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Vor să lucreze în spital. Vor să lucreze în spital. 
Aproape 15 candidați Aproape 15 candidați 

pe un post de infi rmierpe un post de infi rmier

Arestat la domiciliu Arestat la domiciliu 
a mers să-și a mers să-și 
violeze vecina!violeze vecina!
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Zeci de noi Zeci de noi 

parcări la Motruparcări la Motru

Pădurea doctorului Șarapatin, cumpărată și tăiată de un Pădurea doctorului Șarapatin, cumpărată și tăiată de un 
consilier superior al Gărzii Forestiere Vâlcea! Comisarul consilier superior al Gărzii Forestiere Vâlcea! Comisarul 
Cicu acuzat că, a tăiat stejar și de pe terenul localnicilorCicu acuzat că, a tăiat stejar și de pe terenul localnicilor

Nu e glumă! PSD-ului i 
se pare ”incredibil” că 
Virgil Popescu a vândut 
Termocedntrala 

Mintia! »6»6
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Gorjul, în top 10! Salariu Gorjul, în top 10! Salariu 
mediu net de 800 de euromediu net de 800 de euro

Numărul salariaților din județul Gorj a 
fost, la sfârşitul lunii iunie, de 79.033 
persoane, mai mult cu 25 de angajați 
faţă de luna precedentă, arată datele 
Direcției Județene de Statistică Gorj.
La nivel naţional, efectivul de salariați 
ai judeţului Gorj reprezintă o pondere 
de 1,42%, ocupând astfel locul 26 în 
clasamentul judeţelor ordonate des-
crescător.
În prima lună de vară, câştigul sala-
rial mediu nominal brut în Gorj a fost 
de 6.326 lei, mai mic decât media la 
nivelul ţării cu 1,4%, respectiv cu 87 

lei. 
Cu un câștig salarial me-
diu nominal net de 3.903 
lei în luna iunie 2022, 
judeţul Gorj ocupă lo-
cul 7 pe țară, salariul 
mediu nominal net fiind 
mai mic decât media la 

nivelul ţării cu 1,9%, 
respectiv cu 74 lei.

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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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni
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,,Nu contează numărul anilor din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi. " - Abraham Lincoln,,Nu contează numărul anilor din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi. " - Abraham Lincoln
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Creştin ortodox

Romano catolic

† Sf. Felix, m.† Sf. Felix, m.

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,8734  -0,0022
Dolarul SUA       4,8739  -0,0012 
Gramul de aur                     274,1764 -0,2435 
Francul elveţian                        5,0325  -0,0178  
100 Yeni japonezi                     3,5494  -0,0028
Lira sterlină      5,7839 -0,0280 
Leva bulgărească       2,4947 +0,0029
Leul moldovenesc                     0,2495  -0,0012     
100 Forinţi maghiari     1,2051  +0,0025 

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

†) Sfantul Ierarh †) Sfantul Ierarh 
Varlaam; Cuviosul Varlaam; Cuviosul 
Ioan de la Rasca Ioan de la Rasca 
si Secu; Sfantul si Secu; Sfantul 
AlexandruAlexandru
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Bântuiala și bâjbâialaBântuiala și bâjbâiala

DULCEA CADRELOR ROTIREDULCEA CADRELOR ROTIRE

Motto: „Doar două lucruri 
sunt infinite: Universul și prostia 
umană, și nu sunt sigur în legătu-
ră cu Universul”.

Albert Einstein

Atât bântuiala, cât și, 
mai ales, bâjbâiala sunt 
preponderente atât la 

nivelul Guvernului Ciucă, dar 
mai ales al Uniunii Europene. 
Practic, nu se comunică tocmai 
bine din partea majorității mi-
nisterelor Guvernului Ciucă, iar 
atunci când se comunică sunt 
dese situațiile în care măsurile 
par a fi luate spre a fi verificate 
dacă sunt bune sau nu. În cazul 
că aceste măsuri se dovedesc a 
fi corecte și cu rezultate pozitive 
e de bine, iar dacă sunt greșite 
– pe ici, pe colo, prin punctele 
esențiale – ele sunt corectate din 
mers.

Și totuși, atunci când un co-
municator este departe de ade-
văr și deci pe lângă subiect, adi-
că bântuie, românii s-au obișnuit 
cu acel păgubos se poate și așa, 
strângând cureaua. Am mare în-
credere în ministrul Muncii, Ma-
rius Budăi, un om foarte serios, 
adică un profesionist, care dacă 
ne zice că de la 1 ianuarie 2022 
a crescut pensiile cu 25%, pro-
cent în care-a intrat, se înțelege, 
și mărirea acestora cu 10%, con-
form legii pensiilor, ca rată a 
inflației.

SUSȚINEREA ECONOMIEI, 
SALVATOARE! Totuși, România 
are creștere economică datorită 

Le dăm, ca seniori, de știre, acelor ce-s cu  caș la gură,
Și neștiind ce  e obrocul, o iau ades pe arătură,
Că, noi, cei oropsiți de soartă, purtând  în suflete povară,
Răbdând dureri și umilințe, am construit această țară.

Pe vremea suferinței noastre, de care-atâți avut-au parte,
Pândiți de-amicii lui „Petrov”, munceam și învățam și carte.
Răbdam cu toți, ne-având de-ales, șezând la cozi întreaga noapte,
Cu ochii țintă spre oricine, vorbind cu teamă și în șoapte.

Înconjurați ca-n cuști de fier, printre copoi, printre coioți,
Eram la ordin zi și noapte, un fel de păpușari roboți.
În nu știi care-mprejurare, scăpând vreo vorbă,  tălmăcită,
Urma, la “ochiul și timpanul“, să-ți fie pielea  tăbăcită.

Fugind ca dracul de tămâie, să-ți fie viața un supliciu,
Erai filat și-n frâu ținut, de securistul de serviciu.
La defilări, în mai și august, chiar dacă-n soare te coceai,
Deși voiai ca să înjuri, trăiască diavolii, strigai!

Dar, iată că sosi și ziua, când cel la Moscova școlit,
În ’89, de Crăciun, găsi că-i timpul cuvenit, 
Înconjurat de-ai săi ciraci, cu dibăcii vânătorești,
Să scape țara de CODOI și de-un STEJAR din Scornicești!

Și, de deochi să nu ne fie, că pe la noi e placă veche,
Ca un cățel comunitar, cu musca-nfiptă în ureche,
Fără tăgad-am dovedit, precum ți-ai bate-n frunte-un cui,
Când vrei de dracu ca să scapi, îl pui pe ta-su-n locul lui!

GEO FILIȘ 

unor măsuri bune luate de Gu-
vernul Ciucă, la propunerea mi-
nistrului Economiei și a minis-
trului Finanțelor Publice, Adrian 
Câciu pentru susținerea IMM-
urilor. Ministrul Muncii, Marius 
Budăi, a anunțat că românii vor 
beneficia de noi ajutoare finan-
ciare pentru plata factuirilor la 
energie și achiziționarea alimen-
telor de bază.

Luni, la început de săptămâ-
nă, au avut loc la Palatul Victo-
ria, discuții aprinse cu primarii, 
de la orașe și până la comune 
mai măricele. Aceștia s-au plâns 
de faptul că au crescut costurile 
la servicii din cauza crizei facturilor la 
curentul electric – în școli și spitale, 
dar și la iluminatul public -, dar și la 
ceea ce urmează în toamna-iarna ce 
vin și mai ales ultima se anunță a fi 
una extrem de grea. 

Așa se face că încălzirea școlilor și 
a spitalelor i-ar putea duce pe mulți 
primari în incapacitate de plată, ori 
chiar de plăți. Firesc, dacă nu i-ar 
sprijini Guvernul Ciucă, primăriile 
nu s-ar descurca cu facturile care-au 
crescut de la o lună la alta. 

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a 
promis că la viitoarea rectificare bu-
getară, ce va fi în luna octombrie, pri-
măriile vor primi toți banii necasari 
pentru a trece în siguranță de iarna 
grea 2022/2023.

CRIZELE EUROPEI. În vremea 
aceasta, forul european, adică onor 
Comisia Europeană încă mai bâjbâie 
în privința măsurilor ce le va lua pen-
tru a trece iarna fără gazul rusesc. 
Practic, forul european se copnfruntă 

cu trei crize: alimentară, energetică 
și financiară.

Un înalt expert în politici euro-
pene transmite un avertisment de-a 
dreptul sumbru pentru Uniunea Eu-
ropeană și deci la adresa acesteia. 
Există pericolul ca în încercarea de 
a-și promova propriile politici în fa-
voarea membrilor ei să producă un 
tsunami și să se dezintegreze.

ZILE NEGRE PENTRU EUROPA 
ȘI OMENIRE. Vor urma zile negre 
pentru Europa. Valurile de căldură 
ne amenință până prin anul 2035, 
ca devenind un fenomen normal în 
Europa. Adică Europa va fi victima 
căldurilor sufocante, a secetei și in-
cendiilor.

Urmează zile negre pentru omeni-
re, iar apocalipsa prognozată a sosi 
prin anul 2050 s-ar putea să apară 
mult mai devreme. Seceta pedologică 
de acum din România nu este nu-
mai la noi, ci pare a fi cuprins între-
ga Europă!

ION PREDOȘANU

Soarele când apare de dimineață
îmi dă mai multă viață
chiar dacă pe stradă
e mai multă zăpadă
și te pălmuiește vântul
că ți-ai uitat cuvântul
față de ceilalți și de tine
să-ți fie doar ție bine
pe unde umbli
lumea de dragoste s-o umpli
pe nimeni să nu ai necaz
cum n-are pădurea de brazi
dinăuntru și din afară
fie iarnă toamnă sau vară
stelele să le numeri una câte una
noaptea când apare luna
în prag
și-ți spune doar alese cu drag
pentru cine ține minte
cele mai frumoase cuvinte
de dragoste dintr-o poveste
care încă mai este
ca o minune
din această lume
cea mai adevărată dintre toate
cele mai adevărate
așa cum altfel încă nu se poate
lumea să-ți dea dreptate.

ION CĂPRUCIU

Veșnicia Soarelui
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Vor să lucreze în spital. Aproape 15 candidați Vor să lucreze în spital. Aproape 15 candidați 
pe un post de infi rmierpe un post de infi rmier
Concurență mare la Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu 
pentru ocuparea a nouă posturi de infirmier debutant. Au fost vali-
date 134 de dosare, ceea ce înseamnă că sunt aproape 15 candidați 
pe post. Proba scrisă are loc pe data de 1 septembrie.

Gorjul, în top 10! Salariu mediu net de 800 de euroGorjul, în top 10! Salariu mediu net de 800 de euro

Posturile vacante de infirmier 
debutant sunt la secțiile Me-
dicină Internă I, Oftalmologie, 

Chirurgie generală I, ORL, Dermato-
venerologie și Neonatologie. 

Proba scrisă a concursului are 
loc joi, 1 septembrie, la Universitatea 
„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

„Din cauza faptului că la concursul 
de ocupare a celor 9 posturi vacante 
de infirmier debutant au fost validate 
134 de dosare, proba scrisă va avea 
loc în sălile Facultății de Științe Me-
dicale și Comportamentale din cadrul 
Universității «Constantin Brâncuși» 
din municipiul Târgu-Jiu”, anunță 

unitatea sanitară.
Au fost întocmite tabelele cu 

repartiția pe săli a candidaților înscriși 
la concurs. Listele vor fi afișate și la 
sediul Facultății de Științe Medicale și 
Comportamentale. 

Candidaților li s-a comunicat fap-
tul că este interzis accesul în sălile de 
examen cu telefoane mobile, ceasuri 
smartwatch, stații emisie recepție și 
cu materiale de informare, respectiv 
cărți, culegeri, rezumate, formulare, 
dicționare, notițe, însemnări, precum 
și cu căști audio sau orice alte mijloa-
ce electronice de calcul, înregistrare 
sau conectare la internet. 

Pe parcursul concursului, 
candidaților le este recomandat să 
poarte mască de protecție. 

Salariul net al unui infirmier de-
butant pleacă de la 2.500 de lei.

I.I.

Numărul salariaților din județul 
Gorj a fost, la sfârşitul lunii iunie, de 
79.033 persoane, mai mult cu 25 de 
angajați faţă de luna precedentă, ara-

tă datele Direcției Județene de Statis-
tică Gorj.

La nivel naţional, efectivul de 
salariați ai judeţului Gorj reprezintă 

o pondere de 1,42%, ocupând astfel 
locul 26 în clasamentul judeţelor or-
donate descrescător.

În prima lună de vară, câştigul sa-
larial mediu nominal brut în Gorj a 
fost de 6.326 lei, mai mic decât media 
la nivelul ţării cu 1,4%, respectiv cu 
87 lei. 

Cu un câstig salarial mediu no-
minal net de 3.903 lei în luna iunie 
2022, judeţul Gorj ocupă locul 7 pe 
țară, salariul mediu nominal net fiind 
mai mic decât media la nivelul ţării cu 
1,9%, respectiv cu 74 lei.

„Comparativ cu luna anterioară, 
câstigul salarial mediu net în judeţul 
Gorj a crescut cu 214 lei, respectiv cu 
5,8%. Pe sectoare ale economiei, nive-
lul câstigului salarial mediu net a fost 
de 4.033 lei în agricultură, silvicultură 
şi pescuit (+4,7%), 5079 lei în industrie 
şi construcţii (+21,0%) şi 3103 lei în 
servicii  (-7,0%)”, precizează DJS Gorj.

De precizat că numărul de şomeri 
înregistrati la finele lunii iunie era de 
3.594 persoane, reprezentând 1,61% 
din persoanele fără loc de muncă la 
nivel naţional.

„Din numarul total de someri înre-
gistrati, femeile reprezinta 48,5%, iar 
din totalul somerilor neindemnizati 

femeile reprezintă 45,1%. În raport cu 
nivelul şcolii absolvite,  din numărul 
total de şomeri înregistraţi, 5,9% sunt 
persoane cu studii superioare, 1,6% 
studii postliceale, 26,4%  studii liceale, 
21,4% studii profesionale, 32,6% studii 
gimnaziale și 12,1% studii primare”, 
mai arată datele Direcției Județene de 
Statistică Gorj.

Rata somajului a fost de 2,7%, pla-
sând judeţul Gorj pe locul 23 în cla-
samentul judeţelor ordonate descres-
cător, fiind mai mare cu 0,2 puncte 
procentuale faţă de rata şomajului 
înregistrată la nivelul ţării (2,5%).

Cât este pensia medie

Numărul mediu al pensionarilor în 
trimestrul I al anului 2022 a fost de 
78.806 persoane, cu 0,15% mai mic 
faţă de trimestrul I 2021 (78.926 per-
soane). 

Pensia medie a fost de 2009 lei, 
plasând Gorjul pe locul 4 la nivelul 
țării, cu 237 lei mai mare faţă de pen-
sia medie la nivel naţional și cu 11,7%  
mai mare faţă de perioada similară 
din anul precedent (1.799 lei). 

I.I.

Post de bibliotecar la liceu. Condiții!Post de bibliotecar la liceu. Condiții!
Liceul Tehnologic Bârsești din Târgu-Jiu or-

ganizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a funcției vacante de bibliote-
car.

Cei interesați de post trebuie să îndeplinească 
anumite condiții de studii și vechime. Astfel, își 
pot depune dosarele la concurs candidații care 
sunt absolvenți cu diplomă de licență ai unei 
instituții de învățământ superior cu profil bibli-
oteconomie sau absolvenți de studii superioare 
cu o calificare atestată prin diplomă/adeverință 
curs de biblioteconomie și care au o vechime în 
specialitatea studiilor de cel puțin un an.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul 
unității de învățământ până pe data de 8 sep-
tembrie, inclusiv.

Concursul se va organiza conform calenda-
rului următor: 16 septembrie, ora 09.00, proba 
scrisă și 22 septembrie, ora 10.00, proba inter-
viu. Rezultatele finale se vor afișa pe 28 septem-
brie.

I.I.



pulsul zileipulsul zileiMarți, 30 August 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»4

Arestat la domiciliu a mers să-și violeze vecina!
Caz greu de imaginat la 

Logrești, unde un individ 
de 63 de ani și-a complicat 

și mai mult situația din cazier după 
ce, la sfârșitul săptămânii trecute, a 
intrat în casă peste o vecină de-a sa 
pentru a o viola. 

Femeia, în vârstă de 86 de ani, a 
scăpat doar pentru că agresorul era 
mult prea beat ca să își poată duce 
planurile la bun sfârșit. Culmea este 
că totul s-a întâmplat în timp ce pe 
numele acestuia era emis un mandat 
de arestare preventivă la domiciliu, 
mandat de care individul l-a ignorat 
complet. 

Cel mai grav este că mandatul fu-
sese emis pentru un alt viol pe care 
Dumitru Condoiu l-a comis în luna 
mai, când a intrat peste o altă bătrâ-
nă, din Berlești, și și-a bătut joc de ea. 
Casele celor doi sunt la mică distanță 
una de cealaltă și una e mai dărăpă-
nată ca cealaltă. Casa bătrânei are un 
mic gard, în timp ce cea a lui Condo-
iu nu are niciun fel de împrejmuire, 
acestuia fiindu-I probabil foarte greu 
să își dea seama unde se termină pro-
prietatea lui, pentru a putea respecta 
mandatul de arestare la domiciliu. 

În noaptea de vineri spre sâmbătă 
victima s-a trezit cu agresorul în gos-
podăria sa. Individul sărise gardul de 
două palme din spatele casei victimei 
și a intrat peste aceasta în locuință. 
A reușit asta, deși era destul de băut, 
după cum i-a povestit victima unei 
nepoate care o mai îngrijea din când 
în când. „Eu m-am dus pe la ea a doua 
zi, că trec pe la ea destul de des ca să 
îi mai duc mâncare și să văd ce face. 
Are fetele la Tg Jiu și pentru că e și 
bolnavă, la vârsta dumneaei, încerc 
să am grijă de ea așa cum pot și eu. 
Atunci mi-a spus că a venit Condoiu 
Dumitru, Mitică cum îi spunem noi, a 
venit peste ea și atunci nu a mai dor-
mit toată noaptea. Am întrebat-o ve a 
pățit și mi-a zis că a încercat nu doar 
s-o batjocurească, ci și s-o ștranguleze 
cu o curea. Avea vânătăi pe corp, pe 
la gât, se văita că o doar capul. Mi-a 
și aratat unde a fost lovită. Era spe-

riată, mi-a zis să sun una din fetele 
ei și atunci am sunat și am anunțat. 
Dar era a doua zi. De abia după ce am 
vorbit la Târgu Jiu a fost anunțată și 
Poliția. Era deja a doua zi, că dacă ea 
spunea mai devreme, poate chiar din 
noaptea aia, era bine să îl ia Poliția 
mai repede pe nenorocit”, a spus una 
din rudele victimei. 

Bătrâna a strigat în zadar după 
ajutor pentru că nu avea cine să 
o audă. Majoritatea vecinilor săi 
sunt persoane în vârstă, care au re-
cunoscut că nu au auzit nimic. În 
plus, mulți se tem de represalii sau 
răzbunări din partea lui Condoiu și 
atunci preferă să nu vorbească prea 
mult despre acest subiect. „Dormim 
noaptea și nu se aude nimic prin ter-
mopane. Ea are casa și mai departe 
de drum, e mai retrasă, nici n-ai cum 
să ajungi acolo dacă ai vrea să ajuți 
cu ceva. La noi, aici, și dacă ar da cu 
tunul nu cred că ar auzi cineva ceva. 
Majoritatea suntem în vârstă, nici nu 
știu ce am fi putut face noi dacă am 

fi auzit ceva. El era oricum om bun la 
lucru dacă nu consuma alcool. Când 
bea se schimba complet. El e văduv, 
i-a murit soția, copilul I l-a luat statul, e 
vai de el. Să vedeți casa, că nu are nici 
gard, nici nimic prin ogradă. Are doar 
patru pereți și prispa casei, în rest e 
vai și amar de el”, a spus o localnică. 
Cei care îl știu pe Condoiu spun că 
omul e un pericol pentru comunitate 
și toată lumea îi știe de frică. „A venit 
la fratele meu la muncă, i-am dat bună 
ziua și atât. N-am ce discuta cu el mai 
mult. Eu stau mai în capul satului, nu 
mă întîlnesc cu el atât de des, dar cei 
care sunt mai aproape de el spun că le 
este frică. Oamenii știu ce a făcut și de 
ce e în stare și de asta nu vor să aibă 
de-a face cu el”, a spus o localnică. 

După ce a fost sesizată Poliția cu 
privire la cele întâmplate individul a 
fost prins destul de repede. Era prea 
băut ca să poată să se mai ascundă 
de agenții care îl căutau. În plus, indi-
vidul avea deja mandat de arest la do-
miciliu pentru că în luna mai a comis 

un viol tot la Berlești, victima 
fiind tot o femeie în vârstă. 
„La fața locului s-au depla-
sat polițiști din cadrul Poliției 
Orașului Târgu-Cărbunești și 
Secției 8 Poliție Rurală Stoina, 
stabilind că în seara zilei de 26 
august a.c., un bărbat de 63 
de ani, din comuna Logrești, 
aflându-se în stare de ebrieta-
te, ar fi pătruns fără drept în 
curtea locuinței unei femei de 
85 de ani, din aceeași localitate 
și a încercat să întrețină relații 
sexuale prin constrângere cu 
aceasta, însă femeia s-a opus, 
determinându-l pe bărbat să 
părăsească locuința. Bărbatul 
de 63 de ani se afla în arest 
la domiciliu pentru comiterea 
acelorași gen de fapte, asupra 
unei femei de 87 de ani, din 
comuna Berlești. În urma pro-
batoriului administrat, la data 
de 28 august a.c., polițiști din 
cadrul Poliției Orașului Târgu-
Cărbunești l-au reținut pentru 
24 de ore și introdus în Centrul 
de Reținere și Arestare Preven-
tivă al IPJ Gorj, pe bărbatul de 
63 de ani, bănuit de săvârșirea 
infracțiunilor de violare de do-
miciliu, tentativă de viol și eva-
dare”, a transmis IPJ Gorj prin 
purtătorul de cuvânt Oana 
Vlăduț. 

Pe numele agresorului Ju-
decătoria Târgu Cărbunești a 
emis mandat de arestare pre-
ventivă, Condoiu urmând să 
stea acum cel puțin 30 de zile 
în spatele gratiilor.

GELU IONESCU
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Zeci de noi 
parcări la Motru

După ce a fost reabilitată Stra-
da Tineretului din Motru, în acest 
an, primăria municipiului a decis 
să marcheze corespunzător apro-
ximativ 80 de noi locuri de parca-
re. Acestea vor putea fi folosite de 
către Poliția Municipală Motru de 
Finanțele Publice din localitate, de 
Școală Generala nr.2, Grădinița Nr 
7 dar și de alți cetățeni care vin la 
aceste instituții cu diverse proble-
me. De mai multe zile, în Motru se 
lucrează și la marcaje rutiere care 
sunt necesare și benefice în oraș. 
Investiția este din buget local și este 
o necesitate pentru comunitate. 

A.S.
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SPRE TENEBRELE LUMII LUI HADES

Cheile Sohodolului, această veritabilă bijuterie a 
carstului gorjean se întind pe o lungime de  12 
km între comuna Runcu şi punctul numit Poiana 

Contului. Pereţii abrupţi de calcar sunt întrerupţi în două 
rânduri de bare de granit şi şisturi cristaline. Această alter-
nanţă geologică este şi cauza modificărilor hidrologice ale 
râului  pe distanţa parcurgerii cheilor.  

Astfel, din Poiana Contului o bună parte din apa Soho-
dolului se pierde în mai multe  ponoare. Câţiva kilometrii în 
aval apa întâlneşte primul prag de şisturi cristaline şi iese 
la suprafaţă prin izbucurile Picuel şi Pătrunsa. Pierzând al-
titudine Sohodolul străbate un nou perimetru carstic Che-
ile Vidrei scurte, dar deosebit de spectaculoase finalizate în 
punctul La Căldare. După  o nouă zonă de şisturi cristaline  
Sohodolul intră în ultima şi poate cea mai frumoasă parte 
a cheilor străbătând Nările, două galerii ovoidale şi tunelul 
natural La Cuptor in apropierea căruia o cantitate aprecia-
bilă de  apă se pierde în peştera Gîrla Vacii ca după un tra-
seu prin întunecatele hotare ale lumii lui Hades să apară  în 
izbucurile Vâlceaua şi Jaleş din nordul com. Runcu. Peştera 
Gârla Vacii este localizată pe partea dreaptă a cheilor la o 
altitudine de 320m în apropierea drumului ce face legătura 
cu complexul turistic. Este o peşteră activă, modelată încă 
de apa râului Sohodol. Aceasta era cunoscută de localnici 
cu mult timp în urmă dar prima explorare şi ridicare to-
pografică a fost făcută în vara anului 1965 de  V.Sencu şi 
B.Driga din cadrul I.S. Emil Racoviţă Bucureşti când a fost 
determinată şi poziţia peşterii faţă de izbucurile Vâlceaua şi 
Jaleş .Deşi este considerată o peşteră tânără şi cu o morfo-
logie încă nedefinită  este  interesantă prin faptul că prezin-
tă unul din rarele cazuri de difluenţă subterană înregistrate 
la nivel naţional. Iniţial apa Sohodolului curgea prin galeria 
din stânga (subfosilă ), prin galeria Vâlceaua către izbucul 
cu acelaşi nume. Deplasarea spre galeria din dreapta (acti-

vă) şi realizarea di-
fluenţei  cu galeria 
Jaleş indică o po-
sibilă deplasare a 
cursului subteran 
. Lungimea galeri-
ilor  ce au putut fi 
explorate până în 
prezent însumează 
1436m. Interesant 
este şi faptul că fi-
ind in legătură di-
rectă cu Sohodolul 
şi implicit cu va-
riaţiile hidrologice 
ale acestuia de la 
prima explorare 
şi până în prezent 
configuraţia gale-
riilor a fost într-o 
continuă schim-
bare în sensul că viiturile ce apăreau pe Sohodol colma-
tau cu nisip unele galerii deschizând în schimb pe  altele 
ce nu putuseră fi străbătute până atunci. De aceea şi în 
ziua de azi o explorare a peşterii poate oferi celor pasio-
naţi momente unice precum şi posibilităţi de   efectuare a  
fotografiilor subterane. Bineânţeles că toate acestea tre-
buie făcute în echipă cu materiale şi echipament specific 
şi după o temeinică informare asupra condiţiilor meteo 
pentru a nu fi surprinşi de  viituri în timpul explorării.    

Co borând în peşteră după 10-12m întâlnim şuvoiul de 
apă ce se pierde din Sohodol şi pătrunde în galeria activă. 
Traversând apa pătrundem în galeria subfosilă a cărei po-
dea este acoperită cu straturi de nisip şi material organic 
transportat de viiturile ce activează această galerie .Pe tot 
parcursul ei putem observa culoare de legătură cu galeria 

activă unde se găsesc depozite de  ma-
teriale aluvionare ce formează în unele 
locuri  adevărate terase. După  aprox 
150m ajungem în galeria Vâlceaua şi 
deplasându-ne în susul curentului 
apei pătrundem în sala de difluenţă.   

Galeria activă începe de la intrarea 
apei în peşteră şi se termină  în sala 
de difluenţă. Pe  parcursul ei se pot 
întâlni praguri de 0,7-1m ce formea-
ză mici cascade. De asemenea se pot 
observa câteva ramificaţii unele spre 
galeria subfosilă, altele impenetrabile 
probabil în legătură cu galeria Jaleşul. 
Din sala de difluenţă râul subteran se 
bifurcă în două ramuri. Spre dreapta 
(S-V) porneşte galeria Jaleş care după 
ce străbate masivul de calcar iese la 
suprafaţă în izbucul cu acelaşi nume. 
Acesta alimentat în continuare cu 
apele izvoarelor Albulescu, Balaurul şi 
pierderile Sohodolului din perimetrul 
Nările formează pârâul Jaleş.  

Spre stânga (S-E) porneşte galeria 
Vâlceaua ale cărei ape apar la zi în 
izbucul cu acelaşi nume sau Gâlcio-
miţa cum mai este cunoscut în zonă. 
Galeria în lungime de aprox 350m 
prezintă două sifoane (ce pot fi pene-
trate pe ape scăzute ori în perioadele 
de  secetă severă care pot apărea după 
opinia hidrologilor în medie odată la 
7-10 ani), precum şi câteva ramificaţii 
din care cea mai importantă este pe 
partea dreaptă şi unde o parte a apei 
porneşte pe ea, dispare într-un sorb şi 
apare probabil în izbucul Jaleş. 

 Ca parte integrantă a sistemului 
carstic Sohodol peştera Gârla Vacii 
este  foarte interesantă putând ofe-
ri o multitudine de informaţii legate 
de evoluţia formelor şi fenomenelor 
de eroziune . De asemenea prin cer-
cetarea  Sohodolului în perimetrul pe 
care acesta îl străbate pe tărâmul în-
tunecat al lumii lui Hades ar putea fi 
descifrate o serie de enigme legate de  
circulaţia subterană a apei în carst.   

MUGUREL  PETRESCU

REMEMORĂRIREMEMORĂRI
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Nu e glumă! PSD-ului i se pare ”incredibil” că Virgil 
Popescu a vândut Termocedntrala Mintia!
Mesajul liderului PSd Gorj 

are darul să-i contrarieze 
și pe cei mai naivi oameni! 

Adică, de câteva luni, Virgil Popescu a 
pus Termocentrala Mintia în vânzare,  
pe care a și subevaluat-o la jumătate 
din cât valorează în realitate, în văzul 
lumii, iar înainte de acestea, Virgil Po-
pescu a închis-o în mod nejustificat 
deși abia fusese retehnologizată.

Se pare că PSD a dormit, a fost 
plecat din țară, ori , pur și simplu, 
”glumește” în bătaie de joc la adresa 
tuturor celor care trăiesc în această 
țară. Mihai Weber ne face proști pe 
toți. Iată mesajul de ieri al liderului 
PSD Gorj, deputat:  

”INCREDIBIL! Recent modernizată, 
Termocentrala Mintia le-a fost pusă 
pe tavă unor investitori străini!

După ce a fost modernizată cu 
peste 200 de milioane de euro,  Ter-
mocentrala  Mintia  a fost vândută cu 
doar 91 de milioane de euro!

Ce garanții ne oferă conducerea 
Ministerului Energiei că noii investi-
tori își vor onora obligațiile asumate!? 

Mai mult, energia  care ar trebui să 
se producă la Mintia pe ce piață va 
ajunge?

Ce s-ar fi întâmplat cu Complexul 
Energetic Oltenia dacă Ordonanța 
Decarbonării nu ar fi fost modi-
ficată în favoarea producătorilor 
autohtoni!?Probabil ce se întâmplă 
acum la Complexul Energetic Hune-
doara.

31 august este data până la care 
Ministerul Energiei trebuie să prezin-
te un plan pentru sezonul rece. 

Cum este posibil ca în România să 
se vândă termocentrale, în condițiile 
în care TOATE statele europene care 
au posibilitatea reiau la capacita-
te maximă producția de energie pe 
bază de cărbune? Asta înseamnă lip-
sa unei viziuni de perspectivă privind 
protejarea producătorilor tradiționali 
de energie”.

Mihai Weber nu găsește la Virgil 
Popescu și Guvernul Ciucă decât vina 
unei lipse de ”viziune” … ”de perspec-
tivă”. 

M.C.H.

Poți ajuta un copil care are nevoie de haine și rechizite!
Asociația Uniunea Femeilor din 

Gorj vine în ajutorul copiilor care nu 
au posibilități financiare și face un 
apel către comunitate, pentru spriji-
nul demersului său. Asociația explică 
pe larg cum pot fi ajutați acești copii 
să înceapă un nou an școlar, fără tea-
ma că nu vor avea hăinuțe sau rechi-
zitele necesare cu care să meargă la 
școală.

Iată mesajul AUFG: 
”HAI SĂ AJUTĂM! INCEPE  

ȘCOALA! Donaţi pentru copiii fără 
posibilități materiale! 

Cum şi ce poţi dona pentru a oferi 
un real ajutor copiilor din familii de-
favorizate ?                                        

În mod evident, de mare ajutor 
sunt donaţiile în bani, astfel încât cei 
care au nevoie de sprijin să îi poată 
folosi aşa cum le e de trebuinţă. 

- Poţi  alege să faci donaţii în pro-
duse,  aici este important să ţii cont de 
nişte aspecte. Dacă vrei să faci o fap-
tă bună, nu pune în sacul cu donaţii 
pentru copiii aflați în nevoie,  haine 
rupte sau pătate, încălţăminte deteri-
orată sau jucării murdare sau incom-
plete. Nimic din toate acestea nu-i vor 
aduce o bucurie vreunui copil, oricât 
ţi-ar plăcea ţie să crezi că e mai bine 
să primească ceva, decât nimic. 

- Haine curate şi fără urme de uzu-
ră, încălţăminte – la fel, jucării sau 
jocuri întregi şi curate, cărţi fără pa-
gini lipsă sau mâzgălite, toate acestea 
pot fi însă donaţii extrem de potrivite 
pentru copiii din familii defavorizate.                                                                               

- Rechizitele – noi, de această dată, 
sunt şi ele extrem de potrivite pentru 
cei mici, de multe ori şcoala lipsind cu 
desăvârşire de pe lista de priorităţi a 
familiilor care abia îşi duc traiul de pe 
o zi pe alta.                                    

- O cutie cu alimente de bază este 
şi ea bine-venită pentru ca cei mici să 
aibă şansa unei mese consistente, va 
asigurăm că donaţiile vor ajunge ra-
pid la beneficiari, poţi pune în pachet 
legume şi fructe mai rezistente.                                                                            

Produsele de igienă sunt şi ele foar-
te importante pentru că atunci când 
nu ai ce mânca, sigur nu-ţi mai stă 
gândul la săpun, şampon sau pastă 
de dinţi.  

Poţi opta pentru a duce tu direct 
sau împreună cu noi , dispunem de 
liste cu copiii beneficiari ( liste puse 
la dispoziție de Directia de Asistenta 
Sociala din cadrul primăriilor parte-
nere. Fie că vorbim de donaţii sau vo-
luntariat, e întotdeauna nevoie de un 
om în plus. Vă așteptăm cu drag în 
echipa AUFG!”                                                                               

Reprezerntantele  Asociației 
transmit și toate datele necesare 
donațiilor: 

ASOCIATIA UNIUNEA FE-
MEILOR DIN GORJ, IBAN cont: 
RO91RNCB0779159781200001,  
Banca Comerciala Romana S.A., Cod 
SWIFT:RNCBROBU cu specificatia:: 
“școală”. 0727754450 ; mesaj pagina 
A.U.FG. 

M.C.H.
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Educaţia…şi Lecţia de Viaţă!    Educaţia…şi Lecţia de Viaţă!    

,,Aici, noi nu am avut «stâlpnici», dar, am avut «isihaşti», 
unde călcăm pe moaște, călcăm pe un pământ sfânt”!

Interviu cu domnul Dan PURIC, regizor, actor şi eseist, 
un adevărat spirit viu al României de azi

-Rep. Bine aţi venit sau poate 
chiar bine aţi revenit în Gorjul nos-
tru «istoric şi pitoresc», Maestre Dan 
Puric, regizor, actor şi eseist presti-
gios, aşa cum sunteţi prezentat în 
mass-media, pentru că după ziua de 
ieri, 15 august, când ne-am întâlnit 
şi ne-am cunoscut la Mănăstirea 
Tismana, la Sărbătoarea «Adormirea 
Maicii Domnului», iată-ne astăzi, la 
acest interviu la Mănăstirea «Icoa-
na», din comuna Crasna, la sărbăto-
rirea «Sfinţilor Martiri Brâncoveni», 
dumneavoastră fiind împreună cu 
alteţa sa Dr. Bogdan Cuza, străne-
potul Domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza, unde aţi dovedit că repre-
zentaţi nişte invitaţi cu totul și cu 
totul excepționali, pentru că nu-
mai invocarea numelor domniilor 
voastre şi etalarea farmecului cu 
care aţi purtat dialog cu credincio-
şii, cred că reprezintă o mare cin-
ste pentru orice loc de închinare şi 
de rugăciune din ţara aceasta, ca şi 
pentru cititorii Ziarului «Gorjeanul», 
pentru că orice s-ar spune, sunteţi 
un mare om de cultură, un spirit al 
vieții românești contemporane și 
mai ales un spirit viu al României 
de astăzi și de mâine, de aceea, v-aş 
ruga foarte respectuos ca să accep-
taţi să realizăm un dialog sau chiar 
un interviu, mă rog, aşa cum îl con-
sider eu în termeni sociologici!

-D.P. Vreau să vă spun, domnule 
profesor dr. Vasile Gogonea, că mi-ați 
făcut o prezentare de m-a cutremurat! 
Ce să zic la începutul dialogului nos-
tru, că toţi cititorii ziarului dumnea-
voastră «de suflet», vor crede că spun 
doar adevăruri fundamentale, pe când 
eu mă consider un simplu român, iar, 
dacă spun lucrul acesta, îl spun ca pe 
o rugăciune, pentru că a fi simplu ro-
mân este cel mai greu lucru astăzi!

,,Eu cred că țara aceasta, neamul 
acesta, au fost păstrate în simpla 
lor denumire de această simplitate 
a credinței”! 

-Rep. De ce vi se pare atât de 
greu?

-D.P. Pentru că e greu să fii și român 
şi în acelaşi timp să fii și simplu! Eu 
cred că țara aceasta, neamul acesta, 

au fost «ţinute» în simpla lor denumire 
de această simplitate a credinței, pen-
tru că zicea la un moment dat Părinte-
le Rafail Noica, un ieromonah ortodox 
care a viețuit la Mănăstirea «Sfântul 
Ioan Botezătorul» din Maldon, Essex, 
Anglia, iar din 1993 a devenit sihastru 
la Schitul Lăzești, din Munții Apuseni, 
fiul filosofului Constantin Noica, deci, 
Preacuviosul Ieromonah spunea că or-
todoxia românească este firească po-
porul român şi mai spunea că a exista 
prin acest firesc al credinței el crede 
ca și cum ar respira acest popor!

-Rep. Dar, Maestre, cred că şi 
dumneavoastră v-aţi născut cu 
această simplitate pe care mereu 
simțiți nevoia să o redați oamenilor 
ca pe o virtute!

-D.P. Vedeţi, deodată, chiar nu poți 
să-ți dai seama că ea face parte din 
taina moștenirii Eu am observat-o în-
tr-o casă părintească această simpli-
tate şi nimeni nu făcea caz de Dumne-
zeu, pentru că Dumnezeu există prin 
anumite forme foarte puțin canonice!  
În această casă în care m-am născut, 
tata, din când în când îmi spunea: 
«Măi, băiete, mă, Dumnezeu există» 
și prin felul cum se comportau erau 
niște oameni foarte credincioşi, mai 
ales că era și perioada comunistă! Nu 
știu de ce era acel aer sufletesc venit 
din neam în neam, pentru că, vedeți, 
de aici din zona Gorjului e bunicul 
meu după tată, e de la Padeș!

-Rep. Extraordinar, aveţi «rădă-
cini» gorjeneşti!

-D.P. În casa stră-străbunicului 
la Padeș s-a făcut chiar Proclamaţia, 
pentru că a fost mâna dreaptă a lui 
Tudor şi nu l-a trădat!

-Rep. Deci, cum s-ar spune, avem 
o trimitere directă la marele nostru 
Pandur, la Domnul Tudor Vladimi-
rescu! 

-D.P. Tocmai acest lucru vreau să 
vă spun, pentru că e ceea ce am aflat 
şi eu şi ştiu de la tata, care era ţăran 
cu cai care se trăgea din mocani, ace-
ia care au plecat cu oile în Dobrogea 
pe la 1870 și tata mare sau bunicul 
meu, eu l-am prins, fiind făcut și la 
bătrânețe de către tata, care a ajuns 
prima dată la Cernavodă!

 -Rep. Spuneţi-ne, vă rog, cât 
mai multe lucruri pentru că ne in-
teresează foarte mult!

-D.P. Păi, îmi aduc aminte când 
mi-a dat Majestatea Sa Regele Mihai, 

«Crucea Casei 
Regale», i-am 
înmânat şi eu o 
hârtie veche pe 
care scria așa: 
«Prin Voința lui 
Dumnezeu și 
grația lui Dum-
nezeu și voința 
poporului ro-
mân, eu Carol I, 
acord lui Purec 
Ioan ordinul re-
ligios clasa întâi 
pentru servicii 
aduse Statului 
Român» şi apoi 
semnat Carol 
I. Pe de o par-
te, poţi să vezi 
lucrul acesta 
prin care sun-
tem încununaţi 
de ceva, dar, 

nu la decorație mă refeream, pentru 
că în familia mea sunt și țărani mo-
cani, deci, oameni simpli, iar în clipa 
în care au avut mai mult pământ și 
au devenit, așa, mici boieri, tot simpli 
au rămas! 

-Rep. Maestre îmi e destul de 
greu să vă întrerup pentru că vorbiți 
atât de frumos și cu atâta elocință, 
așa că în calitate, nu de reporter sau 
de sociolog, ci, de prieten, dacă îmi 
este îngăduit, în același timp, une-
ori mă văd silit, totuși, să vă pro-
voc, în sens pozitiv şi agreabil, iar la 
dumneavoastră, cred că provocarea 
este marea calitate a modului de a 
percepe lumea în care trăim!

-D.P. Domnule profesor, sunteți 
grozav şi chiar un interlocutor cu care 
îmi place foarte mult să discut, aşa că 
vom avea prilejul să realizăm şi alte 
interviuri! Vedeţi, eu singur mă provoc 
în fiecare zi, așa că m-ați găsit gata 
provocat, pentru că este totul care tre-
ce printr-o viață şi printr-o etapă isto-
rică dificilă şi chiar cumplită în care 
suntem responsabili să dăm un răs-
puns ca atare unei lumi care vrea să 
ne smulgă din inimă sufletul creștin 
și atunci, da, pentru că de fapt, atunci 
când spun cuvântul «provocare», aces-
ta pare că este un eufemism sau este 
un atac «satanic» ce se face asupra po-
porului român, un atac fără precedent 
asupra lumii în general, dar în special 
asupra poporului român!

,,Să ştiţi că m-am întrebat de foarte 
multe ori, de unde îmi vin niște 
reacții radicale și absolut defi nitorii 
de pandur”! 

-Rep. Oare, de ce mi se pare atât 
de ciudată provocarea aceasta?

-D.P. Pentru că noi suntem un 
epicentru de creștinism, pentru că 
aici, noi nu am avut «stâlpnici», dar, 
am avut «isihaşti», unde călcăm pe 
moaște, călcăm pe un pământ sfânt! 
La noi a avut o smerenie deosebită cu-
vântul din limba noastră şi aproape 
că nici nu se folosește un soi de bun 
simț creștin! Ați observat ceva, dacă 
vă uitați la sfinții ruși, pentru că ru-
şii au sfinți mari cu cărţi scrise, cum 
sunt cele scrise, de exemplu de către 
Ignatie Briancianinov, un teolog al 
«Rugăciunii lui Iisus», un sfânt care 
s-a născut în anul 1807, într-o familie 
de nobili ruși, pentru că la noi astfel 
de cugetători n-au existat, pentru nu 
era nevoie! 

-Rep. Foarte interesantă compa-
raţia şi aş putea spune că într-un fel 
mă depăşeşte!

-D.P. Dar, nu v-ați gândit la ches-
tia asta? La noi nu era nevoie, însă, la 
ei era nevoie, la sfinții ruși! Ei și-au 
dat seama că era nevoie să le vorbeas-
că oamenilor, aşa cum se vorbește 
unei băbuțe, unei femei, pentru că 
aici urma ca la biserică să faci studii 
despre un soi, n-aș putea zice despre 
o oralitate, o substanță tainică prin 
care s-a transmis creștinismul în suc-
cesiunea veacurilor şi de asta nu vă 
pot răspunde, de unde vine acest mod 
simplu de a percepe lumea!

-Rep. Trebuie să înțeleg maestre, 
şi să realizez faptul că aveți rădă-
cini gorjenești și pentru mine este 
marea surpriză a acestei prime în-

tâlniri, pentru că sper, aşa cum aţi 
subliniat şi dumneavoastră, că nu 
va fi prima noastră discuție și vom 
avea de aici încolo şi alte discuții, 
pentru că gorjenii mei şi într-un fel 
şi ai dumneavoastră, abia așteaptă 
să vă «citească» gândurile şi ideile 
pline de farmec şi de un umor pro-
verbial prin care încântaţi omul, 
aşa cum aţi fermecat măicuţele de 
la Mănăstirea Tismana şi pe credin-
cioşii care au dorit să facă fotografii 
cu dumneavoastră, aici, la Mănăsti-
rea «Icoana»! De ce vă iubesc aşa de 
mult oamenii?

-D.P. Pentru că poporul român este 
un popor iubitor de iubire! El s-a năs-
cut din iubirea creştină şi toate legen-
dele sale au jertfa iubirii!

-Rep. Ce loc ocupă în inima dom-
niei voastre Gorjul și Oltenia în ge-
neral?

-D.P. Să ştiţi că m-am întrebat de 
foarte multe ori, de unde îmi vin niște 
reacții radicale și absolut definitorii 
de pandur! Ştiți, și aparițiile mele la 
televizor! Am ceva ce nu are vreo le-
gătură cu ambiția! Nu are nici o legă-
tură cu voința de parvenire, ci, poa-
te că ar avea o legătură cu un soi de 
sfântă încăpățânarea a neamului de a 
nu ceda pământul strămoşesc şi de a 
nu renunţa la propria lui condiție! Și 
atunci, m-am recunoscut în ceea ce 
are Oltenia profund în ea! 

-Rep. Şi ce aţi aflat că are atât de 
profund?

-D.P. În primul rând, aş putea 
spune că are o legătură cu viața şi 
cu jertfa de dincolo, o viziune foarte 
bărbătească și curajoasă din moment 
ce oamenii își vizitează groapa din 
când în când, și lucrul acesta cred că 
Sfântul Vasile Cel Mare l-a subliniat 
cu pregnanţă şi ar fi fost fericit să se 
nască în zona aceasta a pământului 
nostru, pentru că el zicea că: «Cea mai 
înaltă filosofie a omului este gândirea 
la moarte» şi că în fiecare zi trebuie să 
faci aducere aminte de moarte! Dar, 
nu sunt super pesimist, vă dați seama 
ce condiţie de ridicare a ființei este pe 
pământul acesta al Olteniei, al Gorju-
lui, când omul este legat atât cât tre-
buie de cele trecătoare și de fapt este 
strâns legat de veșnicie!  (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA
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Pădurea doctorului Șarapatin, cumpărată și 
Forestiere Vâlcea! Comisarul Cicu acuzat că,
În anul 2020, Cornel Cicu, consilier superior la ITRSV Vâlcea, a cum-
părat 30.000 mp de pădure în Bălești. Este vorba despre pădurea de-
functului doctor Șarapatin Grigore, fost salariat al MAI Gorj. În mo-
mentul in care a cumpărat acest teren forestier, de trei hectare, Cicu 
mai deținea 90.000 de mp de pădure și la Ciuperceni. În același an, 
de început de pandemie, Cicu a mai cumpărat încă două proprietăți, 
la Cîlnic, crescând numărul de păduri cumpărate, și apoi tăiate, la 
16,49 de hectare. Dureros este că, salariatul ITRSV Vâlcea, de loc din 
Gorj, a început anul trecut exploatarea pădurii din Rasova, a intrat și 
pe terenurilor câtorva proprietari din sat. Oamenii, potrivit pădura-
rului, nu mai pot să-și recupereze bucățile deja exploatate de pădure, 
deoarece chiar daca au titluri de proprietate, nu mai pot repara ceea 
ce deține în acte comisarul de la Garda Forestieră Vâlcea.

La baza documentației 
noului proprietar se 
află și decizia Comi-

siei Locale de Fond Funciar 
Bălești, de acum câțiva ani, 
care nu a recunoscut terenurile 
adevăraților proprietăți, igno-
rând hotărârile judecătorești 
definitive și irevocabile.

Bucăți din pădurea 
aparținând localnicilor din Ra-
sova a fost tăiată sistematic, 
în ultimul timp, de persoa-
ne cunoscute chiar din satul 
aparținând comunei Bălești. 

Ilie Anghelescu și Dumitru Malaescu sunt doi din-
tre cei care au tăiat cu drujbele pădurea noului 
proprietar, neștiind, cu siguranță, că au lăsat fără 
lemne și câțiva cetățeni a căror pădure se întretăia 
cu terenul forestier deținut anterior de către doc-
torul Șarapatin, iar acum, de către comisarul de 
la Garda Forestieră Vâlcea. Cert este că, lemnele 
tăiate s-au vândut în sat la diverși cetățeni, cei care 
le cărau la poarta oamenilor fiind șoferii Florin, zis 
Rogoz, și Ciprian Udrustoiu. Amuzant era că inclu-
siv păgubiții să fi cumpărat propriile lemne, deoa-
rece deținătorii de pădure din zonă au aflat abia 
recent că li s-a tăiat stejar și din bucățile lor. 

Polițist inițial, comisar după!

Păgubiții au aflat, inițial, că în spatele acțiunii 
considerate de ei drept ilegale s-ar fi aflat un fost 
polițist, motiv pentru care și toată tărășenia ar fi 
fost ținută la secret pe acest considerent. Abia ieri 
au aflat însă că proprietarul pădurii nu este polițist 
ci de fapt este un salariat al Gărzii Forestiere Vâl-
cea, care se ocupă cu astfel de afaceri, cumpără, 
taie, vinde...

Localnicii spun că au aflat târziu că s-a intrat cu 
drujbele și pe terenurile lor chiar dacă dețin acte pe 
terenurile forestiere în cauză, dar actele ar fi fost 
ignorate de fosta autoritate locală din vremea pri-
marului Paicu. 

“S-a intrat abuziv cu utilaje grele în pădurea 
mea iar pădurarul s-a făcut că plouă. Ne luptăm cu 
morile de vânt pentru că nu putem să ne suprave-
ghem singuri pădurea. Am titlu de proprietate dar 
nu este suficient să țin piept celor care patrulează 
cu utilaje și drujbe și chiar prin sat fără teama de 
lege. Suntem în vârstă iar fenomenul infracțional 
nu îl putem combate cu mâinile goale”, a declarat 
unul dintre proprietari. 

Omul povestește că terenul care se întretaie cu 
al său a fost cumpărat de această persoană de la 
doctorul Șarapatin, fost medic în poliție, în prezent 
decedat.

Problema nu este că terenul forestier al docto-
rului s-a vândut ci faptul că se taie lemn și de pe 
terenurile vecine, cu proprietari cunoscuți. 

Se abuzează de faptul că doctorul a avut par-
cele de teren, de-a latul proprietăților mai multor 
vecini. Și, pe acest considerent, s-ar fi intrat pe 
proprietățile respective chiar daca unii au câștigat 
în instanță și pot demonstra că terenurile sunt în-
trerupte de parcela lui Șarapatin. 

Dezastru cu acte!

Cert este că proprietarii de pădure din Rasova 
sunt alertați de ceea ce se petrece pe fondul foresti-
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tăiată de un consilier superior al Gărzii 
, a tăiat stejar și de pe terenul localnicilor

er în lipsa lor, evident, oamenii văzând dezastrul la fața 
locului. Un pensionar spune că de pe terenul său s-ar fi 
tăiat stejar. 

,,Am fost în pădure după ce m-a sesizat un vecin, Vă-
duva Gheorghe, că și de pe terenul meu s-a tăiat stejar 
de diametru peste 60. Am rămas uimit, am plecat să vad 
cu ochii mei cele petrecute și vecinul meu avea dreptate. 
Da, se tăiase cantități mari de stejar, gros. În urma au 
rămas buturile, deci sunt probe pentru aceste infracțiuni 
care s-au comis sub ochii autorităților”, a declarat Ion N. 
Păducel, cerând poliției să cerceteze faptele, chiar dacă 
știe că se lupta cu morile de vânt.

Pădurarul confi rma exploatarea

Pădurarul care se ocupa de pădurea din Rasova con-
firmă că pădurea doctorului are un nou proprietar dar 
și că exploatarea ar fi legală. Aceasta a povestit că, în-
tr-adevăr, în anul 2020, Cornel Cicu, consilier superior 
la ITRSV Vâlcea, a cumpărat 30.000 mp de pădure în 
Bălești. Proprietarul, doctorul Șarapatin, era în viață. 

După moartea fostului proprietar, pădurea defunctu-
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lui doctor Șarapatin Grigore, fost salariat 
al MAI Gorj, a început să fie tăiată.

,,S-a cumpărat de la domnul doctor, în 
urmă cu doi ani. Noul proprietar este comi-
sar la Garda Forestieră. A venit cu GPS-ul 
de la Vâlcea și au măsurat trei hectare. Are 
voie să taie. Nu știu de nicio reclamație ori 
că s-ar fi intrat abuziv, deoarece proprieta-
rul are un focar cu acte. Voi vorbi cu omul 
nemulțumit și dacă este cazul mergem și 
verificam. Nu am nicio implicare, aici a fost 
firmă de exploatare. A avut aprobare pen-
tru 120 de metri cubi”, a declarat pădura-
rul Nicu.

Acesta spune că lemnul s-a tăiat cu 
aprobare dată prin Vâlcea, pădurarul 
marcând pădurea privată conform legii. 
Anul trecut s-au făcut marcările și a înce-
put imediat după, exploatarea.

Doctorul, potrivit pădurarului, a avut 
cadastru pe pădure, iar noul proprietar a 
făcut iar cadastru. 

Potrivit acestuia, proprietarii lezați nu mai au prea mari 
șanse să remedieze situația. Practic, proprietarii ar rămâne 
cu paguba, pentru că în acte pădurea doctorului prinde și 
terenurile oamenilor care au obținut apoi titluri de proprie-
tate prin hotărâri judecătorești. 

A.STOICA
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,,Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul”, ultima ,,Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul”, ultima 
sărbătoare mare a anului bisericescsărbătoare mare a anului bisericesc

 ,,Mărita tăiere a Înaintemergăto-
rului, rânduială dumnezeiască a fost, 
ca  și celor din iad să propovăduiască 
venirea Mântuitorului. 

Să se  tânguiască Irodiada, care a 
cerut ucidere fără de lege; că nu legea 
lui  Dumnezeu, nici viața cea vie a iu-
bit, ci pe cea amăgitoare și  vremelni-
că”.

Biserica noastră ortodoxă a 
îmbracăt, luni 29 august 
2022, haine de sărbătoare, 

cu ocazia praznicului ,,Tăierea capu-
lui Sfăntului prooroc Ioan Botezăto-
rul”, zi de post ce marchează practic 
ultima sărbătoare a anului bisericesc 
în curs. Se cuvine să postim în aceas-
tă zi, pe de o parte, ca să nu ne asemă-
năm cu Irod care, din cauza ospățului 
fără măsură, a cerut ca Salomeea să 
îi danseze și drept răplată i-a oferit 
acesteia pe tipsie capul Sfăntului pro-
oroc Ioan, iar pe de altă parte, ca să 
ne asemănăm cu viața cumpătată și 
înfrănată a Înainte mergătorului și 

botezătorului Domnului Iisus Hris-
tos. Potrivit unor persoane care au 
susținut că ziua Tăierii Capului Sfăn-
tului Ioan Botezătorul prefigurează 
Vinerea Patimilor, după cum postim 
în fiecare vineri, ca zi a răstignirii 
Domnului, la fel se cuvine să postim 
și în această zi de 29 august a.c.

Zi de mare sărbătoare la 
mănăstirea ,,Cămărășeasca” 
din Târgu-Cărbunești

      
Între mănăstirile din Oltenia care 

îmbracă haine alese de sărbătoare 
cu ocazia hramului ,,Tăierea Capului 
Sf. Ioan Botezătorul” este și mănăsti-
rea din orașul Tărgu-Cărbunești, cu-
noscută mai ales sub denumirea de 
,,Cămărășeasca”. Manifestările prile-
juite de hramul mănăstirii vor debuta 
încă din seara zilei de duminică, 28 
august a.c., cu slujba Vecerniei Mari 
unită cu Litia, în biserica, monument 
istoric, a mănăstiriii de la Tărgu-
Cărbunești.

Luni, 29 august 2022, aici a avut 
loc o frumoasă slujbă arhierească, 
cu ocazia hramului mănăstirii, ÎPS 
Acad. Dr. IRINEU, Arhiepiscopul Cra-
iovei și Mitropolitul Olteniei, în mijlo-
cul unui numeros sobor de preoți și 
diaconi, va sluji Sfănta Liturghie de 
praznicul sărbătorii ,,Tăierea Capu-
lui Sf. Prooroc Ioan Botezătorul”. La 
strana altarului de vară al mănăsti-
rii ,,Cămărășeasca” se va afla grupul 
psaltic ,,Sf. Mare Mucenic Dimitrie” al 
Catedralei Mitropolitane din Craiova, 
grup psaltic condus de dl.lector univ. 
dr. Viorel Șapcă.

De buna organizare a hramu-

lui mănăstirii din orașul Tărgu-
Cărbunești se ocupa preacuviasa 
maică stareță Cristofora Drăghici, îm-
preună cu obștea monahală a acestui 
așezămănt religios, credincioșii fiind 
invitați după slujbă la o frumoasă 
agapă creștinească pregătită de măi-
nile harnice și smerite ale maicilor de 
aici.

În perioada 28-30 august a.c. se 
desfăsoară de altfel și ,Zilele orașului 
Tărgu-Cărbunești”, un complex de 
manifestări culturale, religioase și 
sportive, fiind pentru prima dată de la 
începerea pandemiei cănd aceste ma-
nifestări se vor adresa publicului larg 
al urbei de pe Dealul Cărbuneștilor, 
fără restricții de nici un fel.

     

Slujbă de hram și la mănăstirea 
Topolnița din Mehedinți

    
 O altă vatră monahală care şi-a 

sărbătorit hramul luni, 29 august 
a.c. este și mănăstirea Topolnița din 

județul Mehedinți. Aici, 
în fruntea unui numeros 
sobor de preoți și diaconi, 
va sluji PS Părinte NICO-
DIM, Episcopul Severinu-
lui și Strehaiei. În ajunul 
mari sărbători, în biseri-
ca mănăstirii ctitorite de 
Sf. Nicodim cel sfințit de 
la Tismana, va avea loc, 
de la ora 18.00. Slujba 
Vecerniei Mari unită cu 
Litia.

Mânâstirea Topolnița 
a fost zidită inițial, potri-
vit cercetărilor  creștine 
de Sfântul Nicodim în se-
colul al XIV-lea. Ținând 
cont de anul  construcției 

sale, Mânâstirea Topolnița se numără 
printre cele mai vechi  așezăminte mo-
nahale ce se află în județul Mehedinți. 
În prezent, la Mânăstirea Topolnița 
este conservată o biserică ce  datea-
ză din anul 1646, fiind construită de 
Lupu Buliga. Pictura din  Biserica Mâ-
nâstirii Topolnița are și ea o vechime 
considerabilă, datând  din anul 1673, 
fiind realizată în fresca și imitând 
stilul bizantin de  Grigore „Grecul”și 
Dima „Romanul”.

      

Semnifi cația sărbătorii ,,Tăierea 
Capului Sf. Ioan Botezătorul”

     
Potrivit Evangheliilor sinoptice, 

Irod, care era tetrarh sau vicerege al 
Galileii în timpul ocupației romane, l-a 
întemnițat pe Ioan Botezătorul pentru 
că l-a mustrat pe Irod că a divorțat de 
soția sa (Phasaelis, fiica regelui Are-
tas al Nabateei) și că trăia acum, prin 
încălcarea legii evreiești, cu Irodiada, 
soția fratelui său Irod Filip I. La ziua 
de naștere a lui Irod, fiica Irodiadei 
(pe care Iosif Flavius a identificat-o ca 
Salomeea) a dansat în fața regelui și a 
oaspeților săi. Dansul ei l-a încântat 
atât de mult pe Irod, încât acesta, fi-
ind amețit de băutură, i-a promis că îi 
va oferi tot ce și-ar dori până la jumă-
tate din regatul său. Când Salomeea 
a întrebat-o pe mama ei ce ar trebui 
să ceară, Irodiada i-a spus să ceară 
capul lui Ioan Botezătorul pe o tipsie. 
Deși Irod a fost îngrozit de această ce-
rere, el a acceptat în cele din urmă cu 
strângere de inimă și a poruncit exe-
cutarea în închisoare a lui Ioan.

Istoricul evreu Iosif Flavius 
povestește tot în lucrarea Antichități 
iudaice că Irod l-a ucis pe Ioan pentru 

„ca nu cumva marea influență pe care 
Ioan o avea asupra oamenilor să-l de-
termine pe Ioan să declanșeze o răs-
coală și să-l aducă pe Irod în puterea 
lui [Ioan] (căci ei păreau pregătiți să 
facă orice i-ar fi sfătuit el), [așa că Irod] 
a crezut că este mai bine să-l omoa-
re”. El mai spune că mulți dintre evrei 
credeau că dezastrul militar suferit de 
Irod din partea lui Aretas, socrul său 
(tatăl lui Phasaelis), era pedeapsa lui 
Dumnezeu pentru comportamentul 
său nelegiuit.

Niciuna dintre surse nu oferă o 
dată exactă a decapitării, care a avut 
loc probabil în anii 28–29 d.Hr.(Ma-
tei XIV, 1-12; Marcu XVI, 14-27; Luca 
IX, 9) după întemnițarea lui Ioan Bo-
tezătorul în anul 27 d.Hr. (Matei 4:12; 
Marcu I, 14) la îndemnul Irodiadei, 
soția fratelui său, pe care o luase ca 
femeie (Matei XIV, 3-5; Marcu VI, 17-
20). Potrivit aceluiași istoric, deca-
pitarea lui Ioan a avut loc în cetatea 
Maherus. 

     

Tradiții și obiceiuri pe 29 august
       
În ziua de 29 august, cănd prăz-

nuim Tăierea capului Sfantului Ioan 
Botezatorul, exista credința în popor 
că nu trebuie să se foloseasca cuțitul, 
totul se rupea cu măna. În popor se 
vorbea și de începerea unui post, nu-
mit “de la cruce pană la cruce”, un 
post care ținea pănă pe 14 septembrie 
(Înălțarea Sfintei Cruci), neconsemnat 
în calendarul creștin, care avea rolul 
de a-i curătț pe cei care au săvarăit 
omoruri sau alte păcate grave.

Tot în popor era întălnită și 
interdicția de a tăia și mănca fructe și 
legume cu forma rotundă, de exemplu 
pepenele nu era consumat în această 
zi. Subliniem faptul că aceste obice-
iuri nu au legatură cu Sfanta Scriptu-
ră și Sfanta Tradiție, deci, nu trebuie 
respectate.

Sfântul Ioan Înaintemergătorul 

este pentru toți creștinii cel mai mare 
dintre prooroci, întruchipare a vieții 
duhovnicești. Viața lui este ea însăși 
un model pentru toți creștinii: trăitor 
în nevoință și în rugăciune, grăitor și 
apărător al dreptății și al fidelității în 
căsătorie (Matei 14,3-4), al milei față 
de săraci(Luca 3,11), propovăduind 
ascultarea față de Legea lui Dumne-
zeu și curățirea de orice păcate. În-
trebat de oameni, despre ce trebuie 
să facă în viață, El le spunea tutu-
ror si prin ei de asemenea ,si nouă, 
cei din zilele noastre, să fim corecți, 
cumpătați în toate, cu milă față de 
cei săraci și necăjiți, lucrătorilor în 
slujba statului amintitndu-le să se 
mulțumescă cu ceea ce primesc de la 
stat, și șă nu nădaduiască ori să cea-
ră nimic în plus. 

Întruchipare a smereniei, curăției, 
iubitor și propovăduitor al pocăinței, 
„înger în trup”, el este considerat în 
mod deosebit drept arhetipul vieții 
monahale.

Să cinstim și noi pe acest mare 
Prooroc al Domnului nostru Iisus 
Hristos, participănd la Sfănta Litur-
ghie în ziua săebătorii sale, să îi ci-
tim viata și Acatistul său, să punem 
în practică sfaturile și îndemnurile 
sale, pentru a duce o viață curată, a fi 
plăcuți lui Dumnezeu și a putea spu-
ne împreună:

 ,,Pomenirea dreptului este cu la-
ude; iar ție destul îți este mărturia 
Domnului, Înaintemergătorule; 

Că te-ai arătat cu adevărat și decât 
proorocii mai cinstit, că și a boteza în 
repejuni pe Cel propovăduit te-ai în-
vrednicit. 

Drept aceea, pentru adevăr nevo-
indu-te, bucurându-te, ai binevestit 
și celor din iad pe Dumnezeu Cel ce 
S-a arătat în trup, pe Cel ce a ridi-
cat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă 
mare milă”.

 Licențiat și master în teologie,
 MARIUS STOCHIȚOIU                                                                           
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Pregătiri pentru noul an școlar. Admiterea la liceu, 
fără media claselor 5-8

„În acord cu partenerii de dialog so-
cial, a fost eliminată media claselor V-
VIII din calculul mediei de admitere la 
liceu. Astfel, ierarhizarea absolvenţilor 
se va realiza doar pe baza mediei obţi-
nute la Evaluarea naţională. Având în 
vedere ca în anul şcolar 2021-2022 nu 
au fost perioade de întrerupere a şco-
lii, în ipoteza în care nici în anul şcolar 
2022-2023 nu vor exista întreruperi, 
s-a decis, în acord cu partenerii de 
dialog social, revenirea la programele 
de examen în vigoare înainte de debu-
tul pandemiei, atât pentru Evaluarea 
naţională pentru absolvenţii clasei a 
VIII-a, cât şi pentru examenul naţional 
de bacalaureat”, a anunțat ministrul 
Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

În premieră, elevilor de clasa a V-a 
li se vor acorda atât burse sociale, cât 

Ministerul Educației a eliminat media claselor V-VIII din calculul me-
diei de admitere la liceu începând cu anul școlar 2022-2023. Marți, mi-
nistrul Educației va purta discuții cu Inspectoratele Școlare Județene 
și cu prefecții pentru a stabili toate detaliile despre începerea anului 
școlar. La discuții va asista și premierul Nicolae Ciucă.

şi burse de studiu încă de la începu-
tul anului şcolar 2022-2023.

„Bursele sociale şi de studiu se vor 
acorda în condiţiile îndeplinirii criteri-
ilor pentru ambele categorii de burse 
(inclusiv criteriul privind numărul ma-
xim de 20 absenţe, iar în cazul burse-
lor de studiu - pe baza calificativelor 
anuale şi obţinerii calificativului anual 
Foarte Bine în clasa a IV-a)”, a afirmat 
ministrul Educaţiei.

Ministrul Educației a anunțat 
că marți, alături de premierul Nico-
lae Ciucă, va avea o videoconferință 
cu Inspectoratele Școlare Județene, 
dar și cu prefecții din toate județele. 
Discuțiile se vor axa pe deschiderea 
noului an școlar, care va debuta pe 
data de 5 septembrie.

I.I.

Conjugarea unor verbe, între corectitudine și greșeală  
De Ziua Limbii Române

O abatere de la normele limbii 
române, frecventă atât în exprima-
rea orală cât și cea scrisă, este con-
jugarea verbului “a vrea” la indicativ 
imperfect: “vroiam”, “vroiai”, “vroia”, 
“vroiam”, “vroiați”, “vroiau”, în loc de 
formele corecte: vream, vreai, vrea, 
vream, vreați, , vreau.

Verbul a vrea are valoare de verb 
predicativ(Vrei, nu vrei, bea, Grigore, 
agheasmă!), dar este și un verb auxi-
liar pentru viitor cu formele: voi, vei, 
va, vom, veţi, vor. 

De unde provine această greșeală?
Verbul ,,a vrea” este sinonim cu 

verbul “a voi”, care, la indicativ im-
perfect, are formele voiam, voiai, voia, 
voiam, voiați, voiau. Prin urmare, 
greșeala provine din contaminarea 
celor două forme verbale.

Iată și formele corecte ale celor 
două verbe la indicativ prezent: vreau, 
voiesc; vrei, voiești; vrea, voiește; 
vrem, voim; vreți, voiți; vor, voiesc.

Există în limba română dublete 
verbale, adică verbe care au aceeași 
formă la infinitiv, au același etimon, 
dar, în cursul conjugării, capătă un 
aspect fonetic diferit, având și un alt 

sens.
Exemple: a acorda, cu sensul de a 

da, a face acordul gramatical, la indi-
cativ prezent, persoana a III-a, are ca 
formă: acordă; a acorda, cu sensul a 
regla un instrument muzical, la indi-
cativ prezent, persoana a III-a, acor-
dează;

A ciurui, cu sensul a curge cu zgo-
mot, a trece prin sită, la indicativ pre-
zent, persoana a III-a: ciuruie; a ciu-
rui, cu sensul de a găuri, la indicativ 
prezent, persoana a III-a: ciuruiește:

A concura, cu sensul a tinde spre, 
indicativ prezent, persoana a III-a: 
concură; a concura, cu sensul de a 
participa la concurs, la indicativ pre-
zent, persoana a III-a: concurează;

A contracta, cu sensul a încheia 
un contract, a se molipsi, indicativ 
prezent, persoana a III-a: contractea-
ză; a contracta cu sensul a micșora, a 
strânge, la indicativ prezent, persoa-
na a III-a: contractă.

Verbul a îndoi, cu sensul a împă-
turi, a încovoia, la indicativ, prezent, 
persoana a III-a: îndoaie; a îndoi cu 
sensul a dubla, indicativ, prezent, 
persoana a III-a: îndoiește; a se îndoi, 

cu sensul a ezita, verb diateza refle-
xivă, la indicativ, prezent, persoana a 
III-a: se îndoiește;

A însemna, cu sensul a nota, in-
dicativ, prezent, persoana a III-a: în-
semnează; a însemna, cu sensul a re-
prezenta, indicativ, prezent, persoana 
a III-a: înseamnă

A manifesta, cu sensul a exprima 
un sentiment, o tendință, indicativ, 
prezent, persoana a III-a: manifestă; 
a manifesta, cu sensul a participa la 
o manifestație, indicativ, prezent, per-
soana a III-a: manifestează;

A ordona, cu sensul a porunci, in-
dicativ, prezent, persoana a III-a: or-
donă;  a ordona, cu sensul a așeza în 
ordine, indicativ, prezent, persoana a 
III-a: ordonează;

A reflecta, cu sensul a gândi, a 
medita, indicativ, prezent, persoana a 
III-a: reflectează; a reflecta, cu sensul 
a oglindi, a răsfrânge, indicativ, pre-
zent, persoana a III-a: reflectă; 

A turna, cu sensul a vărsa, a 
denunța, indicativ, prezent, persoana 
a III-a: toarnă; a turna, cu sensul a 
realiza un film, indicativ prezent, per-
soana a III-a: turnează.

De reținut: verbul a evapora, indi-
cativ, prezent, persoana a III-a: eva-
poră, se evaporă(nu evaporează, se 
evaporează); a triumfa, indicativ, pre-
zent, persoana a III-a: triumfă(nu tri-
umfează); a ignora, indicativ, prezent, 
persoana a III-a ignoră(nu ignorează); 
a îngenunchea, indicativ prezent, per-
soana a III-a: îngenunchează(nu înge-
nunche).

În cazul unor verbe, conform nor-
melor limbii, sunt acceptate două 
forme verbale: a învârti, indicativ, 
prezent, persoana I, singular și per-
soana a III-a plural: învârt/învârtesc; 
conjunctiv prezent: să învârtă /să 
învârtească; a șchiopăta, indicativ, 
prezent, persoana a III-a: șchioapătă/
șchiopătează; conjunctiv, prezent: să 
șchioapete/să șchiopăteze.

Consultând cartea ,,Conjuga-
rea verbelor”(7500 de verbe), au-
toare Ana-Maria Barbu, Editura 
Coresi, 2007, am constatat multe 
neconcordanțe cu normele limbii din 
DOOM 2(“Dicționarul ortografic, orto-
epic și morfologic al limbii române”)

CONSTANTIN E. UNGUREANU
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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 apartament  cu 
două camere, semideco-
mandat, et. 4, 48m2, zona 
1 Mai Vest. 

Telefon; 0727388961.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Vând apartament cu 
două camere în Târgu-Jiu, 
str. G-ral Christian Tell, par-
ter, dotat cu centrală termi-
că, parchet din lemn masiv, 
gresie, faianță, termopane, 
semimobilat, suprafață utilă 
47,5 mp + dependințe + 11mp 
suprafață în fața blocului. 
Preț 80.000 euro, negociabil. 

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, 
cartier Iezureni, suprafață 
3000 mp, deschidere 30 m, 
parcelabil. 

Telefon 0726.232.195

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

 Vând Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. Preț și amă-
nunte la tel. 0766.459.497.

 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 6 
lei/litru. Tel: 0768540951. 

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

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725

Vând terenuri agricole 
în sat Paltinu, nr. 33 pentru 
cultivarea arbuștilor fructi-
feri, viță de vie și pomi fruc-
tiferi. 

Telefon: 0720450404.



Vindem 2 spații cu te-
renuri intravilane în munici-
piul Motru:

- unul cu sediu moară în 
stare bună, reutilizabil în alte 
domenii, 493 mp și suprafață 
teren 3.699 mp, deschidere la 
Drumul Național Motru – Dr. 
Tr. Severin 47 m;

- al doilea spațiu cu fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 39 m. Relații la tel.: 0722 
517000 și 0744 517000.

 Închiriez apartament 
cu 4 camere str. Unirii, vizavi 
de Liceul Tudor, recent reno-
vat, de preferință  școlarilor / 
studenților, 350 E/ lună. 

Telefon: 0765008955.

Ofer spre închiriere ga-
raje construite pe teren pro-
prietate personală în Tg-Jiu, 
zona 9 Mai-Plopilor. 

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, biro-
uri, apartament. 

Telefon 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foar-
te mare, complet utilat și 
mobilat, în bloc suprave-
gheat video, cu lift. Preț 
negociabil la fața locului. 
Rog seriozitate. Telefon: 
0766.535351.

Închiriez apartament 3 
camere (transformat din 4 ca-
mere), mobilat și utilat, cen-
tral, str. Traian, 330 euro/
lună. 

Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în str. 
Victoriei în clădirea fostului 
Salon Naldis. 

Telefon:  0721914681, 
0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 

Telefon: 0731019896.

 Închiriez apartament 
3 camere str 9 Mai, reno-
vat recent, 320 E/lună. 
0765008955.

 Închiriez apartament 
3 camere, decomandat, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon: 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață 
de 67 mp, în strada Mărgă-
ritarului. Locuința se află la 
etajul 3 și are două terase în-
chise, centrală termică, aer 
condiționat, parchet din lemn 
masiv de stejar. Se poate vin-
de mobilat sau nemobilat, 
preț 69 de mii de euro. Tele-
fon: 0762 664435. 

Locuința are și loc de par-
care înclus în preț!
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. Tel 0722 
517 000 și 0744 517 000.

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 
2, suprafață la sol 150 m2 în 
centrul municipiului Motru. 
Pretabil activități comerciale, 
cabinete medicale, etc. 

Relații la 0722517000 și 
0744517000.
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 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.

 Vând apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț negociabil. Telefon: 
0777368093.

Doresc să închiriez apar-
tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 
6, Ap., nr. 64, pentru o fa-
milie serioasă, cu copii sau 
nu. Preț negociabil. Telefon: 
0739352688.

 Vând casă locuibilă, 
cu lumină, apă la robinet, 
săliște, pomi, cadastru, bici-
cletă electrică, boiler alumi-
niu 100 kg pe lemn, aparat de 
stropit – pomi, vie, motor pe 
benzină, butoi, putini de sal-
câm 300 kg, diferite aparate 
electrice și 1000 bucăți țiglă 
de Craiova de la demolări. 
Preț convenabil – negociabil. 
Tel.: 0766933934.

 Vând două terenuri 
(intravilan + extravilan) în 
vatra satului Drăguțești, 
în vecinătatea Bisericii din 
Drăguțești, în partea dreap-
tă a acesteia. În prezent pe 
aceste terenuri este lucernă. 
Terenurile au suprafețele ur-
mătoare: primul, 6200 m.p. 
(31 m lățime și 200 m lun-
gime), din care 736 m.p. in-
travilan, iar al doilea, 6400 
m.p. (32 m lățime și 200 m 
lungime), din care 973 m.p. 
intravilan. Accesul la cele 
două terenuri se face pe o 
porțiune de drum privată (6 
m lățime x 60 m lungime, 
o ramificație spre dreapta 
din drumul bisericii), care 
intră în prețul vânzării și va 
fi folosit de cumpărători în 
indiviziune. Fiecare teren 
are cadastru și înscriere în 
cartea funciară. 

Telefon: 0745641008.

CumpărăriCumpărări

 Caut apartament de 
cumpărat în Rovinari, 2 ca-
mere, balcon, parcare, în zonă 
liniștită, etaj 1 sau 2, în rate 
de 500 € lunar, maxim 5 ani. 
Contract la notarul dorit. Tel.: 
0757505919
Caut casă de cumpărat 

la țară, în rate, 500 € lunar, 
maxim 5 ani, distanță 20 km 
de Tg-Jiu. Se dorește contract 
la notar. Tel.: 0757505919

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

Devirusez sistem de ope-
rare. Mă deplasez la domici-
liul clientului. 

Telefon: 0731984506.

Execut și repar urmă-
toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. 

Telefon: 0761890450.

DiverseDiverse

 Angajez lucrător-ges-
tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. Telefon: 0727351514. 

 Caut  femeie pentru 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005

Caut femeie pentru în-

grijirea unei doamne imobi-

lizată la pat. Program 8 ore/

zi+libere+salariu 2000 ron/

lună. Telefon: 0771221338.

Caut  femeie pentru în-

grijire persoană bolnavă (băr-

bat). Salariu 3000 și carte de 

muncă. 0766276313.

 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.

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte de 
muncă cel puțin 10 ani, vâr-
sta 30-40 ani, dinamic și bun 
executant, fără probleme la 
legile circulației și altele. Se 
oferă salariu atractiv. CV-uri-
le se pot depune la adresa de 
e-mail agentiaec@gmail.com.

Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.

Unitate serioasă anga-
jează urgent conducător auto 
profesionist, în următoarele 
condiții: 

- experiență minim 7 ani;
- vârsta 30-45 ani;
- maxim 5 locuri de muncă 

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

me administrative la sediul 
unității și să fie capabil să le 
rezolve;

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi înca-
drat consilier. Se oferă salariu 
atractiv și bonuri de masă. 
CV-urile (în format Europass) 
se pot depune la adresa de e-
mail agentiaec@gmail.com

Relații la telefon: 0734 517 
000 (luni-vineri, între orele 
9.00 -15.00)

MatrimonialeMatrimoniale

 Domn din comuna 
Scoarța doresc o doamnă 
care poate să locuiască la 
mine acasă, vârstă 60 ani. 
Tel.: 0763241100.

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea 
unei licitaţii publice pentru vânzarea prin licitaţie publica a 
unui imobil - teren si construcţie centrala termica situate în 
domeniul privat al Municipiului Târgu Jiu, str. Comuna din 
Paris nr. 15A, judeţul Gorj, identificat prin nr. Cadastrale 
61768 si 4331 1 pentru suprafaţa de 665 mp - teren aferent, 
115 mp - construcţie, 12 mp - construcţie anexa centrala 
termica, 4 mp - construcţie cos fum centrala termica.

Locul de unde poate fi achiziţionată documentaţia şi cos-
tul documentaţiei: se eliberează de la sediul primăriei în 
urma unei cereri depuse la registratura. Costul documen-
taţiei este 100 lei pentru flecare exemplar şi se poate achita 
la casieria primăriei.

Garanţia de participare în cuantum de 5000 lei 
se poate achita numerar la casieria Primăriei Mu-
nicipiului Targu Jiu sau cu ordin de plata în contul 
R016TREZ3365006XXX001927, deschis la Trezoreria Târ-
gu Jiu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.09.2022.
Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic închis 

cu adresa de înaintare a ofertei, în conformitate cu cerinţele 
din documentaţia de atribuire.

Data limită de depunere a ofertelor: 29.09.2022 ora 
17:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Munici-
piului Târgu Jiu, B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 19, jude-
ţul Gorj.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 30.09.2022, ora 10:00 la sediul Pri-
măriei Municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj.

Relaţii suplimentare se obţin la Serviciul Licitaţii si Achi-
ziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. 
telefon 0253205038.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către Monitorul 
Oficial: 25.08.2022 

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

S-ar putea ca afirmația mea 
din titlu, cum că este posi-
bil să avem o toamnă tim-

purie și scurtă să nu se adeverească. 
Dar dacă...?  Deci cred că este mai 
bine să fim pregătiți, chiar și nu-
mai informațional, pentru o astfel de 
toamnă. Proverbul „să-ți faci iarna 
car și vara sanie” are o foarte mare 
importanță pentru fermieri. Anii agri-
coli nu încep sau se sfârșesc fix la o 
dată, ci se suprapun chiar pe durata 
unor luni de zile. Bazele viitorului an 
agricol se pun pe vremea când majo-
ritatea recoltelor anului în curs sunt 
în curs de strângere sau chiar încă 
nefinalizate. În legumicultură și cul-
turi de câmp acestea se pun chiar de 
prin septembrie, așa cum este cazul 
însămânțărilor și plantărilor de toam-
nă. De fapt pentru aceste lucrări se 
efectuează aratul chiar din august. 
Așadar să ne pregătim de pe acum 
pentru efectuarea arăturii de vară 
pentru însămânțările de toamnă. De 
regulă această lucrare se efectuează 
pe parcelele care au fost cultivate cu 
cereale păioase sau alte culturi care 
eliberează terenul vara. Oricare ar fi 
acestea, înainte de arat se impune 
eliberarea terenului de resturi vege-
tale, fie prin extragerea acestora din 
teren, fie prin tocarea lor în vederea 
încorporării sub brazdă. Desigur cea 
mai bună metodă este cea de încor-
porare în sol în vederea îmbunătățirii 
fertilității acestuia. Aceasta este po-
sibilă doar dacă resturile vegetale ale 
culturilor anterioare nu trebuiesc în 
alte scopuri. Paiele cerealelor păioase 
pot foarte bine să fie tocate cu combi-
na în procesul de recoltare, dar dacă 
aceasta nu s-a făcut, ele, fie trebuie 
scoase din teren, fie mărunțite prin 
trecere repetată cu discul pe terenul 
uscat. Se recomandă administrarea 
peste acestea înainte de arat a 15 – 
20 kg azot s a / ha pentru a cataliza 
(grăbi) nitrificarea, descompunerea, 
lor în sol de către bacteriile nitrifica-
toare. Urmează arătura la adâncime 
de 20 – 25 cm în vederea însămânțării 
culturilor păioase. 

Este total contraindicată arătu-
ra peste brazdele de paie căci, deși 
poate la suprafață lasă aspectul 
unei lucrări uniforme și frumoase, 
în adțncime se află multe ghemo-
toace de paie care vor deveni toxi-
ce pentru noua recoltă. 

Cine nu a văzut de nenumărate ori  
benzi galbene care desenează în noile 
semănături corect traseul combinei 
când a recoltate cereala premergătoa-
re? Pe aceste benzi plantele rămân în 
urmă cu vegetația și dau recolte mult 
mai slabe, căci, deși „pâinea este tru-

Dacă toamna va fi  timpurie și scurtă,
Cum punem bazele viitoarelor culturi ?

pul lui Iisus Hristos”, grâul este o 
plantă criminală, care își otrăvește 
confrații în sol. Așa se explică și re-
glarea automată a densității la aceste 
culturi . Este clar efectul neridicării 
paielor din teren, care, prin procesul 
de nitrificare a lor,  degajă căldură, 
substanțe toxice și mucegaiuri care 
afectează foarte puternic negativ noi-
le plante aflate pe acele locuri. Zonele 
vecine au plantele normal dezvoltate 
căci au fost încorporate aici cantități 
reduse de paie și descompunerea lor 
nu este periculoasă pentru noile cul-
turi. 

  Dacă  vrei  poți  să  nu  vezi,  să  
nu  auzi, să  nu  vorbești,  dar  nu  
vei putea  niciodată  să  nu  simți.                   
Ion   VELICAN

Această arătură se va efectua înce-
pând din a doua jumătate a lunii au-
gust, știut fiind că trebuie să treacă 
minimum trei săptămâni până la pre-
gătirea patului germinativ în vederea 
înființării noii culturi, dar nici prea 
mult timp, căci duce la tasarea și îm-
buruienarea terenului. Problema este 
cu totul alta dacă în terenul nostru 
este un puternic atac de viermi sâr-
mă. În acest caz se impune trecerea 
la culturi de primăvară, prășitoare, 
care permit aplicarea la pregătitul pa-
tului germinativ de insecticide ca Si-
noratox 5 G, Sintogril, Grilosan etc, 
și încorporarea lor în sol, sub disc. 
Dacă nu se administrează astfel de 
produse chimice se poate recurge la 
cultivarea timp de 2 – 3 ani consecu-
tiv de sorg pentru boabe care îndepăr-
tează viermii din sol, și apoi timp de 
câțiva ani consecutiv cultivarea altor 
culturi prășitoare și nu a culturilor 
în rânduri dese. Viermii sârmă sunt 
dăunători extrem de periculoși și de 
rezistenți și numai printr-un complex 
de măsuri pot fi stârpiți. Solul argilos, 
umed și pârloaga sau monocultura 
exagerată de cereale păioase sau alte 
culturi în rânduri dese sunt condiții 
optime pentru evoluția acestor dău-
nători. La o intensitate nedorită ei pot 
compromite total culturile în care au 
apărut, mai ales pe cele în rânduri 
rare, prășitoare. Înlocuirea porum-
bului pentru boabe cu sorgul pentru 
boabe este o măsură mai mult decât 
benefică pentru zona noastră.

Boabele de sorg sunt practic iden-
tice cu cele de porumb din punct de 
vedere al compoziției chimice, și deci 
pot înlocui cu succes pe cele de po-
rumb. Desigur sunt reticențe din 
partea fermierilor la această schim-
bare așa cum au fost și la introduce-
rea culturii triticale în locul grâului, 

timpul însă va lucra în favoarea ei. 
Dacă ținem cont și de faptul că restu-
rile vegetale de sorg boabe sunt net 
superioare nutritiv cocenilor de po-
rumb, avem un argument suplimen-
tar în favoarea inlocuirii porumbului, 
căci și așa acesta nu are condiții op-
time de cultură în Gorj. În cazul că 
se intenționează cultivarea anul viitor 
de culturi de primăvară recomandăm 
după eliberarea terenului de resturile 
vegetale ale premergătoarei, prin me-
todele descrise anterior, dezmiriștirea 
printr-o arătură superficială, la 10 – 
12 cm adâncime, și apoi mai târziu 
în toamnă arătura adevărată la 20 – 
25 cm adâncime. În Gorj sunt foarte 
puține și foarte mici parcelele de teren 
unde adâncimea arăturii de toamnă 
poate coborî sub 25 cm. De regulă 
acestea sunt amplasate în luncile râ-
urilor mai mari.          

Pentru rezultate bune, din toate 
punctele de vedere, în culturile de 
câmp ca și în celelalte ramuri ale agri-
culturii, cam o treime din reușită sau 
eșec se datorează rasei. Ca de obi-
cei în toate cazurile, eu vă recomand 
cu insistență cultivarea de soiuri 
românești, și asta nu tocmai din ex-
ces de patriotism, ci mai degrabă din 
pur raționament tehnic. Culturile și 
animalele străine nu pot, n-au cum, 
să fie mai bine adaptate la condițiile 
de cultură specifice țării noastre. De 
altfel chiar și străinii recunosc supe-
rioritatea soiurilor de plante de cul-
tură și raselor de animale domestice 
românești, cel puțin din punct de ve-
dere calitativ, față de ale lor care au 
fost excesiv industrializate, desigur în 
favoarea cantității însă în detrimen-
tul calității. Procedați, încă de la în-
ceputul acestei luni, la achiziționarea 
semințelor și a materialului săditor 
specific, pentru a nu ajunge în situația 
de a cumpăra ceea ce a mai rămas prin 
magazii și alții, mai bine informați și 
mai bine intenționați, au refuzat și / 
sau chiar mai rău, să fiți nevoiți a se-
măna sau planta „din pătul”. Asta ar 
fi chiar mai păgubos decât a cumpăra 
și folosi sămânță străină.  Structura 
sortimentală a semințelor și materia-
lului săditor trebuie să fie dictată de 
pretențiile fermierilor și nu de intere-
sele comercianților, nu de puține ori 
meschine, fără alte gânduri decât cele 
de îmbogățire peste noapte și cu cât 
mai puțin efort.

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

tea mea  
Ghidul fermierilor mici și mijlo-

cii: 
– vol. 1 – Culturi  de  câmp, 

furajere  și  legumicole    - ediția  
2020,

- vol. 2 – Viticultură și vinificație   
- ediția  2021,

- vol.3 – Pomicultură  - ediția  
2022

Telefon:   0765 622 623 – luni - 
vineri între orele 8:30 – 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 pământ - deci cu mult mai 
vechi decât noi, oamenii, căci ele 
sunt cele care ne țin pe noi pe acest 
pământ, ele sunt, cum s-ar spune, 
craca pe care stăm, și dacă ele 
dispar, cu siguranță dispărem și 
noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, 
spuse în loc de altceva, ci un aver-
tisment de ultimă oră pe care mă 
văd nevoit să-l lansez. Primesc su-
ficient de multe telefoane în care 
mi se aduce la cunoștință despre 
masacrarea familiilor de albine 
de către posesorii de unul sau mai 
mulți pomi fructiferi care fac tra-
tamente chimice „după ureche” și 
în momente total nepotrivite, mai 
ales în timpul înfloritului, și fără 
să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383 / 2013, cu modificări-
le ulterioare, a apiculturii preve-
de 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 primăria de acest 
lucru, comunicând ziua tratamen-
tului și produsele ce le veți folosi. 

Primăriile sunt obligate să 
înstiințeze pe apicultorii din zona 
respectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor 
sunt polenizate de insecte precum 
albinele. 

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu 
e!

Dacă toate astea fi-vor respec-
tate,

Bunăstarea vine către tine apoi 
...

Ing. ION VELICI
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Sportivii gorjeni, 
pe podium la 
Maratonul Olteniei
Atleții care reprezintă CS Pandurii Târgu Jiu și CSM Târ-

gu Jiu s-au întors cu rezultate foarte bune de la Mara-
tonul Olteniei, desfășurat în acest weekend la Vâlcea. 

Mihaela Cepoi a terminat prima cursa de 22 de kilometri, iar 
Andreea Chivoiu s-a impus la 12 kilometri. La băieți, locul trei 
i-a revenit lui Remalian Male (22 de kilometri). Cei trei sportivi 
sunt pregătiți de antrenorul Ionuț Dragoș Bură.

Potrivit organizatorilor, aproximativ 800 de persoane s-au 
aliniat la startul competiției. A fost a zecea ediție a marato-
nului vâlcean. Fondurile strânse din taxa de participare vor 
fi utilizate pentru dotarea unor ferme cu panouri fotovoltaice, 
achiziționarea de teste Babeș -Papanicolau pentru un proiect 
derulat de Fundația Renașterea și pentru susținerea proiectului 
HartaEdu, care le oferă profesorilor posibilitatea să semnaleze 
urgențele din educație.

CĂTĂLIN PASĂRE

Dan Petrescu l-a 
lăudat pe Dragoș 
Militaru: Un 
antrenor tânăr, bun

Antrenorul campioanei 
CFR Cluj, Dan Petrescu, are 
o părere bună despre tână-
rul tehnician gorjean Dragoș 
Militaru. Unirea Dej este una 
dintre adversarele tradiționale 
ale formației de primă ligă din 
partidele amicale, iar pentru 
Petrescu victoria ardelenilor 
împotriva lui Dinamo a fost un 
lucru firesc. Unirea s-a impus 
cu 3-2 în fața câinilor în ul-
tima etapă din liga secundă, 
iar “Bursucul” a considerat 
că favoriții au câștigat. Fostul 
internațional a avut și cuvin-
te de laudă pentru Militaru.

“Noi am jucat cu Unirea 
Dej în amicale, echipa foarte 
bună. Cei de la Dej au un an-
trenor tânăr, bun, mi-a plăcut 
echipa lor. Dacă mă întrebai 
înainte de meci îți spuneam 
sigur că bate Dejul, nici nu 
știu ce echipă are Dinamo. 
Nu e el de vina (n.r. Ovidiu 
Burcă), acolo sunt prea mul-
te probleme ca să fie de vină 

antrenorul”, a spus Dan Pe-
trescu, la conferința de presă 
dinaintea meciului cu Farul.

Unirea Dej a urcat pe lo-
cul 4 în eșalonul secund, cu 9 
puncte după patru runde.

”A fost un meci frumos, 
mai greu pentru noi cei de pe 
bancă. Mă bucur că am în-
tors scorul de fiecare dată în 
favoarea noastră, iar răspun-
sul băieților după rezultatul 
nedrept din etapa trecută a 
fost pe măsură. 

Nu prea obișnuiesc să 
fac calcule, dar dacă avem 9 
puncte înseamnă că le meri-
tăm și ne dă moral și încre-
dere că ceea ce facem, facem 
bine. Sunt foarte bucuros 
pentru fiecare punct pe care-l 
obținem și pentru fiecare vic-
torie”, a spus Dragoș Militaru 
la finalul jocului.

Tehnicianul gorean are 32 
de ani și este cel mai tânăr 
din eșalonul secund.

CĂTĂLIN PASĂRE

Înlocuitor pentru Dylan. 
CSM și-a luat alt pivot

Formația de baschet CSM Târgu Jiu s-a 
înțeles cu un alt jucător de gabarit după ce 
americanul Carl Dylan a părăsit echipa. Tru-
pa gorjeană s-a orientat tot către un sportiv 
de peste ocean. Tyler Michel Creammer a 
fost alegerea conducerii noastre. America-
nul de 25 de ani măsoară 2,07 metri, şi poa-
te evolua pe poziţiile 4-5. Jucătorul vine din 
prima ligă a Austriei, de la gruparea Unger 
Steel Gunners Oberwart, pentru care a ju-
cat în partea a doua a sezonului 2021-2022. 
A mai evoluat în Danemarca și Slovacia.

“Noul pivot al echipei din Târgu Jiu, care 
poate evolua la fel de bine ca şi extremă de 
forţă, s-a născut pe 2 aprilie 1997, în Park-
ton, North Carolina, SUA. Timp de patru se-
zoane, între 2016-2020, Creammer a evoluat 
în campionatul NCAA, pentru Virginia Milita-
ry Keydets. După cele patru sezoane petre-
cute în NCAA, Tyler Creammer a luat drumul 
Europei, iar primul contact cu baschetul eu-
ropean l-a avut în Danemarca, unde a evolu-
at în Ligaen, în sezonul 2020-2021, pentru 
gruparea The View Copenhagen. La echipa 
daneză a jucat în 21 de partide şi a avut me-
dii de 13,5 puncte pe meci şi 12,5 rec/meci. 
Din Danemarca, Creammer a trecut în prima 
ligă din Slovacia la gruparea BC Prievidza, 
pentru care a jucat în prima parte a sezonu-
lui 2021-2022. La gruparea slovacă acesta 
a jucat 16 partide, atât în campionat, cât şi 
în Alpe Adria Cup. Americanul a înregistrat 
în campionatul slovac 16,9 puncte pe meci 
şi 11,8 recuperări pe meci. Tyler Creammer 
a trecut pentru par-
tea a doua a sezonului 
2021-2022 în Austria, 
la Unger Steel Gunners 
Oberwart. În partide-
le disputate în Austria 
acesta a avut medii de 
8,1 puncte pe meci şi 7 
recuperări pe partidă”, 
a scris csmtargujiu.ro.

”Este un jucător de 
interior, însă dispune și 
de o bună aruncare de 
la semidistanţă și dis-
tanţă, astfel că va putea 
fi o soluție atât pentru 
poziția 4, cât și pentru 
poziția 5. Faptul că a ju-
cat şi în Europa a contat 
în alegerea lui. Sperăm 
să ajungă cât mai rapid 
la Târgu Jiu și să intre 

în programul normal de pregătire al echipei”, a de-
clarat antrenorul Claudiu Alionescu.

Creammer a semnat pentru un sezon cu CSM 
Târgu Jiu.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Mitrea, doi ani la Craiova: Vreau să câștigăm Mitrea, doi ani la Craiova: Vreau să câștigăm 
tot ce se poate în Româniatot ce se poate în România
Universitatea Craiova a ofici-

alizat transferul fundaşului 
central Bogdan Mitrea. Fos-

tul căpitan al echipei Sepsi OSK a fost 
cedat în schimbul sumei de 250.000 
de euro. Potrivit ProSport, apărătorul 
va încasa un salariu de 160.000 de 
euro pe an în Bănie, aproape dublu 
cât câştiga la Sfântu Gheorghe. Mi-
trea va împlini 35 de ani peste o lună 
şi este al cincilea transfer al Univer-
sităţii din această vară, după Raul 
Silva, Ivan Martic, Sergiu Hanca şi 
Rivaldinho.

„Universitatea Craiova a ajuns la 
un acord cu fundașul Bogdan Mitrea, 
iar acesta va îmbrăca tricoul Științei 
pentru următorii 2 ani. Câștigător al 
Cupei și Supercupei României în cali-
tate de căpitan al echipei Sepsi OSK 
în sezonul recent încheiat, noul nostru 
fundaș a mai evoluat la Spartak Trna-
va, Ascoli, FC Viitorul, FCSB și CSMS 

Iași”, a scris site-ul oficial al olteni-
lor.

„Mă bucur că sunt aici. Tot ceea ce 
înseamnă Universitatea Craiova în is-
toria fotbalului românesc, în ultimii ani, 
m-a determinat să vin în Bănie. Am gă-
sit condiții perfecte pentru fotbalul de 
înaltă performanță și îmi doresc să mă 
integrez cât mai repede. Vreau să-mi 
ajut echipa cu evoluții bune și goluri.  
Sunt optimist și vreau să câștigăm tot 
ce se poate în România”, a declarat ju-
cătorul.

Bogdan Mitrea are o selecţie în 
naţionala României, chiar în timpul 
mandatului de selecţioner al lui Mi-
rel Rădoi, actualul său antrenor. În 
2020, Mitrea a evoluat în amicalul 
câştigat cu 5-3 contra Belarus, în care 
a şi marcat un gol. În acest sezon, a 
jucat în 9 partide pentru Sepsi OSK, 
marcând o singură dată.

CĂTĂLIN PASĂRE

FCU revine la Târgu-JiuFCU revine la Târgu-Jiu
FCU Craiova joacă, în această 

seară, al doilea meci consecutiv din 
postura de gazdă la Târgu Jiu. Tru-
pa pregătită de Marius Croitoru va 
da piept cu Sepsi Sf. Gheorghe. Am-
bele echipe au ca obiectiv play-off-ul. 
Covăsnenii au acumulat 10 puncte 
după 7 runde, iar doljenii au cu trei 
puncte mai puțin în clasament. Par-
tida începe la ora 19.15. Biletele pot 
fi achiziționate, în ziua meciului, din 
incinta Stadionului “Tudor Vladimi-
rescu”, între orele 11.00-19:15. Copi-
ii până la 12 ani, inclusiv, au acces 
gratuit pe stadion, la tribuna a II-a, 
însoțiți de un adult, posesor de bilet 
sau abonament, în baza certificatu-
lui de naștere și a biletului de acces 
care va putea fi procurat doar de la 

Magazinul Oficial al Clubului și de la 
casa de bilete din Târgu Jiu.  Abona-
mentele achiziționate pentru sezonul 
2022-2023 sunt valabile la meciurile 
disputate pe Stadionul “Tudor Vladi-
mirescu”. 

Prețurile biletelor sunt următoa-
rele:

 VIP: 80 RON
Tribuna I: 30 RON
Tribuna II: 20 RON
Peluza II (Peluza Sud): 10 RON
Peluza I (oaspeți): 10 RON
Peluza I: 10 RON
Prețul unei loje pe meci este de 

2.000 RON, iar aceasta poate fi 
achiziționată de cel mult 10 persoa-
ne.

CĂTĂLIN PASĂRE


