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Ne-a părăsit Ne-a părăsit 

profesorul Elena Roată!profesorul Elena Roată!

Bobaru a achiziționat granit "fară număr" pentru Bobaru a achiziționat granit "fară număr" pentru 
scările de la gară! Lucrarea, fără autorizațiescările de la gară! Lucrarea, fără autorizație

Strategia energetică, în 
dezbatere publică! Andrei 
Maioreanu: Avem resurse 
și  energeticieni de 
calitate! »6»6
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Scandalagiu din Berlești, Scandalagiu din Berlești, 
în spatele gratiilor!în spatele gratiilor!

Un individ din Berlești care în ultimii 
ani a provocat nenumărate scanda-
luri a ajuns în spatele gratiilor ieri 
dimineață, după un incident pe care 
l-a avut cu un vecin de-al său. 
Victor Glăvan nu a avut niciodată vreo 
reținere în a țipa, înjura, amenința 

sau chiar lovi pe oricine îi 
cerea socoteală pentru 
faptele sale, inclusiv 
pe jurnaliștii care au 
încercat să stea de 
vorbă cu el. Relată-
rile din presă arată 

că mulți dintre săteni 
au luat efectiv bătaie 
de la acesta, Glăvan 
neezitând să facă pe 
„zmeul” prin localita-
te, mai ales că ani de 
zile nimeni nu i-a fă-
cut nimic. 

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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,,Să-ţi stabileș ti obiect ivele es te primul pas în transformarea invizibilului în vizibil " -  Tony Robbins,,Să-ţi stabileș ti obiect ivele es te primul pas în transformarea invizibilului în vizibil " -  Tony Robbins
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Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Raimund † Ss. Raimund 
Nonnatus, călug.; Nonnatus, călug.; 
Nicodim; Iosif din Nicodim; Iosif din 
ArimateeaArimateea

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
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Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237
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Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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Săracii României tăiați de ANAF „din pix!”Săracii României tăiați de ANAF „din pix!”
Motto: „Bogatul nu crede să-

racului și sătului nu crede celui 
flămând.” - Proverb româ-
nesc

Ideea acestui comentariu 
pornește de la sinistrul fapt 
că recent, săracii României 

au fost tăiați „din pix” de bogații 
funcționari ai ANAF, unde există 
salarii și de 15.000 euro lunar. În 
felul acesta grosolan, ANAF con-
trazice Eurostat: românii aflați la 
limita subzistenței sunt apreciați 
ca bogați. Milioane de români să-
raci au fost scoși de pe lista pro-
gramului „Ajutor pentru Româ-
nia”, întrucât ANAF îi consideră 
bogați.

MICILE PROPRIETĂȚI, CA 
PACOSTE! Numai 2,5 milioane 
de români care trăiesc la limita 
subzistenței s-au calificat pentru 
a primi ajutorul, din pricină că 
ceilalți mai au câte un teren sau 
o vacă, o capră (despre care știm 
din popor că e vaca săracului!), 
o găină, deci sunt considerați ca 
fiind bogați. Diferența este de cir-
ca 4,5 milioane de români, dacă 
facem un calcul pornind de la 
statisticile Eurostat (serviciul de 
statistică al Uniunii Europene).

În luna octombrie 2021, Ro-
mânia ocupa primul loc în Uniu-
nea Europeană la riscul de sără-
cie al populației, segment în care 
se încadrau 35% dintre români. 
Însă agricultura dre subzistență 
și deținerea unor terenuri – chiar 
dacă acestea nu produc nimic! – 
a fost apreciată de cei de la ANAF 
sursă de venituri, fiind scoși din 
programul amintit săracii care 
mai au mici proprietăți sau nos-

caiva orătănii prin ogradă.
5 MILIOANE DE SĂRACI, 

TĂIAȚI „DIN PIX”! Dincolo de „te-
oria conspirației” despre care se 
vorbește în legătură cu neîncrede-
rea românilor în autoritățile statu-
lui și în ultimul recensământ(ratat, 
după cum bine se știe!, n.m. I.P.), 
cardurile din programul „Ajutor 
pentru România”, inițiat de către 
social democrați, alimentat 250 de 
lei o dată la două luni, până la fi-
nele acestui an, au ajuns doar la o 
treime dintre românii săraci. Statis-
ticile ne arată că anul trecut exis-
tau peste 7,5 milioane de români ce 
trăiau la limita subzistenței, dintre 
care au primit infimul ajutor numai 
2,5 milioane.

Situația care i-a determinat pe 
funcționarii de la ANAF să-i considere 
bogați pe ceilalți circa 5 milioane de 
români săraci are legătură cu propri-
etatea. Fie dețineau niscaiva terenuri 
care nu au fost evaluate nici din punct 
de vedere al valorii lor de piață, nici ca 
valoare a productivității, fie de faptul 
că românii săraci din mediul  rural 
mai dețin, în mod tradițional animale 
domestice.

În mod sigur, pe acești români să-
raci nu i-a întrebat nimeni dacă pot 
trăi din producția de subzistență, ci 
doar s-au trezit fără cardurile de aju-
tor. Doar unii dintre ei au curajul 
să sune pe la Casele de Pensiii sau 
chiar la Ministerul Muncii, spre a cere 
explicații.

Cei mai mulți s-au obișnuit să fie 
victime și nci măcar nu știu că ar pu-
tea să se revolte.

ROMÂNIA, PE PRIMUL LOC LA 
SĂRĂCIE, ÎN EUROPA. Și astfel, ne 
menținem pe primul loc în topul să-
răciei din Uniunea Europeană și prin 

raportarea la întreaga populație. 
Cum spuneam, în octombrie 2021, 
datele Eurostat arătau că România 
era încăde atunci pe primul loc în 
Europa la riscul de expunere la să-
răcie ori excluziune socială, mai bine 
de o treime din populație fiind afec-
tată: 35,8% din populația Românei 
este expusă și astăzi riscului de să-
răcie sau de excluziune socială.

Peste 43,7% dintre persoanele 
vârstnice de peste 65 de ani se înca-
drează, conform datelor Eurostat, în 
categoria săracilor României.

ION PREDOȘANU

P.S. POSIBILĂ CREȘTERE A 
PENSIILOR, SUB RATA INFLAȚIEI. 
Reprezentanții de frunte ai Partidu-
lui Social Democrat fac ședințe pe 
la mare și, se zice, ar avea de gând 
ca de la 1 ianuarie 2023 să crească 
pensiile cu 10%, cel puțin, în timp ce 
rata inflației este aproape dublă, deși 
chestiunea nu a fost încă discutată 
în coaliție, iar poziția celor din pre-
tinsul PNL este contrară luării unei 
asemenea măsuri. (Ion Predoșanu)

Scandalagiu din Berlești, în spatele gratiilor!Scandalagiu din Berlești, în spatele gratiilor!

Un individ din Berlești care în ultimii ani a provocat 
nenumărate scandaluri a ajuns în spatele gratiilor ieri 
dimineață, după un incident pe care l-a avut cu un ve-
cin de-al său. 

Victor Glăvan nu a avut niciodată vreo reținere în a țipa, în-
jura, amenința sau chiar lovi pe oricine îi cerea socoteală pen-
tru faptele sale, inclusiv pe jurnaliștii care au încercat să stea 
de vorbă cu el. Relatările din presă arată că mulți dintre săteni 
au luat efectiv bătaie de la acesta, Glăvan neezitând să facă pe 
„zmeul” prin localitate, mai ales că ani de zile nimeni nu i-a 
făcut nimic. Polițiștii au deschis dosare penale pe numele său, 
dar la încătușarea lui s-a ajuns de abia acum. Glăvan mergea 
cu tractorul prin sat ca pe moșia lui, oamenii plângându-se 

de nenumărate ori că acesta le-a distrus culturile. 
Luni seara, în timp ce mergea cu tractorul, l-a în-
tâlnit pe un „dușman” de-al său. 

A oprit, a coborât la acesta și l-a luat la bătaie, 
victima anunțând poliția de cele întâmplate. Așa 
au descoperit anchetatorii că individul nici măcar 
nu avea permis pentru a umbla cu tractorul pe 
drumurile publice, lucru pe care sătenii îl spun de 
mult timp, dar care, până acum nu a prea fost luat 
în calcul de anchetatori. 

„Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit 
că un bărbat de 35 de ani, din localitatea Berlești, 
în timp ce se deplasa cu un tractor pe DC 27 A 
Liculești, l-a observat pe un alt bărbat, din aceeași 
localitate, iar pe fondul unui conflict spontan, 
aceștia s-au lovit reciproc, tulburând astfel ordinea 
și liniștea publică. Totodată, din verificările efectu-
ate în bazele de date, polițiștii au stabilit că bărba-
tul de 35 de ani nu deținea permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule. 

În urma probatoriului administrat, la data de 
30 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 35 de ani, bănu-
it de săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui 
vehicul fără a deține permis de conducere, lovire 
sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii 
și liniștii publice”, a transmis IPJ Gorj.

GELU IONESCU
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Bobaru a achiziționat granit “fară număr” pentru scările Bobaru a achiziționat granit “fară număr” pentru scările 
de la gară! Lucrarea, fără autorizațiede la gară! Lucrarea, fără autorizație

Constantin Bobaru, primarul PSD de la 
Bumbești Jiu, a realizat absolut după ure-
che o lucrarea de reabilitare la gara din oraș. 
Mai exact, primarul a decis să se facă, fără 
autorizație, o lucrare de reabilitare a scări-
lor de statia CFR Valea Sadului pentru care a 
achiziționat, din bani publici, granit in valoa-
re de aproximativ 50.000 de lei. 

Nu a contat pentru edil că a achiziționat 
material mai mult decât trebuia, lucru 
pentru care a fost tras de mânecă, recent, 

de verificatorii de la Camera de Conturi Gorj.
Investiția s-a finalizat în luna decembrie 2019. 

Atunci, Bobaru a pus peste scările care coboară 
spre gară un strat de granit că și pe o pasarela ce 
duce spre stația CFR. Șocant este, în plină iarnă, 
lucrarea a fost finalizata și recepționată, în aceiași 
zi cu recepția primarul acceptând să mai cumpere 
o cantitate de granit pentru 60 de mp. 

Acum, după un audit al Camerei de Conturi 
Gorj, s-a constatat că  în magazia primăriei se află, 

Audit cu minus pentru Bobaru!
În urma auditului desfășurat la Primă-

ria Bumbești Jiu, prejudiciul constatat de 
Camera de Conturi Gorj este de aproximativ 
44.000 de lei, bani care trebuie recuperați în 
perioada imediat următoare.

de aproape trei ani, o cantitate de 21 mp de gra-
nit, în valoare de 3447 de lei, nefolosită la aceea 
investiție de către UAT. 

Edilul recunoaște, în ultima ședință de CL, că a 
rămas cu materialul respectiv, menționa d chiar că 
Verificatorii de Camera de Conturi Gorj i-ar fi impus 
să folosească materialul rămas în altă parte. În ra-
portul de control nu apare însă aceasta informație. 

Practic, Bobaru a dat bani aiurea pe materia-
lul în cauză, asta și pentru că lucrarea executată 
din bani publici nici măcar nu a avut autorizație 
de construcție și proiect. De altfel, Inspectoratul 

în Construcții Gorj l-a amendat pe Bobaru pentru 
lucrarea neautorizată în 2021, banii nefiind plătiți 
din buzunarul edilului.

De altfel, în loc să înghită gălușcă, Bobaru mai 
dă o dată cu musca în ciorbă în ședință de CL 
Bumbești Jiu din 25 noiembrie 2021 și spune că 
preferă să achite o amendă decât să lucreze legal. 

Se vede astfel mentalitatea primarului de a re-
aliza investiții după ureche sau de a ignora legea 

total, în dauna comunității, urmărind un interes 
propriu cum este în cazul vilei propriului fiu. 

A.STOICA
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A ieșit cu mașina în decor la raliu! Derapaj periculos!A ieșit cu mașina în decor la raliu! Derapaj periculos!
O competiție sportivă care a 

strâns sute de spectatori 
pe drumul ce leagă Târgu 

Cărbunești de Țicleni, a fost marca-
tă de un incident care, din fericire, a 
adus doar spaimă, pentru moment, 
pentru câțiva oameni din public, dar 
și pentru pilotul implicat în evenimen-
tul respectiv. 

O tânără șoferiță a scăpat mașina 
de sub control într-o curbă periculoa-
să la stânga și a ieșit în décor. Pe mar-
gine organizatorii au pus între șosea 
și parapetele metalic de protecție gră-
mezi de nisip și cauciucuri care să 
preia un eventual șoc. Asta s-a și în-
tâmplat în momentul în care mașina 
condusă de șoferița de 20 de ani a ieșit 
în décor. Autoturismul a izbit cu pu-
tere parapetele metalic și a rămas pe 
marginea șoselei, într-o grămadă de 
nisip. Cei din spatele parapetelui s-au 
speriat, iar un om din mulțime chiar 
s-a rănit ușor, fără să aibă nevoie de 
asistență medicală la vreun spital. Or-
ganizatorul competiției, Constantin 
Ciufrilă, spune că a fost personal la 
locul incidentului pentru a se asigura 
că nu e nimeni rănit și că, după ridi-
carea mașinii implicate în eveniment, 
competiția poate continua, lucru care 

s-a și întâmplat. „A fost un eveniment 
foarte frumos, care s-a terminat cu 
bine. Au fost chestii mici, ca la orice 
competiție de acest gen, o ieșire în dé-
cor, dar nu un eveniment grav. A fost o 
situație în care o fată care concura în 
competiție a lovit balustrada, dar cred 
că a fost o mare sperietură și pentru 
ea și pentru cei care priveau de pe 
margine. Cineva care stătea pe scaun 
a fost lovit de o crenguță și nu a pățit 
ceva grav. Am fost personal acolo, am 
avut ambulanță la fața locului, a fost 
verificat de cadrele medicale, dumnea-
lui s-a simțit bine și nu a fost nevoie 
de nimic altceva. Mașina nu a intrat 
în mulțime, așa cum s-a spus, ci în-
tr-un parapet metalic. Sperietura oa-
menilor a fost când au văzut mașina, 
dar a fost parapetul metalic și nu au 
fost probleme. El s-a speriat probabil, 
mai ales că stătea pe scaun, dar nu 
a fost o lovitură, ci o mică zgârietură. 
Nu putem vorbi de un accident sau de 
o vătămare. Omul a avut puțin sânge 
pe față, ca la orice zgârietură. Am che-
mat echipa medicală imediat și omul 
este ok. Am discutat cu dumnealui, 
nu are nimic, chiar ne-a cerut să-l 
lăsăm în pace că nu am nimic. Eve-
nimentul organizat de noi a ieșit foar-

te frumos. Toată lumea, piloții, a fost 
mulțumită. Totul a fost foarte frumos. 
E o competiție locală, e al treilea eve-
niment pe care îl organizăm la Târgu 
Cărbunești – Cupa Stejăret. Am pornit 
inițial la drum cu 52 de echipaje, acum 
am avut peste 60. Există interes, iar 
lumea chiar ne-a cerut să mai organi-
zăm unul. Ne-am gândit să mai facem 
o ediție în octombrie. La genul acesta 
de competiții mai sunt ieșiri în décor. 

Inclusiv la Campionatiul Național se 
întâmplă așa ceva. Dar la noi, unde 
poți fi pilot pentru o zi pe un traseu cu 
măsuri de siguranță luate foarte bine, 
nu sunt probleme. 

Eu sunt de părere că totul a fost 
organizat foarte bine, mai ales că toți 
concurenții ne-au declarat că sunt 
foarte mulțumiți”, a declarat Constan-
tin Ciufrilă.

 GELU IONESCU

Ne-a părăsit profesorul Elena Roată!Ne-a părăsit profesorul Elena Roată!
Unul dintre cei mai apreciați 

dascăli ai Gorjului post-revoluționar 
nu mai este, de ieri, printre noi. 
Elena Roată a murit în timp ce 
mergea prin centrul orașului, la un 
moment dat acesteia făcându-i-se 
rău. Orice încercare de salvare a sa 
a fost zadarnică, moartea ei luând 
prin surprindere pe toată lumea. 
Dispariția subită a acesteia s-a pro-
dus cu puțin înainte de începerea 
anului școlar, lucru care îndoliază 
practic ceremoniile de la începutul 
săptămânii viitoare, cel puțin la Co-
legiul Național Tudor Vladimirescu, 
unde aceasta preda de o bună bu-
cată de timp. 

Ultima opinie pe care aceasta și-a 
exprimat-o public despre elevii pe care 
i-a avut ca diriginte a fost la festivitățile 
de absolvire organizate la începutul verii 
pe stadionul municipal. Elena Roată era 
atunci mândră de elevii săi și era convin-
să că munca la catedră a sa și a colegi-
lor nu a fost una zadarnică. „Momentele 
acestea sunt deosebite. Sunt încărcate 
de emoție pentru că acești copii zboară 
acum în lume. Ne părăsesc, dar acesta 
e firescul vieții. Sunt copii foarte buni, 
care vor reuși în viață pentru că poate 
au ceea ce noi nu am avut niciodată. Au 
acea voință de a reuși acolo unde și-au 
propus. Au alternative, ceea ce poate noi 
nu am avut atunci când am fost în ase-

menea situații. Au intuiția momentului 
și cred că e foarte bine pentru vremurile 
pe care le trăim. Eo vor reuși pentru că 
știu să țintească. La vremea noastră noi 
nu știam, nu aveam atâtea oportunițăți. 
Sistemul de educație era închis pe vre-
mea noastră. Ei din clasa a XI-a se axea-
ză pe anumite domenii, își caută profi-
lul jobului pentru care optează pentru a 
deveni profesioniști. Astfel ei nu vor da 
greș nici în domeniul pentru care optea-
ză nici în viață. Viața le va oferi 1000 de 
situații dificile, de provocări, pe care ei 
le vor depăși”, spunea Elena Roată. Din 
păcate, apreciatul dascăl gorjean nu a 
putut depăși ziua de ieri, iar acum vor-
bim despre Elena Roată la timpul trecut. 

Pe rețelele de socializare moartea 
acesteia a fost plânsă de sute de 
oameni, în special foști elevi, care 
au ținut să transmită mesaje de 
condoleanțe prin care și-au luat 
la revedere de la cea despre care 
de acum încolo vom vorbi doar la 
timpul trecut. „Ne-a învățat jocul 
vieții și jocul cuvintelor. Împletite 
și îngemănate. Ca să putem trăi 
și rosti cu toată forța bucuria de 
a ne fi născut și de a fi aici, în 
lume. Niciodată singuri, ci mereu 
în căutare de prieteni. Povestind 
împreună despre frumusețea și 
măreția lumii dinăuntru și din 
afară. Neștiind ce să scriu (pen-
tru că încă nu îmi vine a crede 
ca primul meu maestru, omul 
care a vazut în mine ce puteam, 
nu ce eram, profesoara mea de 
inimă și de litere, doamna Roată, 
s-a stins azi ca o flacără care dis-
pare brusc în zenit), am deschis 
cartea dumneaei, într-un joc pe 
care îl fac de mică: “oare ce o să 
spună Cartea acum?”. Și a spus 
cu vorbele dumneaei, Autorul, și 
ale Poetului căruia i-a închinat 
cartea de suflet, ceea ce simt că a 
fost însuși rostul său în lume: să 
se uimească de bogăția sufletelor 
noastre de copii și nici Dumne-
zeu să nu se rușineze de chipul 
Său oglindit în oamenii pe care 
doamna Roata i-a crescut. Cu 
dragoste de viață și de carte ne-a 
crescut. Și jocul l-am primit și îl 
jucăm și noi mai departe. Dum-
nezeu să vă primească în lumină! 
O să punem tot ce ne-ați dăruit 
în alte inimi și în alte cuvinte”, a 
transmis unul dintre foștii elevi 
ai dascălului Elena Roată.

 GELU IONESCU
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Zeci de fapte penale în școlile din județZeci de fapte penale în școlile din județ
Nu mai puțin de 60 de fapte penale au fost înregistrate în incinta 
și în zonele apropiate unităților de învățământ din județul Gorj, în 
anul școlar trecut.

Zeci de pacienți tratați la Centrul COVID din Târgu-JiuZeci de pacienți tratați la Centrul COVID din Târgu-Jiu

Astfel, în perioada 11 – 29 au-
gust, la acest centru de evaluare au 
primit tratament și au beneficiat de 
investigații de specialitate aproxima-
tiv 40 de pacienți.

Trei dintre ei au fost tratați cu an-
ticorpi monoclonali. Potrivit cadrelor 
medicale de la Centrul de evaluare, 
pacienții care au beneficiat de trata-
ment au vârsta medie de 60 de ani 
și simptome precum febră, dureri de 
stomac, stări de vomă, iar marea lor 

majoritate nu au avut afectare pul-
monară. 

Dacă în urma investigațiilor medi-
cale se va ajunge la concluzia că pa-
cientul are nevoie de internare, va fi 
îndrumat spre secțiile care tratează 
formele medii sau grave de coronavi-
rus.

Tratați gratuit

Persoanele infectate cu Sars-

Cov-2, indiferent dacă sunt asigurate 
sau nu, sunt tratate gratuit. Este im-
portant ca pacienții diagnosticați cu 
COVID-19 să ajungă, în ziua în care 
au primit rezultatul testului Covid, 
la centrul de evaluare pentru a primi 
tratamentul adecvat formei de boală 
cât mai repede. Astfel, pot fi prevenite 
cazurile severe. 

„Pacienții care manifestă forme 
ușoare sau medii de coronavirus se 
pot adresa personalului medical de 
aici, centrul de evaluare având o capa-
citate de cinci paturi. Pentru a fluidiza 
activitatea, recomandăm pacienților să 
se programeze în preala-
bil la numărul de telefon 
0786.225.134. În centrul 
de evaluare COVID se 
acordă servicii medicale 
pacienților diagnosticați 
cu noul coronavirus, fără 
a fi necesară prezenta-
rea biletului de trimitere 
de la medicul de fami-
lie sau de la un medic 
specialist. La momentul 
prezentării în centrul de 
evaluare, bolnavii vor fi 
primiți pe baza dovezii 
confirmării infecţiei prin-
tr-un test antigen rapid 
sau test RT-PCR, ambele 
identificate în platforma 
Corona Forms”, anunță 
reprezentanții spitalului.

Medicii de familie din 
județ pot redirecționa 
pacienții care au un test 
pozitiv de COVID-19 că-
tre Centrul de evaluare 
al Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu. 

Serviciile oferite la 
Centru sunt: evaluare/

examen clinic, investigații medicale 
specifice - analize de sânge, radiogra-
fie sau CT în vederea evaluării formei 
clinice a afecțiunii și a necesarului de 
tratament (medicamente antivirale), 
posibilitatea administrării anticorpi-
lor monoclonali conform protocoalelor 
medicale în vigoare. 

Marți, în Secția Boli Infecțioase 
din cadrul Spitalului Județean erau 
internați 12 pacienți cu coronavirus, 
iar la Compartimentul ATI Covid erau 
cinci pacienți internați. 

I.I.

Brutărie amendată cu 10.000 leiBrutărie amendată cu 10.000 lei

Potrivit Poliției Gorj, este vorba 
de 30 infracțiuni de lovire sau 
alte violențe, 14 infracțiuni de 

furt, 3 infracțiuni de purtare abuzivă, 
2 infracțiuni de abuz în serviciu, 2 
infracțiuni de vătămare corporală din 
culpă, 2 infracțiuni de portul sau folo-
sirea fără drept de obiecte periculoa-
se, 2 infracțiuni de agresiune sexuală, 
o infracțiune de tâlhărie, o infracțiune 
de amenințare, o infracțiune de dis-
trugere, o infracțiune de lipsire de li-
bertate în mod ilegal, și o infracțiune 
de inducerea în eroare a organelor de 
poliție).

Cele mai multe fapte au fost se-
sizate în școlile din orașe, respectiv 
37 (61,66%) şi 23 în mediul rural 
(38,33%).

„Infracțiunile sesizate în anul 
școlar 2021-2022 au fost înregistrate 
în incinta, respectiv în zona adiacentă 
a 20 de licee, 39 de şcoli gimnaziale 
și o grădiniță. În majoritatea faptelor 
înregistrate au fost implicaţi minori”, a 
transmis IPJ Gorj. La nivelul județului 
Gorj există peste 460 de unități de 
învățământ preuniversitar, majorita-
tea în mediul rural.

I.I.

Zeci de gorjeni diagnosticați cu Covid-19 au fost tratați în această 
lună la Centrul de Evaluare COVID din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Târgu-Jiu. Acesta funcționează în clădirea fostului Dis-
pensar TBC de pe strada A. I. Cuza (Pasarelă), în regim de spitalizare 
de zi, de luni până duminică, în intervalul orar 08:00 – 15:00. 

Inspectorii DSVSA Gorj au efectuat, în ultima 
săptămână, circa 100 de controale în unități și 
obiective situate în Aninoasa, Albeni, Alimpești, 
Bâlteni, Berlești, Bustuchin, Bumbești-Jiu, 
Fărcășești, Hurezani, Licurici, Logrești, Padeș, 
Prigoria, Roșia de Amaradia, Rovinari, Stejari, 
Săcelu, Scoarța, Stoina, Târgu-Jiu, Turburea, 
Turcinești, Tismana, Țânțăreni și Vladimir, în 
domeniile alimentar și al sănătății și bunăstă-
rii animalelor. În timpul controalelor efectuate 
au fost aplicate nouă amenzi în cuantum de 
37.200 lei, unor operatori și persoane fizice din 
Godinești, Ionești, Motru, Mușetești, Padeș și 
Țânțăreni. O brutărie a fost amendată cu 10.000 
de lei pentru întreținerea necorespunzătoare a 
spațiilor de producție și depozitarea necores-
punzătoare a produselor alimentare. 

Tot cu 10.000 de lei au fost sancționate un 

snack-bar, pentru depozitarea necorespunză-
toare a produselor alimentare, și un magazin de 
furaje pentru nerespectarea normelor sanitar ve-
terinare în vigoare privind întreținerea spațiilor 
de comercializare a furajelor.

Inspectorii DSVSA Gorj au mai aplicat 
șase amenzi în valoare de 1.200 de lei propri-
etarilor unor exploatații de animale, pentru 
achiziționarea şi/sau vânzarea/înstrăinarea de 
animale fără documentele prevăzute de legislația 
sanitară veterinară în vigoare, unui magazin de 
furaje pentru nerespectarea normelor sanitar ve-
terinare în vigoare privind depozitarea furajelor 
și unui operator economic pentru desfășurarea 
de activității de alimentație publică fără a deține 
document de înregistrare sanitar veterinară și 
pentru siguranța alimentelor.

I.I.
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Strategia energetică, în dezbatere publică! Andrei Maioreanu: 
Avem resurse și energeticieni de calitate!
Ministerul Energiei a pus în 

dezbatere Strategia ener-
getică a României 2022-

2030, cu perspectiva anului 2050, 
iar în cadrul acestui document există 
opt obiective majore asumate de țara 
noastră. 

„Dezvoltarea și creșterea 
competitivității economiei României, 
creșterea calității vieții și grija pentru 
mediul înconjurător sunt indisolubil 
legate de dezvoltarea și modernizarea 
sistemului energetic.”

Aceasta este fraza care deschide 
proiectul Strategiei Energetice a Ro-
mâniei, acesta este conceptul pecare 
este construit acest document pro-
gramatic, iar principalul beneficiar al 
implementării Strategiei  Energetice 
va fi consumatorul.

România are nevoie de repere de 
dezvoltare pragmatice, iar viziunea 
Strategiei Energetice este de creștere 
a sectorului energetic românesc. Dez-
voltarea sectorului energetic presu-
pune, pe de-o parte, politici energe-
tice coerente și clare, iar pe de altă 
parte – investiții. Creșterea economiei 
Românești înseamnă, din perspectiva 
sectorului energetic, construirea de 
noi capacități de producție a energi-
ei; retehnologizarea și modernizarea 
capacităților de producție, transport 
și distribuție de energie; încurajarea 
creșterii consumului intern în condiții 
de eficiență energetică; export.

Strategia Energetică propune ținte 
concrete, stabilește direcții clare și 
definește reperele prin care România 
își va menține poziția de producător 
de energie în regiune și de actor activ 
și important în gestionarea situațiilor 
de stres la nivel regional. 

Obiectivele Strategiei Energeti-
ce sunt:

1. Asigurarea accesului la energie 
electrică și termică pentru toți consu-

matorii;
2. Energie curată și eficiență ener-

getică;
3. Modernizarea sistemului de 

guvernanță corporativă și a capacității 
instituționale de reglementare;

4. Protecția consumatorului vulne-
rabil și reducerea sărăciei energetice;

5. Piețe de energie competitive, 
baza unei economii competitive;

6. Creșterea calității învățământului 
în domeniul energiei și formarea con-
tinuă a resursei umane calificate;

7. România, furnizor regional de 
securitate energetică;

8. Creșterea aportului energetic al 
României pe piețele regionale și eu-
ropene prin valorificarea resurselor 
energetice primare naționale.

Strategia energetică a fost 
susținută permanent de cel care a 
lucrat la realizarea ei, fostul secretar 
de stat Andrei Maioreanu,  și care a 
ținut foarte mult ca aceasta să intre 
în dezbatere:

”Evoluția domeniului energe-
tic românesc pare că devine tot mai 
complicată. Sunt probleme pe întreg 
circuitul – de la producător, până la 
consumatorul final.

Din această perspectivă, dar și 
pentru a veni în sprijinul companiilor 
energetice, am propus colegilor mei 
parlamentari din județul Gorj o modi-
ficare a Legii 123/2012 – Legea ener-
giei și a gazelor naturale. Am propus 
ca Strategia Energetică a României să 
devină lege aprobată de Parlament.

Până în acest moment, Strategia 
Energetică se adoptă prin Hotărâre a 
Guvernului. Mutând nivelul aprobării 
de la Guvern la Parlament, Strategia 
Energetică va deveni o lege indepen-
dentă de culoarea politică a oricărui 
executiv. Va fi mai puternică și mai 
greu de modificat în funcție de intere-
sele partidelor politice.

După cum știți, în perioada man-
datului meu de Secretar de Stat în 
Ministerul Energiei, am coordonat un 
grup de lucru format din experți ai 
ministerului, din companii, din me-
diul universitar,din mediul academic 
etc, și am realizat o Strategie energe-
tică pentru perioada 2019-2030, cu 
perspectiva anului 2050.

Prin acel document sunt stabilite 
viziunea și obiectivele fundamentale 
ale procesului de dezvoltare a secto-
rului energetic. Toate acestea, în con-
textul reperelor naționale, europene 
și globale care influențează politicile 
energetice. Am definit în strategie și 
obiectivele operaționale, și proiectele 
de investiții necesare pentru a dezvol-
ta domeniul energetic românesc.

Conform regulilor europene, fiecare 
stat-membru a avut obigația să reali-
zeze un Plan Național Integrat Ener-
gie Schimbări Climatice – PNIESC 
2020-2030. Aceste planuri se bazează 
pe strategiile energetice, nu le înlocu-
iesc. Fiecare țară își știe resursele și 
capacitatea de a crește și îmbunătăți 

domeniul său energetic și fiecare țară 
are propriul ritm de realizare a obiec-
tivelor asumate la nivel european. 
Suntem țări diferite, suntem la nivele 
de dezvoltare diferite, iar criza energe-
tică a demonstrat încă o dată că reali-
tatea integrată europeană este validă 
doar dacă statele sunt coerente și au 
grijă de propriile resurse.

Aprobarea Strategiei Energetice a 
României de către Parlament va eli-
mina eventualele disensiuni politice 
interne și ne va întări poziția în UE. 
În egală măsură, este o abordare cât 
se poate de constructivă și în folosul 
tuturor – de la producători, la con-
sumatorii de energie electrică. Avem 
resurse, avem energeticieni de foarte 
bună calitate, avem manageri de com-
panii buni, este momentul să așezăm 
lucrurile pe un suport serios de care 
toți au nevoie. Sectorul energetic este 
în sine o resursă fundamentală a eco-
nomiei românești!”, a scris acesta pe 
pagina sa de socializare.

M.C.H.
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capInvestiții mari la Vârț

Localitatea Vârț, componentă a 
orașului Rovinari, va beneficia de 
investiții majore, în această perioa-
dă, cu finanțări pe programul Anghel 
Salgny, a anunțat primarul orașului, 
Robert Filp. Cel mai important pro-
iect este implementarea sistemu-
lui de canalizare menajeră, dar mai 
ales pluvială, în cartierul vechi al 
Vârțului, având în vedere că a fost 
afectat de inundații.

În iulie, toate cele trei proiec-
te depuse de autoritățile locale, din 
orașul Rovinari, pe noul program 
național de investiții de la Guvern au 
fost aprobate pentru finanțare. Două 
dintre ele vizează investiții mari pen-
tru localitatea aparținătoare Vârț, 

care este foarte aproape de Rovi-
nari. Acestea vor spori confortul și 
siguranța cetățenilor din această 
zonă.

Primarul Robert Filip vrea să su-
plimenteze cu peste o sută de locuri 
noi de parcare pentru care a primit 
finanțare pe programul Anghel Sa-
ligny.

”Avem trei proiecte pentru care 
am obținut finanțare, în valoare de 
5,7 milioane de lei. În momentul de 
față lucrăm la canalizare, urmând să 
dăm drumul la licitație pentru reabi-
litarea tuturor străzilor din cartier”, 
a spus acesta, după aprobarea pro-
iectelor.

M.C.H.

Consulturi medicale gratuite 
pentru vârstnicii din Rovinari

Primăria Rovinari a făcut cunos-
cut faptul că persoanele în vârstă se 
pot testa gratuity la Clubul Vârstni-
cilor din oraș. 

”Vă aducem la cunoștință faptul 
că, din data de 25.08.2022, înce-
pând cu ora 8:30, la sediul Clubului 
Vârstnicilor Rovinari, situat în bd. 
Minerilor, la parterul blocului L4, 
specialiști din cadrul Universității 
de Medicină și Farmacie din Craiova 

vor efectua testări GRATUITE de de-
pistare a afecțiunilor colonului.

Persoanele vizate pentru aces-
te testări trebuie să aibă vârsta cu-
prinsă între 50 și 74 de ani și să se 
prezinte personal, fără programare, 
având asupra lor cartea de identita-
te sau o copie a acesteia”, a anunțat 
instituția.

M.C.H.
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Câștigătorii festivalului de muzică lăutărească de la Cărbunești
A XVI-a ediție a Festivalului de 

muzică lăutărească „Gena 
Bârsan” a avut loc luni, 29 

august, în Pădurea Stejăret din orașul 
Târgu Cărbunești. Secțiunile festiva-
lului au fost tarafuri și rapsozi.

La secțiunea tarafuri, Marele Tro-
feu a fost câștigat de către Taraful 
„Vică Argint” de la Pârâul de Pripor. 
Premiul I a fost câștigat de Taraful 
„Florian Enoiu” de la Pârâul de Pripor, 
iar premiul al II-lea de către Taraful 
„Gioni Pițigoi” de la Târgu Cărbunești. 
Premiul al III-lea a fost obținut de că-
tre Taraful „Cristian Cătăroiu” din 
Tismana. La secțiunea tarafuri, ju-
riul a acordat și două premii speciale: 
Ionile Cercel și Ion Durlică, tarafuri 
care aparțin Ansamblului „Perlele Ol-
teniei” din Rădinești. Mențiunile nu 
s-au acordat la această secțiune.

La secțiunea rapsozi, premiul spe-
cial „Alită Pițigoi” a fost obținut de 

către Elisabeta și Vasile Bosner din 
Târgu Cărbunești. Premiul I a fost 
câștigat de către Gabriela Enoiu de la 
Pârâul de Pripor, iar premiul al II-lea 
de Gabi Busner de la Tismana. Pre-
miul al III-lea a fost atribuit lui Gioni 
Pițigoi din Târgu Cărbunești. 

La această secțiune au fost date și 
două premii speciale, Adina Lătărețu 
din Târgu Cărbunești și Cristian Că-
tăroiu din Tismana. Juriul concur-
sului a acordat și două mențiuni, 
acestea fiind câștigate de Raul Joița 
și Edi Ionescu, rapsozi care aparțin 
de Ansamblul „Perlele Olteniei” din 
Rădinești. Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Cultu-
rii Tradiționale Gorj a inițiat acest 
festivalul de muzică lăutărească în 
anul 2005 și a fost organizat în co-
laborare cu Primăria orașului Târgu 
Cărbunești.

I.I.

Gorjul are cele mai 
puține insolvențe

Numărul societăţilor comercia-
le şi al persoanelor fizice autorizate 
(PFA) intrate în insolvenţă a crescut 
cu 11,14% în primele şapte luni din 
2022, comparativ cu perioada simila-
ră a anului trecut, fiind înregistrate 
3.932 de insolvenţe, conform datelor 
publicate pe site-ul Oficiului Naţional 
al Registrului Comerţului.

Cele mai multe firme şi PFA-uri in-
trate în insolvenţă au fost înregistrate 
în Bucureşti, respectiv 663, Bihor, cu 
335 de insolvenţe, Cluj – 284 şi Timiş 
– 185.

Cele mai puţine insolvenţe s-au 

înregistrat în judeţele Gorj, respec-
tiv 15, în scădere cu 54,55% faţă de 
aceeaşi perioadă din 2021, Harghita 
– 18 (plus 80%) şi Covasna – 18 (plus 
28,57%).

Pe domenii de activitate, cel mai 
mare număr de insolvenţe a fost con-
semnat în comerţul cu ridicata, amă-
nuntul, repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor, respectiv 1.027 (minus 
1,72% faţă de primele şapte luni din 
2021), construcţii – 765 (plus 29,66%) 
şi industria prelucrătoare – 508 (plus 
13,39%).

I.I.

Se construiește tot 
mai puțin în Gorj

Autorizaţiile de construire, elibera-
te pentru clădiri rezidenţiale în luna 
iunie 2022 au fost în număr de 48, în-
registrând o scădere cu 14,3% faţă de 
luna iunie 2021, arată datele Direcției 
Județene de Statistică Gorj.

Locuinţele finalizate în trimestrul I  
2022 au fost în număr de 79, din care 
40 în mediul urban şi 39 în mediul 

rural. 
Numărul autorizaţiilor de constru-

ire pentru clădiri rezidenţiale s-a re-
dus în primele şapte luni ale anului 
cu 9,4%, la un total de 26.577 avize, 
toate regiunile României fiind în scă-
dere.

I.I.

Marcel Romanescu: „6 milioane de euro pentru centrul pietonal 
vin la Târgu Jiu de la Ministerul Dezvoltării”

„Îi mulțumesc ministrului Dezvol-
tării, Cseke Attila, pentru sprijinul 
acordat! În ultima perioadă, am fost de 
nenumărate ori la București, împreu-
nă cu directorul de la Investiții, Raul 
Chiriac, iar discuțiile cu reprezentanții 
ministerului au dat rezultate. Revenim 
la proiectul inițial al centrului pieto-
nal din Târgu Jiu, betonul amprentat 
urmând a fi înlocuit cu piatră. Se va 
interveni pe suprafața de 33.000 de 
metri pătrați, spațiile verzi urmând a 
fi și ele îmbunătățite, fără a se schim-

ba configurarea acestora, iar stâlpii de 
iluminat vor fi schimbați.

Betonul amprentat va acționa ca 
o bază, va fi frezat, peste acesta ur-
mând a fi aplicat un adeziv ce va fixa 
piatra naturală care va defini centrul 
orașului”, a anunțat Marcel Roma-
nescu. „Transformăm centrul pietonal 
într-un adevărat mall în aer liber, o 
zonă destinată relaxării și plimbărilor. 
Studiul de fezabilitate a fost deja avi-
zat, investiția de aproape 6 milioane 
de euro a fost aprobată prin ordin de 

ministru și urmează licitația. Trebu-
ie să mulțumesc și doamnei Manuela 
Pătrășcoiu, director general al CNI, 
domnului secretar de stat Marian Țole 
și domnului secretar general adjunct 
Victor Banța pentru sprijinul acordat! 
Invit, ca de obicei, societățile comer-
ciale din județul Gorj să participe la 
licitația organizată pentru acest obiec-
tiv, urmând ca la primăvară să dema-
reze lucrările”, a menționat primarul 
municipiului.

A.S.

Târgu Jiu: Strada T.Vladimirescu, gata pe primul tronson
După două nopți în care s-a lu-

crat la foc continuu, iată că strada 
Tudor Vladimirescu este gata pe pri-
mul tronson, ultima parte urmând a 
fi executată după lucrările prevăzute 
aici pentru iluminat.

„Edilitara a lucrat exemplar, iar 

acum este implicată și pe stradă Ge-
neva, la intersecția cu Calea Eroilor, 
acolo unde lucrările trebuie finalizate 
până la începerea anului școlar. 

Societatea Edilitara are încredințate 
mai multe lucrări la nivelul munici-
piului Târgu Jiu și începe să arate că 

este gata să preia intervenții tot mai 
complexe. 

S-a schimbat modul de lucru, 
angajații au început să se obișnuiască 
deja cu noile cerințe, se investesc 
sume importante și în utilaje, iar 
societatea ne-a dovedit că ne putem 

baza pe sprijinul ei în orice situație. 
De aceea trebuie să mulțumesc și să 
felicit reprezentanții Edilitara pentru 
modul exemplar în care își desfășoară 
activitatea”, a menționat primarul 
municipiului, Marcel Romanescu.

A.S.



publicitatepublicitatMiercuri, 31 August 2022Miercuri, 31 August 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»88

Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

Execută activități de administrare, 
mentenanță și suport tehnic al sistemelor și 
aplicațiilor existente

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

dezvoltare: C#, Java, .NET, Vaadin, ADF, 

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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PRIN LUMEA D
O incursiune chiar şi pentru câteva ore prin lumea 
de piatră a celor două Jiuri in această perioadă şi 
de ce nu chiar în perimetrul ce după formarea Ji-
ului Mare  îl parcurge de-a lungul defileului (ce în 
multe lucrări este considerat cel mai spectaculos 
din ţară) încântă ochiul şi poate oferi momente de 
neuitat.
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turiirii

Scocul Jiului de Vest , Surducul Defileului Jiului , 
peşterile Alunii Negrii, de Corali şi nu în ultimul 
rând lumea aproape ireală a  avenelor, cleanţuri-

lor şi cheilor formate pe cursul său ori a afluenţilor aces-
tuia pot constitui tot atâtea impulsuri în a parcurge şi de 
ce nu a explora aceste locuri de o frumuseţe şi un pitoresc 
aparte.

Ascunse în inima pădurilor şuviţe de apă ce coboară 
din piatră-n piatră  se adună şi luându-şi parcă rămas 
bun de la locurile de origine o pornesc la vale. Întreaga 
zonă este de o frumuseţe şi o sălbăticie ce impresionea-
ză ochiul. Porţiunea în care  râul se strecoară prin lumea 
de linişte a muntelui îi poartă  pe cei ce se încumetă să 
pătrundă pe Jiul de munte printr-o lume aproape ireală 
de forme şi fenomene carstice precum şi peisaje desprinse 
parcă din basme. 

Jiul de Vest îşi adună apele din cetăţile de piatră ale 
Retezatului şi Vîlcanului în timp ce Jiul de Est coboară de 
pe înălţimile Parângului şi Şureanului. Perimetrele din ve-
cinătatea celor două Jiuri pot oferii satisfacţii şi celor mai 
exigenţi speologi , montaniarzi ori simpli turişti. De ase-
menea pe parcursul lor pot fi observate ruinele mai multor 
întărituri ori turnuri de veghe care de-a lungul vremurilor 
au avut rol de puncte de protejate precum şi de vamă la 
trecerile peste munte.

Unul dintre cele mai vechi documente unde se pome-
neşte despre Valea Jiului este un act emis de regele Vla-
dislav  al Ungariei către cneazul Mihail Cânde ce datează 
din anul 1499. Lipsită de terenuri prielnice pentru agri-
cultură de-a lungul evului mediu Valea Jiului nu a avut 
o populaţie numeroasă în comparaţie  cu Ţara Haţegului  
de pildă . Doar odată cu descoperirea primelor zăcăminte 
de cărbune „valea” cunoaşte o dezvoltare economică şi de-
mografică. 

Legenda spune că descoperirea zăcămintelor de cărbu-
ne ar fi fost întâmplătoare. Acum mai bine de două veacuri 

DE PIATRA A BATRÂNULUI RHABON

o armată austriacă apăra Vîlcanul de  o unitate  
otomană ce încerca să pătrundă în Ardeal. Noaptea 
fiind rece soldaţii austrieci au făcut focuri în tran-
şee. Comandanţii lor îngrijoraţi ca le-ar putea fi tră-
date poziţiile  au dat ordin ca focurile să fie imediat 
stinse. Dar în zadar au încercat soldaţii s-o facă. 
Se aprinseseră zăcămintele de cărbune ce se aflau 
acolo demult timp neştiute de nimeni . Atunci, mai 
spune legenda unul dintre comandanţii austrieci a  
avut o idee  ce la final i-a pus pe fugă pe turci. A 
adunat grămezi mari de cărbuni şi le-a dat foc. Tur-
cii speriaţi că a luat foc muntele în jurul lor s-au 
speriat şi au fugit. 

 În perioada următoare oamenii locului au ui-
tat de bogăţiile ce le ascundeau munţii de lângă ei. 
Doar vânătorii de prin partea locului când plecau 
cu prada ce-o vânau  încărcau în căruţe şi „piatră 
neagră” pe care o duceau fierarilor şi potcovarilor 
din zona. Întâmplarea a făcut ca doi saşi ce venise-
ră la vânătoare tocmai din Braşov să dea peste căr-
bune şi să intuiască o mare afacere. Ei au obţinut 
mai multe concesiuni şi în anul 1850 au înfiinţat 
primele societăţi de exploatare a cărbunelui la Vul-
can şi Petroşani. Odată cu construcţia căii ferate  
Simeria-Petroşani din anul 1870 afluenţa în „vale” 
se măreşte iar odată cu apariţia societăţii „Salgo-
Torjan” din anul 1874 exploatarea cărbunelui este 
extinsă şi la Livezeni, Lonea şi Petrila. După primul 
război mondial se înfiinţează societatea „Petroşani” 
odată cu aceasta fiind estimate  şi primele rezerve 
de cărbune de pe acele locuri. 

La final iată câteva date despre cele două Jiuri   
Cel de Vest  are o lungime de 51km si un bazin 
hidrografic de 534 kmp. Izvorăşte din Retezatul 
Mic dintr-o căldare glaciară aflată la o altitudine 
de 1760m. Jiul de Est are o lungime de 28 km iar 
bazinul său hidrografic se întinde pe 479 kmp. Se 
naşte între masivele Şureanului şi Parângului mai 
precis la Culmea Şureanului.

Jiul de Vest şi cel de Est îşi unesc apele la Li-
vezeni-Iscroni dând naştere Jiului Mare ce la rân-
dul său până la vărsarea în Dunăre adună apele 
mai multor afluenţi având  un debit aproximativ de 
86mc/ sec (acesta putând varia  în funcţie de con-
diţiile atmosferice ori climatice periodice). Trebuie 
făcută precizarea că în porţiunea  între Bumbeşti 
şi Livezeni  Jiul formează un defileu în lungime de 
33km în opinia multora cel mai spectaculos defileu 
format pe râurile interioare din ţara noastră.  Astăzi 
se constituie în Parcul Naţional Defileul Jiului aflat 
în cea mai mare parte pe teritoriul gorjean.  

MUGUREL PETRESCU
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ION MARA - Însemnări din campanie ION MARA - Însemnări din campanie 
Aripa morții nu e de înger

Duminică, 12 octombrie. Până târziu, aseară, au 
căzut loviturile de brand. Tragerile de baterie ale ar-
tileriei noastre însă te-nfioară şi te înalţă. Târziu de 
tot s-a liniştit totul. De multe ori ne supărăm noi pe 
artilerişti că nu trag, dar când se pornesc ei, ne saltă 
inima. Aflăm o veste care ne îndurerează. Sublocote-
nentul Popeangă de la plutonul de mitraliere care în-
tărea compania noastră, a fost găsit mort la reţelele de 
sârmă, între linii. De patru zile stăm sub aripa morţii 
care fâlfâie peste toţi în orice clipă şi oricât de blândă 
ni s-ar părea, ea nu e de înger. Bietul Popeangă! Era 
licenţiat al Academiei Comerciale şi în toate concen-
trările din Ardeal, când aveam teme de luptă, el venea 
cu plutonul la compania noastră. Se legase o prietenie 
atât de strânsă cu compania noastră, că parcă toţi 
făceau parte din ea. A fost o întâmplare nenorocită, 
din care se vede inima lui bună. Vărul său, sergentul 
Popeangă, plecase într-o incursiune cu 3 soldaţi, dar 
a fost împuşcat mortal dincolo de reţele de un post 
înaintat inamic. Asta a fost cu o seară înainte. De-
atunci el nu-şi mai găsea linişte. Ar fi vrut să vadă 
el cu ochii lui pe văru-său. De-aceea, aseară după ce 
a inspectat mitralierele, a plecat singur spre reţele, 
intenţionând să ridice corpul sergentului şi să-l în-
mormânteze. Când a apucat să-l tragă, un snop de 
mitralieră l-a izbit în piept în partea dreaptă. Moartea 
a fost fulgerătoare, prăbuşindu-se şi el peste aceleaşi 
reţele. A fost adus pe targă, cu sânge prelins din gură 
pe gât şi pe piept, la vale. De la întâmplarea asta am 
devenit toţi trişti. Cu domnul sublocotenent Şerban 
era bun prieten de la liceu... Observatorul companiei 
noastre spune că a observat dincolo de linia de tram-
vaie forfoteală mare de ruşi. Aleargă pitiţi pe jumătate, 
care cu mantaua pe el, care numai în veston, de colo 
până colo. Când cade vre-un proiectil de tun peste ei, 
dispar ca şoarecii în găuri. Cred că vom trece peste ei 
cât de repede. Până la ei ar fi cam două fugi zdravene. 
(1.400-1.500 metri). Numai bine ne-am mai dezmorţi 
picioarele. Noaptea din când în când strig eu, ori dom-
nul sublocotenent:” Burlane, Băcane, se vede ceva, se 
aude ceva?”Îi aud cum tremură şi pe Băcanu înju-
rând. Burlan spune că dac-ajungem acasă ne dă câte 
o oaie cu miel, că are oi la Crasna.

Marţi, 14 octombrie. Până acuma avem vreo 8 
răniţi din companie. Aseară a fost rănit în genunchi 
agentul plotonului 1. Noi din plotonul al 3-lea nu avem 
niciunul. Frig. Bate vântul amarnic de rece. Timpul 
s-a schimbat brusc şi toamna vine foarte urâtă. Ge-
nunchii mi-au îngheţat sloi. Azi-noapte am visat bine. 
Cred că azi vom avea vreo bucurie. E linişte la ora asta 
de dimineaţă. Numai câte o lovitură de brand mai fâl-
fâie peste noi. Aseară însă au căzut câteva lovituri de 
brand la 7-8 metri de gura adăpostului. Schijele vâjâ-
iau a moarte pe de-asupra şi fumul a pătruns în groa-
pă. Pământul s-a desprins de sus drept în ceafă. Dar 
ruşii mereu se predau, văzând că focul a devenit aşa 
de viu la noi. Chiar din prima zi trec la noi câte 4-5. 
Astăzi de dimineaţă s-au mai predat 11 dintre care 3 
români din satele de pe aici şi 8 ucraineni. Spun că în 
Odesa evreii au început să dea foc la fabrici, iar pe de 
altă parte încep să fugă pe mare cu vaporul. Spun că 
aseară au fost aduşi din Odesa cei care acum se află 
în tranşeele din faţa noastră, în linia întâi. Declară că 
au văzut când au trecut să ocupe poziţia, câteva mi-
traliere instalate în spatele lor, la care stau politrucii. 
Asta i-a făcut să vină la noi. Mitralierele erau puse 
pentru cei care eventual ar încerca să dea înapoi. La 
batalionul I, unul dintre prizonieri strigă cât îl ţine 
gura: „Eu am trecut la români şi aici e bine! Haideţi şi 
voi, că plecăm acasă la casele noastre.” Unul din pri-
zonieri povesteşte că au plecat de-aseară, dar au tot 
venit încet, încet, pe deoparte să nu-i vadă politrucii, 
pe de alta să nu-i împuşte ai noştri. Apoi arată unde 
au azvârlit echipamentul şi arma.

Miercuri, 15 octombrie. Am stat aproape o oră 
sub bombardamentul foarte violent al inamicului, 
care a început ieri, pe la orele 7. Loviturile cădeau câte 

Însemnările lui Ion Mara de la mijlocul lunii octombrie 1941 surprind dramatismul bătăliei pen-
tru Odesa, unde militarii din Regimentele 18 Dorobanți și 92 Infanterie au reușit să zdrobească 
rezistența inamicului, care se dovedise bine organizat, revărsând asupra pozițiilor românești o 
adevărată ploaie de branduri. Pierderile regimentelor menționate se înmulțesc, iar faptele de vite-
jie ale militarilor noștri sporesc pe măsură. Unele dintre ele sunt de un dramatism sufletesc greu 
de relatat, care îi face pe militarii români și mai puternici și mai hotărâți să lupte pentru victorie. 
Autorul însemnărilor constată că oriunde pe front, pe linia I sau în rezervă pentru refacere, aripa 
morții este aceeași, putându-i ucide fie gloanțele mitralierelor care sfâșiau frunzele și ierburile 
ruginite  ale pomilor, unele nemaigăsind alt loc de refugiu decât în pieptul unui soldat, schijele 
brandurilor sau bombelor sau o mină pe care au avut nenorocul să calce. Prin felul în care descrie 
luptele de pe front din acele zile, Mara ne întregește tabloul frontului, care este atât de întins, de 
la linia I unde încleștarea cu inamicul era cu sorți schimbători, până la celelalte linii de rezistență, 
peste tot pândind aceeași gheară a morții. Și totuși fiecare dintre militarii români, oriunde s-ar fi 
aflat, în linia I sau mai în spate, aveau dorința unanimă de a muri în primele rânduri, neîngrozin-
du-se de gloanțe și de schijele năpustite asupra lor.Iar când aripa morții a lovit camarazii o mare 
de suferință îi cuprinde pe toți, murindu-le de fapt un frate.Iar Mara o descrie cu multă măiestrie 
și atașament sufletesc.Așadar, să-l însoțim și noi citindu-i însemnările.

7-8 pe minut. Apoi au încetat. După asta, presimţeam 
ceva de foarte bine pentru noi. Imediat a venit ordin 
ca să predăm poziţia ocupată şi apărată de noi timp de 
8 zile. Când notez acestea suntem mult înapoia liniei 
de luptă, pe opriri. Bănuim că am fost retraşi pentru o 
nouă misiune, care nu poate fi alta decât de atac peste 
trupele care au intrat în locul nostru. Păcat că am fost 
retraşi! Ne obişnuisem acolo. Când am predat poziţia 
îmi părea rău chiar, neştiind ce va fi cu noi. Cei care 
au venit să ne schimbe sunt mult mai puţini. Sunt 
din 92. Ne plăcea să facem pe vitejii faţă de ei şi că 
nu ne pasă de gloanţe. Aşa făcuseră şi ăi de dinaintea 
noastră cu noi. Cu cât eram noi de nepăsători, pe-atât 
erau ei de speriaţi. Aseară, tocmai când se dăduseră 
ordinele de pregătire, ne-a împuşcat mortal pe ser-
gentul voluntar Cioenaru Ion, din plutonul 1 al D.lui 
sublocotenent Gogoloşu. El era cel mai expus cu gru-
pa lui. Era un băiat foarte conştiincios. Tocmai când 
ţâşnea spre groapa ultimă pentru a inspecta dacă s-a 
ridicat muniţia, a fost lovit cu un cartuş dum-dum 
în mijlocul stomacului, spărgându-se în şira spinării.
„M-au nimerit, fraţilor. Sunt împuşcat rău”, sergen-
tul Cioenaru a vorbit încet şi domol, aşa cum vorbea 
el. Un sergent sanitar îl pansează, dar sângele curge 
val. „Mor, măi fraţilor, unde m-or îngropa pe mine!”, 
au fost ultimile cuvinte. Săracul! Era orfan de război 
şi-şi înaintase acte pentru angajarea în armată. Poate 
dorea ca să facă un trai mai omenos mamei şi suro-
rilor lui. Este primul mort din compania noastră şi 
l-am plâns ca pe un frate... Plec cu caporalul Horia pe 
un drum care urca pe-o colină, printre mirişti. Pe-aici 
s-au dat lupte grele de 17 Mehedinţi, 2 Grăniceri, 11 
Siret. Din loc în loc, căşti aruncate, rămăşiţe de măşti 
de gaze şi româneşti şi ruseşti. Un mort rus e aici în 
marginea drumului, cu câteva lopeţi de pământ de-
asupra, parc-ar dormi pe partea stângă, cu mâna sub 
cap. Mai încolo, vetre de iarbă verde şi grâu răsărit 
frumos. Dacă observi bine pământul, încă se cunoaşte 
pe unde au fost bălţi de sânge. Feşe de tifon, cutiuţe 
de pansamente şi urme din corpul eroilor căzuţi: păr, 
efecte rupte, spintecate, bocanci sfârtecaţi, curele. 
Peste toate iarba creştea mai bogată şi mai frumoasă, 
ca din pământ îngrăşat cu îngrăşământ ales. Pe aici a 
trecut moartea şi vitejii în iureș!

În continuare autorul însemnărilor descrie 
operațiunile regimentului după ce au reușit să zdro-
bească rezistența inamicului în sectorul Dalnic, care 
fusese unul din avanposturile de rezistență ale aces-
tuia, dinainte de Odesa. Bucuria că vor intra în Ode-
sa îi face pe militari să dobândească noi energii fizice 
și sufletești, reflecțiile lui Mara fiind relevante aspura 
stării tuturor camarazilor săi. Pentru a completa ta-
bloul bătăliei pentru Odesa, Mara descrie rețeaua de 
rezistență a rușilor în acest oraș, urmele acestei bătă-
lii sîngeroase și  starea jalnică a populației.

Haid’ la Odesa!
Joi, 16 octombrie. Începe ziua,foarte frumoasă. 

Spre Odesa nori enormi de fum. Observ că se studi-
ază hărţile şi ofiţerii pleacă la ordin. Deodată ordinul 
de echipare completă cade ca ceva de mult aşteptat. 
Când au început ostaşii să-şi strângă curelele, mi-
tralieriştii să pună samarele pe cai, toţi când ne în-
tâlneam în toiul fierberii ne spuneam: ,,Haid’ la Ode-
sa!” Nu ştiam încotro o luăm, dar era semnificativă 
invitaţia ca şi când am fi plecat la Tg.Jiu. La ora 9 şi 
jumătate am intrat în formaţia de apropiere. Auzim 
imediat că trupele care ne-au înlocuit au ocupat Dal-
nicul. Ne era mai mare necazul. Am stat noi în faţa 
lui în momente grele şi acum să-l ia 92 ! Apoi auzim 
că ruşii îmbarcă. Odesa a fost presată de părţi şi pes-
te tot ruşii se retrag. Acuma deasupra oraşului e un 
imens nor de fum! Notez acestea în porumbi, unde ne 
vine şi masa de 12. O mâncare foarte bună. Suntem 
toţi voioşi de parcă am pleca acasă. Nu-i nici cald, nici 
frig. Febra bucuriei ne-a cuprins fără excepţie pe toţi. 
Până şi bieţii noştri camarazi bolnavi se înviorează. 
Trec trupele pe dreapta şi pe stânga în formaţie, ca 

nişte şiraguri de cocori. Se mişcă şi artileria în huruit 
şi fugă nebună, care o ia la goană înaintea noastră. 
Avioanele zbârnâie pe marginea oraşului şi antiaeri-
ana nu mai trage în ele. Trece cavaleria în trap peste 
dealuri. Ne mişcăm toţi spre Odesa, parcă şi câmpul. 
Dăm în nişte semănături imense de trestie de zahăr. 
Trecem pe lângă adevărate stive de obuze de artilerie 
şi tuburi arse. Se ordonă încolonarea pe drum, mai 
întâi pe plutoane, apoi pe companie, apoi pe batalion. 
,,Unde mergem, fraţilor? Ce-i asta?” Nu ştie nimeni 
să-ţi spună decât spre Odesa. Începem o adevărată 
goană. Trecem şi noi prin capul Dalnicului. Dăm peste 
şanţul anticar neterminat. Iată  populaţie civilă, care 
râde. Unde a stat, Doamne, mai poate să râdă cineva 
când de atâta timp stă ca în iad? Un purcel paşte pe 
dunga şanţului şi nişte găini pigulesc iarba. Un repor-
ter desenează ceva, apoi o ia la fugă după noi. Trecem 
o vale cu mare greu din cauză că nu era pod.

Doamne, câţi camarazi care au căzut n-au dorit 
această măreaţă zi!!! Câţi n-au murit cu numele „Ode-
sa” pe buze!!! Ei zac acum în morminte de viteji, căzuţi 
cu gândul îndreptat chiar pe unde mergem noi acum. 
Pe aici ar fi trecut ei în iureş năpraznic, din17 Me-
hedinţi, din 2 Vâlcea, din 2 Grăniceri! Echipamentul, 
muniţia e grea, dar ostaşii morţi de oboseală îndeam-
nă. Stâlpii de telegraf sunt smulşi, câmpul e minat 
şi din loc în loc grămezi de mine scoase. Două fire de 
sârmă pe-o margine şi pe alta a drumului, arată ca să 
nu păşim peste ele, fiind minele încă nescoase. Iată 
pe-aici au fost comuniştii. Peste tot cai morţi, arme 
ruseşti făcute praf, furgoane cu roatele în sus, căru-
cioare de transportat răniţii cu pânza plină de sânge, 
azvârlite în şanţ. Apoi un mort de-al nostru. E un sol-
dat de la Pioneri. Are „Cartea de asigurare” lângă el şi 
o scrisoare. Mai încolo, un căpitan şi un locotenent, 
unul lângă altul, morţi, acoperiţi cu o foaie de cort. 
Sunt ultimele jertfe pentru Odesa. Un căpitan cu bar-
bă neagră ca a lui Mihai Viteazu, ne dă zor să mergem. 
Nu ştiu de la ce unitate e. Poate e de la Divizie. La ora 
5 şi 20 minute am ajuns în marginea Odesei. Odesa, 
care a curmat vieţile atâtor camarazi, care a semănat 
atâtea cruci, a fost o legendă. O legendă şi o epopee. 
Acum Odesa îmi face impresia unei femei care în apa-
renţă e foarte frumoasă şi de necucerit, dar, în sfârşit, 
când a cedat, s-a spulberat legenda frumuseţii. E un 
oraş cu străzi nepavate în multe părţi şi pe mari por-
ţiuni, contrar legendei că e un oraş cu străzi de mar-
moră. În centru numai dărâmături, case sfărâmate de 
bombe şi incendii, fabrici care ard, depozite devastate. 
Străzile dau aparenţe de necucerit. Peste tot au fost 
făcute cuiburi de rezistenţă, la colţuri de străzi arme 
automate care bat în toate părţile, baricade din saci de 
nisip şi rei-uri de cale ferată. Sacii de nisip formează 
amplasamentele armelor automate. Grosimea pereţi-
lor acestor amplasamente este de 2-3 metri.Dacă s-ar 
fi dat lupte pe aici, mulţi şi-ar fi găsit sfârşitul. Ni se 
fixează locul de stat în margine, la mahala. Peste tot 
în cartierul  în care ne-am oprit, se vede mizeria. Case 
mici, acoperite unele cu pământ, străzi cu praful de 
intră bocancul. Pe fiecare cocioabă însă, se află pusă 
câte o tablă înrămată, dreptunghiulară, cu geam, mă-
rimea 40x25 cm.. cu numărul casei scris de-o palmă, 
cu numele străzii şi sus secera şi ciocanul încadrate 
de C.C.C.P. (S.S.S.R.) Se vede că în această podoabă 
consta raiul bolşevic. Populaţia e într-o stare jalnică. 
Aleargă pe câmp după cartofi, ceapă, porumb, nutreţ 
pentru vacă (numai una, unde şi unde). Am întâlnit 
o femeie moldoveancă cu o fetiţă, ducând câte-o pă-
tură de foi de porumb în spinare. E foarte sărăcăcios 
îmbrăcată. Îmi spune, uitându-se în lături, geaba o 
asigur eu că acuma n-o mai aude nimeni, îmi spune 
că n-a existat de când cu bolşevicii să iei pâine fără 
cartelă, sau altceva. Nu căpătai mai mult de 1Kg. de 
pâine pe zi şi cartofi. Încolo lua statul şi juzii (evre-
ii). Lângă o casă, doi soldaţi sovietici, unul cu manta 
foarte murdară, se uită surâzând la noi. Mă apropii 
şi dau mâna cu ei, întrebându-i ce-i cu ei. O femeie, 
a unuia din ei, suită în vârful unei grămezi de boarfe 
(perini, pături, scaune) îmi spune că ei nu fac nimic. 
Că s-au ascuns de frica bolşevicilor când s-au retras 
şi că vor să meargă acasă. Ei nu ştiu cum să-mi mul-
ţumească că nu li se face nimica.(Va urma)

                    DUMITRU CAUC
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De Ziua Limbii Române

Două ode dedicate limbii româneDouă ode dedicate limbii române
,,Trăiască frumoasa şi cumintea Limbă Română!
Fie în veci păstrată cu sfinţenie această Carte-

de-Boierie  
a unui neam călit la focul  atâtor încercări de 

pierzare!”
2/15 februarie 1912  I.L. Caragiale, Berlin
            

Doi scriitori  aparţinând unor generaţii di-
ferite, Victor Eftimiu (1889-1972), poet, 
prozator şi dramaturg, albanez la origine, 

venit in Bucureşti în 1897, unde se stabileşte pen-
tru totdeauna, şi Petre Ghelmez (n. 1932), făcând 
parte din generaţia de după Nicolae Labiş, înscrişi 
în tradiţia unor înaintaşi, au compus ode prin care 
preamăresc bogăţia lexicală şi virtuţile limbii româ-
ne.

Victor Eftimiu a alcătuit un volum antologic cu 
titlul „Odă limbii române”(1957), cuprinzând poezii 
scrise între 1906 şi 1956.

,,Alcătuire de cuvinte româneşti
Îţi văd prin veacuri inedita bogăţie
Întinerind, pe zi ce-mbătrâneşti,
O, grai din viitor, mărire ţie!

Din auroră, magic te-arătai...
Ai preschimbat bordeiele-n palate.
Te văd cum gloriosul drum ţi-l tai
În falduri de sonorităţi catifelate.

Carpatul ţi-a fost leagăn şi amvon.
Recolte minunate îţi destină
Vestigiul dac şi farmecul slavon,
Înfipte-n armătura ta latină.

Călugărul elin şi vajnicul cazac
Stambulul şi Parisul te-altoiră.
Supreme deveniri în tine zac
Clamori de corn, înfiorări de liră...

Mărire ţie, grai de viitor!
Superbe minți se vor scălda în tine...
Ai fost un lac – eşti valul curgător
Eşti fluviul impetuoaselor destine.

Alcătuire de cuvinte româneşti,
Atâtea năvăliri te fecundară!
Întinerind pe zi ce-mbătrâneşti,
Eu te visez proteică şi lapidară!”

Lingvistul Alexandru Philippide considera Lim-
ba română ,,Un Proteu cu mii de feţe”

După o primă lectură a „Odei limbii române”, 
m-a fulgerat prin minte un celebru citat aparţinând  
lui Mihai Eminescu: „Limba română la sine acasă 
e o împărăteasă bogată căreia multe popoare i-au 
plătit bani în metal aur. A o dezbrăca de averile pe 
care ea le-a adunat, în mai bine de o mie de ani, 
înseamnă a o face din împărăteasă cerşitoare”

În versul „Întinerind pe zi ce-mbătrâneşti”, lim-
ba română este privită diacronic, ca fenomen isto-
ric, în permanentă devenire, odată cu dezvoltarea 
societăţii.

După ce procesul de formare a poporului şi a 
limbii române se încheie în prima etapă, secolele 
VI-VII, la „vestigiul dac”,  adică pe lângă elementul 
autohton, preroman, limba română, o limbă roma-
nică, îmbrăcată în „armură latină” se îmbogăţeşte 
cu un număr sporit de cuvinte slave. La mărirea 
averii ei lexicale au contribuit popoarele vecine, dar 
şi alte popoare, unele năvălitoare („Atâtea năvăliri 
te fecundară”)

Petre Ghelmez a inclus oda „Laudă limbii româ-
ne” în volumul „Evenimente”(1976). 

,,Lasă-mă în patria de cuvinte,
Acum să colind
În patria de cânturi, de șoapte, de murmure,
Cerul și pământul,
Într-o rostire de gând
Cu brâu de aur dulce să le cuprind,
Înțelesuri din veac,
Și de-acum,
Pe crestele-albastre-ale timpului,
Neostenite să driimure.

Lasă-mă, dragostei mele de tine,
De țară, de mumă, de frate, de zbor să-i zic dor..
Lasă-mă răzimat în ușile graiului,
Să plutesc ca pe-un nor,
Dealuri de sunete să urc, să cobor,

Din gura pădurii,
Până la gura câmpului, muntelui, raiului.

Lasă-mă, focul ideii,
Pe plaiul acesta-nstelat, să-l ridic spre cuprinde-

re..
Necuprinsului
Margini să-i fac!
Cuprinsului

Nemărginire și martor să-i fiu!
O, cât de bogat, cât de sărac
Este sufletul meu în învăpăiata aprindere
Ce aproape — adevărul din limba vorbită, ce viu!
Piară munții, piară câmpiile,
Piară stejarii și apele,
Piară, de vor, ele însele, pietrele!
Nimic, încă, de-ar fi,
Sub privire să nu ne rămână,
Ne-am înălța iarăși — turnuri spre soare — ve-

trele,
Din puterea aceasta, pururea nouă stăpână,
Prea curată, biruitoarea-ntru cântec,
Patria din laptele mamei - limba română.”

Dacă  în volumul anterior, „Sonete”,  poetul se 
supune rigorilor unor poezii cu formă fixă, de aceas-
tă dată, manifestă o deplină libertate prozodică, 
spre deosebire de „Oda” lui Victor Eftimiu, scrisă 
într-o metrică tradiţională, Petre Ghelmez  recur-
ge la o versificaţie modernă,  în sensul că folosește 
versul alb îmbinat cu cel rimat .

Compoziţional, poezia lui Petre Ghelmez este 
structurată în patru secvenţe strofice cu un număr 
variabil, inegal de versuri.

Dragostea faţă de limba maternă este asociată 
cu dragostea pentru patrie, fapt ce ne duce cu gân-
dul la afirmaţia lui Nichita Stănescu: „Limba româ-
nă e patria mea”.

Repetarea imperativului „Lasă” adresată unui 

interlocutor nenumit (absent), probabil divinităţii , 
printr- o fierbinte rugă, implorare, sporeşte valen-
ţele artistice ale lirismului.

Farmecul acestei ode constă în asocierea per-
manentă între abundenţa, varietatea lexicală şi fru-
museţile naturale ale patriei grupate pe unităţi ale 
reliefului, un pământ binecuvântat de Cel de Sus.

Adresarea directă şi invocaţia retorică folosite de 
cei doi poeţi pun în evidenţă caracterul de odă al 
celor două poezii.

Cele două ode  dedicate limbii române  au în 
comun averea lexicală si trăsăturile distinctive ale 
limbii române.  Petre Ghelmez recurge la metafore 
inedite: „patria de cuvinte”, „patria de cânturi, de 
şoapte, de murmure”, „Dealuri de  sunete” etc. Prin 
limbă se transmit sentimentele românilor, copleşiţi 
de multele doruri.

Prin intermediul scrisului, „un brâu de aur’, 
„rostirea” de gânduri se transmite generaţiilor vii-
toare. Metaforele „înţelesuri din veac” și „Crestele- 
albastre-ale timpului”sugerează ideea de evoluție a 
limbii române.

De reținut exclamația retorică din versurile: „O, 
cât de bogat, cât de sărac/Este sufletul meu în în-
văpăiata aprindere/Ce aproape-adevărul din limba 
vorbită, ce viu!” După cum se observă, poetul adoră 
limba vorbită, adică limba rostită și auzită prin viu 
grai, fără o respectare riguroasă a normelor ei.

În secvența finală, cu ajutorul hiperbolei, des 
întâlnită în ode, Petre Ghelmez imaginează o apo-
calipsă prin care se năruie totul:  munții, câmpiile, 
pădurile, apele și chiar pietrele, adică  „Nimic, încă, 
de-ar fi, /Sub privire, să nu ne rămână.”. Salvarea 
e „Patria din laptele mamei, limba română”. Cu alte 
cuvinte, „Ne-am înălța iarăși” prin puterile nebănu-
ite ale logosului.

Stăpâniți de un fierbinte sentiment patriotic, cei 
doi poeți, prin cele două ode, aduc un omagiu pa-
triei și 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 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 apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț negociabil. Telefon: 
0777368093.

 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. 

Telefon 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.
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.

 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.

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 

Anunț

În data de 19 septembrie 2022, ora 10,00 locaţia Mu-

nicipiul Târgu-Jiu restaurant Rebeca, se va desfăşura 

Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Veterinari Fi-

liala Gorj în conformitate cu prevederile Regulamentului 

de organizare a Congresului naţional al Colegiului Medi-

cilor Veterinari şi al Adunării Generale Judeţene a Medi-

cilor Veterinari, cu următoare ordine de zi’

- alegerea noilor structuri de conducere ale Colegiului 

Medicilor Veterinari Filiala Gorj.
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,,Dintre sărbătorile Sfântul Ioan Botezătorul, această zi a Tăierii ,,Dintre sărbătorile Sfântul Ioan Botezătorul, această zi a Tăierii 
Capului este cea mai tristă, pentru că nu serbăm nașterea lui, nici Capului este cea mai tristă, pentru că nu serbăm nașterea lui, nici 
soborul lui, ci, sfârșitul său mucenicesc”! soborul lui, ci, sfârșitul său mucenicesc”! 

Mănăstirea «Sfântul Ioan Botezătorul», «Cămărăşeasca», 
de la Târgu-Cărbuneşti, şi-a sărbătorit hramul (I)

În ziua de luni, 29 august 2022, Mănăstirea «Sfân-
tul Ioan Botezătorul» - «Cămărăşeasca», de la Târ-
gu-Cărbuneşti, şi-a sărbătorit hramul «Tăierea ca-

pului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul» în prezenţa unui 
număr impresionant de mare de credincioşi, mulţi pele-
rine veniţi din toate colţurile judeţului şi ale ţării, Sfânta 
Liturghie  fiind oficiată în altarul de vară al cunoscutei la-
vre de către Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU, 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună 
cu un ales şi mare sobor de preoţi, călugări şi diaconi 
din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte Pr. Iulian 
Mărgineanu, Protoiereul Protopopiatului Târgu-Cărbu-
neşti, Preacucernicul Părinte lector univ. dr. Ion Sorin 
Bora, Directorul Departamentului Teologie al Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din Craiova, împreună cu preoţii 
din parohiile pe care le slujesc şi le reprezintă, după cum 
urmează: Pr.Dulămiţă Dan (Târgu-Cărbuneşti), Pr. Vulpe 
Adrian (Târgu-Cărbuneşti), Pr. Epure Gheorghe (Târgu-
Cărbuneşti), Pr. Grigore Marius (Vierşani) Pr. Fâciu Aurel 
(Bustuchin), Pr. Miloşescu Iulian (Jupâneşti), Pr. Diaco-
niţa Gabriel (Cărbuneşti-sat), Pr. Pavel Mădălin (Scoar-
ţa), Pr. Boantă Ionuţ (Licurici), Pr. Birceanu Ionuţ (Blah-
niţa), Pr. Catrinoiu Mircea (Ştefăneşti), Pr. Stanca Ştefan 
(Bărbăteşti), Pr. Rotariu Cristian (Bobu), Pr. Sanda Alin 
(Roşia de Amaradia) şi alţii. Să menţionăm faptul că du-
minică seara, a fost săvârşită Vecernia cu Litia urmate 
de cântarea Pohodului, sărbătoarea fiind legată de ziua 
unui post aspru care a fost respectat cu smerenie de către 
mulţi credincioşi! Răspunsurile la strană au fost date de 
către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul 
Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, un cor psaltic minunat 
şi mereu purtător al harului divin! La organizarea acestei 
mari sărbători şi la buna ei desfăşurare au contribuit ob-
ştea de măicuţe truditoare conduse de către Maica Stare-
ţă Cristofora Drăghici Monahia, reprezentanţii adminis-
traţiei publice locale în frunte cu domnul primar prof. 
Dănuţ Birău, domnul viceprimar Brujan Cosmin. Printre 
invitaţi s-au numărat şi domnul primar Vasile Măciucă, 
edilul comunei Licurici, domnul dr. Constantin Târziu, 
directorul Spitalului de Urgenţă, pentru a-l aminti şi pe 
domnul Făină «Triton» Gigi, şeful vestitei trupe muzicale 
de la Ţicleni, ca şi pe reprezentanţii ordinii publice, poli-
ţişti şi jandarmi care au fost prezenţi la datorie! 

,,Îl vedem în icoană pe Sfântul Ioan slab și cu pă-
rul răvășit, arătând prin aceasta felul lui de viață 
ascetică, închinată numai și numai lui Dumnezeu”!

În cuvântul de aleasă şi, ca întotdeauna, deosebit 
de înţeleaptă învăţătură duhovnicească pe care l-a ros-
tit la această sărbătoare creştinească, Înaltpreasfinţitul 
Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mi-
tropolitul Olteniei a pornit de la faptul că această săr-
bătoare devenită tradiţională şi deosebit de apreciată, 
care încheie anul bisericesc: ,,Este închinată Sfântului 
Ioan Botezătorul şi ne amintește de sfârșitul său muce-
nicesc de mărturisitor al adevărului lui Dumnezeu, de 
propovăduitor al legilor Creatorului și cuvântător înain-
tea împăraților și a oamenilor pentru dreptate, Adevăr și  
bine! Dintre sărbătorile Sfântul Ioan Botezătorul, această 
zi a Tăierii Capului său este cea mai tristă, pentru că nu 
serbăm, nici nașterea lui, nici soborul lui, ci, sfârșitul 
său mucenicesc, dar, cum știm că Sfântul Ioan Boteză-
torul este cel mai sfânt om care s-a născut din femeie și 
că viața lui a fost atât de sfântă și lăudată de Dumnezeu, 
de către Mântuitorul Iisus Hristos, nu putem decât să ne 
bucurăm că este astăzi mijlocitorul nostru înaintea Tată-
lui ceresc! Și dacă vorbim despre tăierea capului său, în 
același timp vorbim despre nașterea sa în Împărăția lui 
Dumnezeu, astfel că el a dobândit un loc lângă Mântuito-
rul Iisus Hristos, fiind Înaintemergător, Înaintemijlocitor 
și permanent rugător înaintea Preasfintei Treimi. Sfântul 
Evanghelist Marcu, ne vorbește despre acest sfârșit al 
Sfântului Ioan Botezătorul. El ne spune că Irod, auzind 
despre minunile Mântuitorului Iisus Hristos, și mulți au 
povestit despre aceste fapte minunate și și-a adus amin-
te că sfântul care face asemenea minuni, nu poate să 
fie decât Ioan Botezătorul, căruia el i-a tăiat capul și că 
acum a înviat! De aceea, sunt așa de multe fapte mi-
nunate! Această gândire a lui Irod era împărtășită și de 
către mulți dintre iudeii care întrebau și care își dădeau 
cu părerea că Sfântul Ioan Botezătorul este Mântuitorul 
Hristos. Chiar Domnul i- a întrebat pe Sfinții Săi Apos-
toli: ,,Cine zic oamenii că sunt eu?” şi apostolii au spus: 
unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, sau unul dintre 
prooroci! Cum constatăm, această mentalitate era larg 
răspândită, însă, adevărul este că Mântuitorul Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu, Cel Născut din Preasfânta Năs-

cătoare de Dumnezeu, iar Sfântul Ioan Botezătorul este 
fiul Elisabetei și al Sfântului Zaharia. Sfântul Ioan Bote-
zătorul L-a recunoscut pe Mântuitorul Hristos, când încă 
nu se născuse și era în pântecele mamei sale și atunci 
când Maica Domnului a venit în casa părinților săi, a 
săltat de bucurie, când a auzit glasul Preasfintei Năs-
cătoare de Dumnezeu, adresat Elisabetei. Acest gest al 
Sfântului Ioan Botezătorul este, de bună seamă, o lucra-
re a Duhului Sfânt, căci numai în felul acesta înțelegem 
cum el a tresăltat de bucurie în pântecele mamei sale. De 
asemenea, noi ne dăm seama că prezența Maicii Domnu-
lui în casa Sfântului Zaharia și a Sfintei Elisabeta este 
o binecuvântare pentru că ea, Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu purta în pântecele ei pe Fiul Celui Preaînalt, 
pe Fiul Lui Dumnezeu. Şi acolo unde este Fiul lui Dum-
nezeu, acolo este Împărăția cerurilor, acolo este Duhul 
Sfânt și este Tatăl Atotțiitorul! Tocmai de aceea, lumea, 
oamenii, mai ales cei credincioși, sunt cuprinși de pute-
re dumnezeiască în preajma Maicii Domnului! Elisabeta 
se umple de Duhul Sfânt și profețește, Ioan Botezătorul 
saltă în pântecele ei de bucurie și Zaharia și toți ceilalți 
sunt cuprinși de această stare duhovnicească a Raiu-
lui. Desigur, că Sf. Ioan Botezătorul s-a născut înaintea 
Mântuitorului Hristos cu șase luni și de îndată ce s-a 
născut, și el a suferit, pentru că s-a urmărit şi s-a reuşit 
ca să fie ucis tatăl său la templu cu sabia, iar Sfânta 
Elisabeta a scăpat ca prin minune cu Sfântul Ioan, că 
s-a despicat o piatră în pustie, au trecut prin stâncă, au 
ajuns în cealaltă parte și stânca s-a unit la loc. Astfel, va 
scăpa Sfântul Ioan Botezătorul, dar nu după mult timp 
a rămas orfan și de mamă, pentru că Sfânta Elisabeta, 
fiind înaintată în vârstă, a adormit în Domnul, a murit! 
Ei, bine, de atunci, Ioan Botezătorul și-a avut sălașul pe 
malul Iordanului în pustietate și acolo, ne spune Sfântul 
Evanghelist, că mânca miere din flori sălbatice, adică, 
lucra la aceste flori și sugea acel nectar, și cu lăcuste, 
care de fapt nu erau lăcuste, ci era un fel de rășină de 
pe anumiţi arbuști și cu aceasta se hrănea. Aşa se hră-
nea Sfântul Ioan Botezătorul încât el a fost denumit cel 
mai mare postitor, pentru că el, din fragedă copilărie n-a 
mâncat decât aceste lucruri slabe și neputincioase. De 
aceea îl vedem în icoană pe Sfântul Ioan slab și cu părul 
răvășit, arătând prin aceasta felul lui de viață ascetică, o 
viață închinată numai și numai lui Dumnezeu! Cine l-a 
învățat în pustie legea lui Dumnezeu? De bună seamă că 
n-a avut nici profesori, n-a avut nici învățători, ci, Însuși 
Duhul Sfânt l-a învățat, «duhul adevărului care pretu-
tindenea este și toate le împlinește», pentru că Sfinții 
lui Dumnezeu, având inima curată și mintea luminată, 
învață Tainele lui Dumnezeu de la Creația lui Dumnezeu, 
căci creația şi tot ceea ce vedem noi este o carte deschisă 
a înțelepciunii lui Dumnezeu, așa cum zice psalmistul că: 
«Cerurile spun Slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui 
o vesteşte tăria» (Ps. 18 -1). Deci, creația prevestește tot 
ceea ce vedem noi, adică, Sfântul Ioan Botezătorul este 
învățat despre aceste revelații dumnezeiești, descoperiri 
dumnezeiești, de către Însuși Bunul Dumnezeu, căci 
mintea Sfântului Ioan Botezătorul este atât de limpede 
și de curată încât el înțelegea, mai mult decât înțelepții 
lumii, că nu reținerea școlilor și a universităților îi fac 
pe oameni înţelepţi, ci, curățenia sufletească, adică, ceea 
ce avem noi în minte de la Dumnezeu! E adevărat că 
sunt unii oameni care au cunoștințe frumoase și bogate, 
uneori sunt chiar necredincioși, dar acestea sunt darul 
milostivirii lui Dumnezeu pentru care, dacă nu cred şi 
nu fac binele, vor da socoteală la înfricoșata judecată”, a 
precizat Mitropolitul Olteniei! 

,,Sfântul Ioan Botezătorul învață tot ceea ce 
Dumnezeu poate să dea unui om pe cale naturală, 
pe cale duhovnicească”! 

Redăm aproape în întregime cuvântul de învăţătură 
duhovnicească al Ierarhului Olteniei, nu atât pentru fru-

museţea lui stilistică şi teologică, dar, mai ales pentru 
înalta moralitate a conţinutului său, pentru că în conti-
nuare, Vlădica ne-a spus că: ,,Sfântul Ioan Botezătorul 
învață tot ceea ce Dumnezeu poate să dea unui om pe cale 
naturală, pe cale duhovnicească, pe calea înțelepciunii, a 
meditației, căci, dacă Sfântul Ioan Botezătorul stătea în 
pustie, el nu făcea altceva decât să se roage permanent 
și așa rugăciunea lui a devenit neîntreruptă, iar, o ru-
găciune permanentă este o rugăciune care nu încetează 
nici ziua, nici noaptea, că zice înțeleptul: eu dorm și su-
fletul meu veghează! Deci, Sfântul Ioan este înzestrat de 
către Dumnezeu şi este dăruit de Dumnezeu cu aceas-
tă rugăciune neîncetată, iar, el și Maica Domnului sunt 
considerați modele de rugăciune! Ei, bine, cu această pu-
tere dumnezeiască Sfântul Ioan a ieșit în întâmpinarea 
Mântuitorul Hristos, la botez, a fost chemat, a fost îndem-
nat să părăsească pustia și să vorbească! Şi îl vedeam pe 
Sfântul Ioan, cât de înțelept vorbește, că toți învățații de 
atunci îl ascultau, iar, cei care veneau să se boteze stă-
teau și «sorbeau» cuvintele lui și la toți le spunea, ceea 
ce trebuie să facă pentru ca să se mântuiască! Au venit 
la el soldați, au venit la el învățători, au venit la el mulți 
oameni de-ai lui Israel și pe toți aceștia i-a sfătuit, chiar 
pe unii i-a mustrat, pe farisei, «pui de viperă, pentru ce 
ați fugit dinaintea judecății lui Dumnezeu?». Deci, Sfân-
tul Ioan Botezătorul vorbea ca nimeni altul și în același 
timp, îl vedem încă de la momentul Botezului, cât este de 
hotărât, dar și de aspru în apărarea credinței celei ade-
vărate! Deci, toți primesc învățătura, toți primesc sfatul 
și trebuie în același timp să primească și mustrarea, și 
dojana! Face deosebire între critică și mustrare! Sfântul 
Ioan Botezătorul nu critică, pentru că unii au impresia 
că dacă îi îndemni să facă binele, îi critici! Ei, bine, Sfân-
tul Ioan Botezătorul îi îndeamnă, îi dojenește, îi mustră 
dacă este să zicem așa, și pentru aceasta, cei care-l as-
cultau, de bună seamă că primeau învățătura lui ca pe 
un «medicament», pentru că, dacă sufletul este îndreptat 
spre Dumnezeu, sufletul acela primește și învățătura, 
dar, dacă nu este îndreptat spre Dumnezeu, este ca în 
cartea sfântă, ca la proverbe unde se zice: «ceartă pe cel 
drept și mai drept se va face! Nu certa pe cel păcătos, că 
te va urî!». Ei, bine, Sfântul Ioan Botezătorul nu ține cont 
nici de aceasta, el mustră și pe cei păcătoși și iată că îl 
vedem la curtea lui Irod, acest rege ticălos, păcătos, care 
calcă legea lui Dumnezeu cu bună știință şi el consideră 
că a fi în conducerea unui popor, își permite să facă ori-
ce! A fi acolo este orice de făcut! Ei, bine, atunci Sfântul 
Ioan Botezătorul îi atrage atenția foarte serios, că nu ți se 
cade să iei de soție pe soția fratelui tău! Despre ce este 
vorba, de fapt, ca să înțelegeți mai bine? Irod a divorțat 
de prima sa soție, fiica regelui nabateean Aretas al IV-lea 
Philopatris, fapt ce a dus la un război cu acesta, război 
pe care Irod l-a pierdut. Astfel, Irod s-a căsătorit apoi cu 
cumnata sa, Irodiada (soția fratelui vitreg Filip), care era 
mama Salomeei, fapt pentru care a fost aspru mustrat 
în mod public de către Ioan Botezătorul! Deci, iată, câtă 
rătăcire și câtă păcătoșenie la acest om în fața poporului, 
că un om de rând, dacă mai păcătuiește, nu este atât de 
grav, dar, dacă ești în fruntea unui popor și mai ești și cu 
asemenea păcătoșenie, dai un exemplu foarte, foarte rău! 
Deci, de aceea, Sfântul Ioan Botezătorul merge și îl mus-
tră direct și ascultă Irod ceea ce spune Sfântul Ioan, el 
ascultă și este mustrat în conștiința lui de aceste cuvinte 
ale Sfântului Ioan Botezătorul! În mod sigur că Sfântul 
i-a spus mult mai multe cuvinte, dar Evanghelistul n-a 
consemnat decât aceste cuvinte care sunt o sinteză: nu 
ți se cade să iei de soție pe soția fratelui tău! Deci, acesta 
era păcatul cel mare, desigur! Spuneam că Sfântul Ioan 
Botezătorul l-a mustrat cu multe alte cuvinte și a adus 
din Sfânta Scriptură argumente, l-a învățat din legea lui 
Dumnezeu, să nu curvești și n-a ținut cont acest Irod, 
ba, ci, mai degrabă, supărându-se pe el, l-a aruncat la 
închisoare”! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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La trântă cu un colos! CSM Târgu Jiu dă piept 
cu CSM București

CLASAMENT LIGA 2

Loc Echipa    M V E I Gol +/-     Pct
1. CSC 1599 Şelimbăr   4 3 1 0 8-2 6         10
2. AFC Unirea 04 Slobozia  4 3 1 0 7-2 5         10
3. ACSM Politehnica Iaşi  4 3 1 0 6-2 4         10
4. FC Unirea Dej   4 3 0 1 8-6 2           9
5. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 4 2 2 0 7-4 3           8
6. Gloria Buzău    4 2 1 1 7-5 2 7
7. Clubul Sportiv al Armatei Steaua 4 2 1 1 6-6 0 7
8. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 4 2 0 2 8-5 3 6
9. AFC Progresul 1944 Spartac  4 2 0 2 5-3 2 6
10. CSM Slatina   4 1 2 1 6-4 2 5
11. Fotbal Club Braşov   4 1 2 1 2-2 0 5
12. CS Minaur Baia Mare  4 1 2 1 3-5 -2 5
13. CS Concordia Chiajna  4 1 1 2 4-7 -3 4
14. CSC Dumbrăviţa   4 1 1 2 4-7 -3 4
15. Politehnica Timișoara  4 1 1 2 1-5 -4 4
16. ACS Viitorul Târgu Jiu  4 1 0 3 3-5 -2 3
17. SC Dinamo 1948 SA   4 1 0 3 4-8 -4 3
18. AFC Unirea Constanţa  4 1 0 3 4-8 -4 3
19. SC Fotbal Club Ripensia Timișoara 4 0 1 3 2-5 -3 1
20. FC Metaloglobus Bucureşti  4 0 1 3 2-6 -4 1

După o victorie en-
tuziasmantă la de-
butul în Liga Flori-

lor, 27-25 cu Dacia Mioveni, 
CSM Târgu Jiu are o misiune 
imposibilă în capitala țării, 
acolo unde o așteaptă fosta 
câștigătoare a Ligii Campio-
nilor, CSM București. Partida 
împotriva principalei favorite 
la titlu se joacă astăzi, înce-
pând cu ora 17.00. Antre-
norul Liviu Andrieș speră ca 
elevele sale să “îmbrățișeze” 
oportunitatea de a-și măsura 
forțele cu una dintre cele mai 
puternice echipe din lume.

”Este o premieră pentru 
echipa noastră să jucăm îm-
potriva uneia dintre cele mai 
bune echipe din România și 
chiar din Europa, dar sper și 
sunt convins că fetele se vor 
ridica la nivelul adversarelor 
noastre. Ne bucurăm că putem 
să jucăm astfel de jocuri, la un 
asemenea nivel. Îmi doresc ca 
după acest meci să ieșim cu 
fruntea sus și foarte impor-
tant, fetele să fie sănătoase. 
Va fi un meci foarte greu, dar 
este o partidă de campionat 
după care trebuie să învățăm 

și să progresăm”,  a declarat 
principalul formației vizita-
toare.

Marcatoarea primului gol 
al CSM-ului în Liga Florilor, 
Ana Ciolan, este mândră de 
cum s-au descurcat gorjen-
cele în prima rundă. Pivotul 
formației noastre speră ca 
alb-albastrele să demonstre-
ză că își merită locul în pri-
mul eșalon și să-și bucure 
suporterii.

“Sunt onorată și fericită să 
fac parte din această familie și 
totodata mândră de faptul că 
putem scrie împreună istorie 
pentru CSM Targu Jiu. Să fiu 
sinceră nu am realizat pe mo-
ment, încărcatura emoțională 
a fost una foarte mare, m-am 
bucurat pentru acest prim 
gol ca pentru toate celelalte 
27 de goluri marcate de către 
noi în partida cu Mioveni. A 
fost o victorie meritată, mun-
cită și, cred eu, extrem de im-
portantă, o victorie de moral. 
Sunt 60 de minute care ne 
întăresc încrederea în noi și, 
la final, 3 puncte extrem de 
prețioase. Într-adevăr, atmo-
sfera a fost incredibilă. Vreau 

Antrenorul Unirii Constanța recunoaște: 
Am avut și noroc cu Viitorul

să le mulțumesc din suflet 
tututor celor care au fost ală-
turi de noi și ne-au susținut, 
crezând în noi până în ultima 
secundă. Îi așteptăm în con-
tinuare la sală și sperăm să 
le răsplătim susținerea cu cât 
mai multe victorii”, a declarat 
Ana pentru csmtargujiu.ro.

Pivotul de la CSM a vorbit 
și despre obiectivul din aceas-

tă rundă.
“Urmează într-adevăr un 

meci în deplasare la CSM Bu-
curesti, unul extrem de greu, 
în care vom încerca să dăm 
o replică cât mai bună uneia 
dintre reprezentantele Româ-
niei în Champions League. 
Faptul că jucam cu o echipă 
ce are în componență unele 
dintre cele mai bune jucătoare 

Viitorul Târgu Jiu are un start greoi 
de sezon în liga secundă. După victoria 
cu Dinamo, elevii lui Florin Stîngă au 
pierdut confruntarea de la malul mării, 
cu Unirea Constanța, scor 2-1, și au 
bifat a treia înfrângere din patru parti-
de. A fost și primul succes al echipei de 
pe litoral, care a cedat, după această 
rundă, ultimul loc. Antrenorul gazde-
lor, Dacian Nastai, a admis că tânăra 
sa echipă a avut și șansă.

”Victoria a venit în urma unui joc 
care s-a desfășurat un pic diferit, nu 
am avut o posesie deosebită, a fost mai 
mult un joc câștigat cu multă muncă, un 
joc în care am încercat să ne stabilizăm 
și din punct de vedere defensiv. Avem 
dificultăți în defensivă, pentru că acești 
copii cu care noi lucrăm au venit de la 
academii unde aveau posesie de 80 
la sută în marea majoritate a jocurilor. 
Preocuparea pentru faza defensivă nu 
a existat pentru că nu era cazul. Acum, 
când au făcut acest pas în față, la Liga 

din Europa, nu face decât să 
ne motiveze și să ne facă să 
ne dorim să jucam un handbal 
de cea mai bună calitate”.

După confruntarea de la 
București, gorjencele revin în 
campionat duminică, 4 sep-
tembrie, când în Sala Spor-
turilor sosește SCM Gloria 
Buzău. 

CĂTĂLIN PASĂRE

2, se lovesc de astfel de momente 
ale jocului. Nu e simplu când joci 
contra unor jucători cu experiență, 
jucători cu meciuri la Liga 2, dar în-
cercăm să reglăm. Victoria cu Viito-
rul Pandurii nu a fost întâmplătoare, 
chiar dacă am avut și noroc în anu-
mite momente ale duelului. Puteam 
să facem și egal, ținând cont de ce 
s-a întâmplat în ultimele minute, dar 
e un pas înainte pentru noi. Jucăto-
rii mei sunt copii, se entuziasmează 
foarte repede, le lipsește puterea de 
concentrare, dar să sperăm că vom 
trece cu bine peste acest moment”, a 
precizat Nastai pentru Liga2.ro.

Andreas Chirițoiu (10) și Alexan-
dru Enache (53) au marcat pentru 
amfitrioni, în timp ce Alin Țegle (45) 
a înscris din penalty golul gorjeni-
lor. După patru etape, Viitorul este 
pe locul 16.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Se trage țintarul la Liga 4
AJF Gorj va stabili, la înce-

putul lunii septembrie, pro-
gramele competiționale ale 

campionatelor pe care le “păstorește”. 
Mai întâi, va fi stabilit țintarul la Liga 
4. Tragerea la sorți va avea loc joi, 1 
septembrie, la ora 12.00, la sediul fo-
rului județean. Cu acest prilej va fi 
discutat și formatul campionatului de 
juniori A1. La Liga 5, cluburile parti-
cipante în cele două serii își vor afla 
programul, tot prin tragere la sorți, 
joi, 8 septembrie.

CĂTĂLIN PASĂRE

Rădoi vrea cel puțin două transferuri
Universitatea Craiova a 

învins-o pe FC Botoșani în 
ultimul joc disputat pe Sta-
dionul Municipal din Seve-
rin, dar trupa lui Mirel Rădoi 
s-a chinuit să obțină a doua 
victorie consecutivă pe arena 
mehedințeană. Singurul gol 
al meciului a fost înscris de 
Alexandru Crețu, în minu-
tul al treilea al prelungirilor. 
Pasa a venit de la Bogdan 
Mitrea, care a debutat pen-
tru olteni la doar câteva ore 
de la prezentarea oficială. 
După meci, antrenorul Mirel 
Rădoi a admis că mai vrea 
cel puțin două transferuri la 
Universitatea.

„Mitrea s-a descurcat 
foarte bine. Are un serviciu 
bun, are talie, câștigă due-
lurile, pentru noi e un mare 
câștig și o pierdere mare 
pentru Sepsi, contracan-
didata noastră la un loc de 
play-off. Nu pot să spun ce 
vreau pentru că aș pune pre-
siune pe ceilalți jucători. Că-
utăm câțiva jucători, nu pot 
să spun pozițiile. Vedem ce 

profil de jucători. Noi am stabilit, dar 
nu vreau să fac public. Noi, cei din 
conducere, știm ce vrem. În momen-
tul de față vorbim de doi, maxim trei 
jucători”, a spus principalul echipei.

După victoria cu FC Botoșani, Uni-
versitatea Caiova a făcut 11 puncte și 
a urcat pe locul 5 în clasamentul din 
Superliga. Trupa din Bănie are trei 
victorii, două remize și o înfrângere în 
sezonul 2022 – 2023.  Rădoi a apreci-
at importanța succesului cu Botoșani, 
mai ales că a venit după dezamăgirea 
cu Beer Sheva.

„Ne așteptam să avem probleme. 
Echipa Botoșaniului este foarte bine 
organizată. A trebuit să încercăm 
să avem o posesie, să ducem min-
gea spre benzi. Pe final de joc, m-am 
gândit că putem să o facem doar cu 
șuturi de la distanță sau cu centrări. 
Le-am spus la ședință că victoria poa-
te veni și în minutul 95. Din punct 
de vedere mental, era clar că suntem 
afectați. Rămâne ceva în urmă de la 
acel eveniment (n.r. returul cu Hapoel 
Beer Sheva), am avut o posesie lentă”, 
a adăugat tehnicianul.

Joi, Craiova joacă în deplasare la 
FC Hermannstadt.
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