vic-
toria. Am avut evoluții foarte bune, am reușit să-mi 
ajut echipa, iar dacă echipa mea câștigă, sunt și eu 
fericit”, a declarat Ilie.

Antrenorul Kresimir Basic este conștient că 
partida nu are o miză reală, dar crede că ambele 
formații vor da tot ce au mai bun pentru a câștiga 
această confruntare. 

Întrebat dacă va mai face modificări în lot, an-
trenorul croat s-a declarat rezervat, aducerea unui 
alt jucător fiind puțin probabilă înainte de faza a 
doua a Ligii Naționale.

,,O să fie un meci dificil cu siguranță. Cei de la 
Sibiu merită felicitați pentru accederea în TOP 10. Ne 
așteptăm ca jucătorii  noștri să fie motivați, să joace 
la fel de bine ca în meciul cu Craiova. 

Tot timpul suntem cu ochii pe piața de jucători. 
Căutăm opțiuni care pot ajuta echipa, dar, în opinia 
mea, este foarte important să schimbi atunci când 
ai găsit un înlocuitor, pe cineva care poate aduce un 
plus la echipă. 

Cu siguranță, la aproape patru săptămâni de 
când sunt aici, pot să fac o evaluare completă a jucă-

CSU Sibiu – CSM Târgu Jiu se vede la TV

torilor, însă, încă o dată, acum pe piață sunt jucători 
greu de adus. 

Avem un buget limitat și este greu să găsești ju-
cători care să acopere nevoile pe care le-am avea în 
momentul de față, chiar dacă știm ceea ce ne lipsește 
acum la echipă. 

Este un aspect important din punct de vedere al 
moralului și mentalității. Chiar dacă nu contează 
punctele în clasament în acest moment, orice meci 
câștigat, orice victorie este un imbold pentru jucători, 
pentru a realiza că sunt mult mai buni decât o arată 
situația în momentul de față. Noi ne vom lipi de orice 
oportunitate care se va ivi pentru a câștiga meciul”, 

a precizat Basic.
Lotul CSM-ului este aproape complet înainte de 

ultima deplasare din prima fază a Ligii Naționale. 
,,Nu avem probleme de lot, însă lucrurile se pot 

schimba foarte repede de la o zi la alta. Săptămâna 
trecută, jucătorii au acuzat, unul câte unul, simpto-
me de răceală. 

Asta nu este o scuză, trebuie să găsim o cale de 
a câștiga chiar dacă avem jucători accidentați”, a 
completat croatul.

CSM va începe tot în deplasare faza a doua a 
campionatului.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Universitatea Craiova l-a prezentat oficial 
pe Basilio Ndong (24 de ani), un fundaș 
stânga transferat de la IK Start (Norve-

gia). Jucătorul de bandă stângă i-a costat doljenii 
200.000 de euro, dar are o cotă de piață dublă pe 
transfermarkt. Internaționalul din Guineea Ecua-
torială a semnat pe trei ani și jumătate, cu opțiune 
de prelungire pentru încă un an. Poate evolua și 
mijlocaș stânga și a fost format de Cano Sport în 
țara natală. A mai evoluat în trecut la echipe pre-
cum FC Shkupi (Macedonia de Nord) și KVC Wes-
terlo (Belgia). Ndong, care va purta numărul 12 la 
Craiova, a dezvăluit într-un interviu de ce a ales-o 
pe Universitatea și ce ambiții are alături de echipa 
din Bănie. 

„Universitatea Craiova este un club mare, iar 
aceasta este o decizie importantă pentru mine. După 
cum am spus, m-am simţit foarte bine la Start, dar 
în fotbal trebuie să faci anumite alegeri. Eu am citit 

Craiova și Hermannstadt s-au întărit înainte de duelul direct

despre istoria acestui club și aceasta a fost cauza 
principală pentru care am vrut să vin să joc aici și 
să dau tot ce am mai bun pentru echipă. Consider că 
acest club este cel mai bun din România. Mie nu îmi 
place să vorbesc despre mine, dar toți colegii și an-
trenorii pe care i-am avut alături la celelalte echipe 
au spus că sunt puternic din punct de vedere fizic și 
extrem de iute. Sunt foarte fericit pentru că toți m-au 
primit bine, de la colegii mei și până staff-ul tehnic. 
Personal, îmi doresc să evoluez în UEFA Champions 
League. Doamne ajută ca în anul acesta sau în ur-
mătorul să jucăm în grupele competiției europene și 
să câștigăm trofee cu Craiova. Condițiile de antrena-
ment pe care le avem aici sunt foarte bune. La echi-
pa pentru care am evoluat înainte să vin aici ne-am 
pregătit pe teren cu gazon sintetic. Toate terenurile 
din Norvegia sunt artificiale. Când am ajuns aici am 

observat din prima că avem condiții superbe, mult 
mai bune decât în Norvegia. Campionatul de fotbal 
din România mi se pare bun și extrem de echilibrat. 
De la an la an, fotbalul a progresat și asta este un 
lucru foarte bun pentru țară și campionat. Sunt aici 
să ajut echipa și să dau tot ce am eu mai bun”, a 
declarat noul transfer.

Basilio Ndong poate debuta în acest weekend, în 
meciul din Superligă contra formației din Sibiu.

Şi FC Hermannstadt a adăugat un nume im-
portant înainte de duelul de pe ,,Ion Oblemenco”. 
Oaspeții s-au întărit la nivel administrativ. Fostul 
portar Dani Coman (43 de ani) a revenit în postura 
de președinte executiv. El plecase de la Hermann-
stadt în luna august, precizând atunci că a luat de-
cizia în semn de protest față de situația financiară 
a clubului.

„Am revenit cu tot sufletul, la fel de entuziast și 
motivat cum am venit și prima oară. Îmi doresc ex-
trem de mult să facem performanță în continuare. 
Atunci când s-au pierdut cele 9 puncte, am zis că in-
diferent de ofertele pe care le-am avut și de discuțiile 
din această perioadă, îmi doresc să revin, să lupt 

alături de colegii mei pentru a recâștiga acele punc-
te muncite pe teren”, și-a motivat hotărârea noul și 
vechiul oficial al sibienilor.

Craiova – Hermannstadt se joacă sâmbătă, de 
la ora 20.00

CĂTĂLIN PASĂRE


