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Noaptea min. 170C

Aproape 22% dintre elevi au Aproape 22% dintre elevi au 
promovat Bac-ul de toamnă. promovat Bac-ul de toamnă. 

Niciun 10, doar patru medii de 8!

Politrucii din ATOP joacă la cacealma! Au omis să ceară Politrucii din ATOP joacă la cacealma! Au omis să ceară 
lămuriri IPJ cu privire la faptele penale comise de 7 polițiști, lămuriri IPJ cu privire la faptele penale comise de 7 polițiști, 
dar n-au uitat să încaseze indemnizația de 1.700 de lei!
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Fritz închiriază o gară Fritz închiriază o gară 

care nu mai există la Motru!care nu mai există la Motru!

Primarul Bobaru, cu dosar penal și fără carnet de Primarul Bobaru, cu dosar penal și fără carnet de 
conducere! Edilul l-a lovit cu mașina pe juristul conducere! Edilul l-a lovit cu mașina pe juristul 
Primăriei Crasna și a părăsit locul fapteiPrimăriei Crasna și a părăsit locul faptei

Reabilitarea Școlii 
Gimnaziale ”Constantin 

Săvoiu” din Târgu-Jiu, 
aproape de fi nal! »6»6
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Primul lot! Zece blocuri Primul lot! Zece blocuri 
urmează să fi e modernizate urmează să fi e modernizate 
și anvelopate, în Motru! și anvelopate, în Motru! 

Primăria Municipiului Motru a sem-
nat primele contracte, care vizează 

modernizarea și anveloparea a 
zece blocuri din oraș. Pen-

tru aceste contracte, se va 
realiza DALI-ul (iniţialele 
de la „documentaţia de 
avizare a lucrărilor de in-
tervenţie“.), acesta fiind un 

document premer-
gător obținerii 
finanțării pen-
tru moderniza-
rea și anvelo-
parea acestor 
imobile. 

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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,,Stă în natura umană să înveţ e din propriile greș eli, nu din ex emple. " -  Fred Hoy le,,Stă în natura umană să înveţ e din propriile greș eli, nu din ex emple. " -  Fred Hoy le
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Egidiu, abate; † Ss. Egidiu, abate; 
IosuaIosua

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

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

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

†) Începutul anului †) Începutul anului 
bisericesc; † Sf. bisericesc; † Sf. 
Cuv. Dionisie Exiguul Cuv. Dionisie Exiguul 
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Războiul PSD VS PNL! (sau atacurile viperelor Alina Războiul PSD VS PNL! (sau atacurile viperelor Alina 
Gorghiu și Raluca Turcan!)Gorghiu și Raluca Turcan!)

O nouă fi nanțare europeană pentru O nouă fi nanțare europeană pentru 
Muzeul JudețeanMuzeul Județean
Muzeul Județean Gorj „Ale-
xandru Ștefulescu” a obținut 
finanțare, prin programul 
Erasmus+ al Uniunii Europene, 
pentru proiectul „Privind spre 
viitor – Un muzeu rezilient și 
instruit” ce se va derula pe pe-
rioada 1 septembrie 2022 – 28 
februarie 2024. 

„Proiectul își propune creșterea 
competențelor profesionale pen-
tru personalul Muzeului Județean 
Gorj prin participarea la cursuri 
de formare și conferințe muzeale 
internaționale, dobândirea de noi 
idei și tehnici pentru îmbunătățirea 
programelor pe care muzeul le ofe-
ră publicului, stimularea cetățeniei 
active, motivarea personalului Mu-
zeului Județean Gorj, integrarea în 
activitățile muzeului a tehnologiei 
moderne, atragerea comunității lo-
cale spre muzeu etc”, anunță Mu-
zeul Județean. 

Anterior, între septembrie 2019 
– august 2022, Muzeul Județean 
Gorj a coordonat și implementat 
un alt proiect finanțat prin progra-
mul Erasmus+, Educația Adulților 
– „Muzeul învățării active”, ce a 
permis specialiștilor muzeului 

Motto: „Este adevărat că poți 
păcăli totți oamenii uneori; poți 
chiar păcăli pe unii dintre oameni 
tot timpul: dar nu poți păcăli pe 
toți oamenii tot timpul.”

Abraham Lincoln
 

Miercuri, după amiază, 
s-a pus la cale o ședință 
de urgență a conduce-

rii pretinsului Partid Național Li-
beral, care avea de gând să dea o 
ripostă dură mai noilor propuneri 
ale Partidului Social Democrat.

Firesc, măsurile Partidului So-
cial Democrat sunt, deocamdată, 
niște propuneri. Care propuneri 
se referă la posibilitatea mări-
rii pensiilor cu circa 12%, de la 
1 ianuarie 2023, și a salariului 
minim pe economie de la 2550 lei 
la 3.000 de lei. Normal, urmează 
ca aceste propuneri să fie dis-
cutate în coaliție, între Partidul 
Social Democrat și pretinsul Par-
tid Național Liberal. Între aceste 
două mari partide se dă bătălia, 
cei de la UDMR fiind mai totdeau-
na raționali și neimplicați în con-
flicte de acest fel.

SOCIAL-DEMOCRAȚII FAC 
PROPUNERI, GORGHIU TUR-
BEAZĂ! Trecem peste faptul că 
pentru a ieși în public cu niște 
propuneri, Partidul Social demo-
crat nu avea nevoie de aprobarea 
partenerilor de guvernare. Așa 
că, atacurile la ministrul Mun-
cii, Marius Budăi, și la ministrul 
Finanțelor Publice, Adrian Câciu, 

sunt de fapt sămânță de scandal! 
Nimic mai mult.

Dar de aici, de la niște propuneri 
firești într-o democrație la convoca-
rea unei ședințe urgente a cârmui-
rii celor ce se pretind liberali în care 
să fie dată o replică dură celui mai 
mare partid parlamentar din Româ-
nia, care-ți mai este și partener  de 
guvrnare, la Partidul Social Demo-
crat mă refer, e o cale lungă. 

Nemernicia cu care Alina Gor-
ghiu, președinte intyerimar al Se-
natului României cu voturile PSD!!!, 
cere ieșirea acestui partid de la gu-
vernare e o cale lungă! Numai că un 
om normal la cap, precum prim-mi-
nistrul Nicolae Ciucă, președinte al 
PNL i-a cerut viperei „să mai termine 
cu criticile”. 

GORGHIU SE CREDE IOHANNIS! 
Teoretic, ea este al doilea om în stat, 
dar pare că i-a luat Dumnezeu mințile 
și se crede Iohannis. Ca și sibianca 
Raluca Turcan, fosta slugă a lui Tra-
ian Băsescu, ajuns în pretinsul PNL 
prin varianta PD, devenit mai apoi 
PDL, obraznică și numai pentru că 
este din aceeași urbe cu Iohannis!

MIȘCARE NEAȘTEPTATĂ A PRE-
MIERULUI. Miercuri ar fi trebuit să fie 
adoptată o ordonanță de urgență pe 
energie. Totuși, prim-ministrul Româ-
niei, Nicolae Ciucă, a considerat că-i 
mai bine ca aceasta să fie oprită. Și 
să-l oblige pe catastrofalul ministru al 
Energiei, încă nedemisul Virgil Popes-
cu, să vină astăzi, 1 septembrie au o 
altă variantă, adică altă OUG, care să 
fie adoptată azi. În vreme ce alte țări 

civilizate din occident au luat măsuri 
mai demult pentru reglementarea 
pieței de energie electrică, la noi se 
bate pasul pe loc. Iar producția Hi-
droelectrica, Nuclearelectrica și a al-
tor termocentrale ce nu au fost încă 
vândute nici nu mai contează, fiind 
vândută unor traderi – firme care nu 
își au sediul în Românie! – pe un an 
și jumătate.

Situația este jalnică pentru ro-
mâni, iar de aceasta nu se face vi-
novat Partidul Social Democrat, ci 
individul Virgil Popescu. Cel care 
precum Alina Gorghiu și Raluca Tur-
can se pretind liberali sadea!

ION PREDOȘANU
 
P.S. M-a bucurat că Președintele 

României, Klaus Iohannis, a trans-
mis ieri, pe 31 august, un Mesaj de 
Ziua Limbii Române: „O sărbătoare 
a celor care, oriunde s-ar afla, gân-
desc, vorbesc și simt românește” (Ion 
Predoșanu)

să participe la conferința 
internațională pentru muzee 
NEMO din Estonia (2019), 
dar și la cursuri de specia-
lizare în domeniul educației 
muzeale în Cipru (2021) și 
Italia (2022). Astfel, nouă 
persoane din cadrul Muzeu-
lui Județean Gorj s-au spe-
cializat în afara țării în do-
meniul cultural-educațional, 
contribuind la îmbogățirea 
activităților instituției. 

Programul Erasmus+ este 
coordonat în România de că-
tre Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Do-
meniul Educației și Formării 
Profesionale din București. 
Agenția acționează ca 
finanțator și consilier în Ro-
mânia pentru cel mai mare 
program european pen-
tru mobilitate și proiecte 
educaționale, Erasmus+.    

Programul Erasmus+ ofe-
ră oportunități de învățare 
organizațiilor active în do-
meniul educației adulților, precum 
muzeele, pentru a se dezvolta la nivel 
instituțional. Aceste oportunități se 
concretizează în activități prin care 
persoanele implicate în acest dome-
niu pot să beneficieze de experiențe 

de învățare individuală, dar și să par-
ticipe la schimburi de bune practici și 
la crearea și implementarea de resur-
se educaționale inovatoare care pro-
duc schimbare.

I.I.
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Primarul Bobaru, cu dosar penal și fără carnet de conducere! Edilul Primarul Bobaru, cu dosar penal și fără carnet de conducere! Edilul 
l-a lovit cu mașina pe juristul Primăriei Crasna și a părăsit locul fapteil-a lovit cu mașina pe juristul Primăriei Crasna și a părăsit locul faptei

Polițistii din Bumbești Jiu l-au lăsat fără 
carnet, cam fără tragere de inimă, pe pri-
marul localității, fiind necesară o sesizare 

la IPJ Gorj. 
De altfel, incidentul s-a petrecut pe 29 și, în fața 

primăriei, cu martori, și cu imagini surprinse de 

Edilul PSD, Constantin Bobaru, a comis-o grav, ieri, după ce polițiștii din localitate l-au che-
mat la post și l-au deposedat de carnetul de conducere. Bobaru a rămas pieton și pe deasupra 
s-a ales și cu dosar penal pentru fugă de la locul accidentului. Victima primarului este juristul 
Primăriei Crasna, Cosmin Bărăgan, acroșat de edilul PSD, chiar în fața UAT Bumbești Jiu. 

camerele de luat vederi ale UAT-ului. Primarul a 
trecut cu mașina pe lângă Bărăgan și l-a acroșat 
cu oglinda. Deși cel lovit l-a avertizat pe edil de cele 
întâmplate, respectivul a certat tot el victima acci-
dentului, că îi stă în drum. Miercuri, polițiștii au 
acționat însă și l-au chemat pe Bobaru la postul 
de politie din Bumbești-Jiu. L-au lăsat pieton și cu 
dosar petru fugă de la locul accidentului, în timp ce 
victimei i s-au luat probe de sânge. 

Cosmin Bărăgan demonstrează că i-a scris pri-
marului sa ia masuri după cele petrecute. 

“Oare primarul orașului Bumbești-Jiu, poate 
face ce vrea în orașul acesta, chiar și să dea cu 
mașina instituției peste locuitori, și să nu i se în-

tâmple nimic? După accident am fost dezgustat de 
lipsa de asumare a acestuia, tocmai el îmi reproșa 
că mă aflu pe carosabil. Dacă în fața primăriei ar fi 
fost trotuar cu siguranță îl foloseam, dar din păca-
te nu este, iar vizitatorii ies din primărie direct in 
stradă”, a explicat juristul Bărăgan, după ce poliția 
a demarat o anchetă în acest caz. 

Acest incident nu este singurul în care a fost im-
plicat primarul din Sadu, în ultimul timp. Cazul Bo-
baru a ajuns pe masa ANI, urmare a neclarităților 
din declarația sa de avere și din cea a fiului său, 
polițist în cadrul IPJ Gorj. 

A.STOICA

Rechizite și alimente pentru 
copiii instituționalizați din Motru

Primarul de Mo-

tru, Cosmin More-

ga, a pregătit zece 

pachete conținând 

alimente și rechizite 

care au fost oferi-

te, gratuit, copiilor 

instituționalizați din 

municipiu. Această 

acțiune a avut loc 

în colaborare cu Pa-

rohia Motru II, care 

și de această dată a 

ținut să fie alaturi 

de comunitatea lo-

cală și să sprijine 

copiii cu probleme 

sociale care se pre-

gătesc de începerea 

noului an școlar. 

A.S.

Primul lot! Zece blocuri urmează să fi e 
modernizate și anvelopate, în Motru! 

Primăria Municipiului Motru a semnat 
primele contracte, care vizează moderniza-
rea și anveloparea a zece blocuri din oraș. 
Pentru aceste contracte, se va realiza DALI-
ul (iniţialele de la „documentaţia de avizare 
a lucrărilor de intervenţie“.), acesta fiind un 
document premergător obținerii finanțării 
pentru modernizarea și anveloparea acestor 
imobile. 

De la buget local se va suporta suma de 
325.000 lei, cu TVA inclus pentru DALI, care 
cuprinde realizarea unui studiu necesar 
înainte de depunerea documentația pentru 
obținerea unor fonduri nerabursabile pentru 

modernizarea blocurilor din Motru. 
Autoritatea locală a luat în cal-

cul care sunt primele zece blocuri 
propuse pentru anveloparea, neex-
cluzandu-se imobilele fără acoperiș, 
cele deteriorate ori cu o vechime 
mai mare.  Studiul trebuie realizat 
în scurt timp, anunță autoritatea 
municipală, apoi se depune proiec-
tul iar în funcție de aprobare și de 
sursa de finanțare disponibilă exis-
tă posibilitatea că în 2023 să încea-
pă lucrările la blocurile in cauză. 

A.S.
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Fritz închiriază o gară care nu mai există la Motru!Fritz închiriază o gară care nu mai există la Motru!
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a 

anunțat pe contul său de socializare că 
instituția pe care o conduce va închiria o 

parte din gara feroviară de la Motru, anunțul fiind 
făcut la scurt timp după ce consilierii locali din Mo-
tru au și votat pentru o astfel de decizie. Proiectul 
de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi pe ul-
tima sută de metri și vizează „aprobarea închirierii 
de către Municipiul Timișoara a rampei CF situată 
în stația Motru Est și a unui spațiu de depozitare 
situat în vecinătatea rampei”. Imediat după votul 
consilierilor, Fritz a ținut să îi anunțe pe locuitorii 
Timișoarei, o parte dintre ei și cu origini din Gorj, 
că va aplica o măsură „creativă” pentru a rezolva 
problema căldurii în viitorul sezon rece, știut fiind 
că iarna trecută orașul nu a avut căldură. „Închi-
riem o parte a unei gări CFR din Motru. Asigurăm 
achizițiile de cărbune direct de la producători, și 
astfel dispar costurile aferente intermediarilor. Știu 
că e o măsură de pionierat – dar, situația disperată 
de pe piața de gaz cere măsuri creative. Una din 
problemele pe care le-am avut iarna trecută a fost 
că nu puteam să cumpărăm cărbune direct de la 
producători pentru că nu aveau unde să încarce. 
Acum, eliminăm această problemă. Am avut discuții 
cu SNCFR, le mulțumesc pentru deschiderea avută 
și am încredere că negocierile se vor încheia repede 
și cu succes. Consiliul Local Timișoara a aprobat în 
această seară închirierea gării. Colterm are deja sto-
curi de 30.000 tone de cărbune și ținta noastră este 
să avem în depozit 50.000 tone la începutul iernii. 
Ar fi cea mai mare rezervă de cărbune cu care Col-
term a intrat vreodată în iarnă”, a menționat Fritz 
în postarea sa. În plenul ședinței Consiliului Lo-
cal el a precizat că suma pe care municipalitatea o 

va achita pentru închirierea gării e de până în 
3000 de lei lunar, fiind „mai puțin decât dăm 
pe pixuri în primărie”. El a explicat și de ce 
a fost nevoie de o astfel de închiriere. „Piața 
«cărbunarilor» este una destul de complicată și 
soluția cea mai fiabilă, pentru a primi cărbu-
ne de calitate și în termen, este să cumpărăm 
cărbune direct de la producători. Pentru asta a 
fost o dificultate de transport. Chiar dacă Col-
term a avut contracte de transport (…), au fost 
mereu probleme, mai ales la încărcarea trenu-
rilor. De aceea, s-au purtat discuții cu CFR, să 
închiriem o gară, dacă vreți, sau o rampă, și 
un platou betonat, unde producătorii ar putea 
să vină direct și să încarce pe această rampă”, 
a mai spus edilul. În mod normal, oricine aude 
un astfel de mesaj se gândește la gara din Mo-
tru, gară care nu mai este funcțională de vre-
un deceniu. Aceasta era oricum o gară pentru 
călători, nu de transport mărfuri și mai ales 
cărbune, primarul Cosmin Morega confirmând 
că gara nu este funcțională de ani buni. El s-a 
declarat mirat de anunțul lui Fritz și a precizat 
că e posibil ca gara despre care vorbește edilul 
Timișoarei să fie cea de la Însurăței., localitate 
aflată în apropiere de Motru. Aici există două 
rampe de încărcare a cărbunelui, dar ambele sunt 
operate de firme private, administratorul uneia 
dintre rampe menționând că nu știe de nicio astfel 
de înțelegere care să vizeze Primăria Timișoara. În 
plus, la un astfel de anunț e de așteptat ca furni-
zorul de cărbune să fie Complexul Energetic Olte-
nia, dar lucrurile nu stau deloc așa. CEO a confir-
mat ieri, prin reprezentanții săi, că ultima livrare 
de cărbune către Colterm Timișoara a fost făcută 

pe 31 mai anul curent. Cantitatea respectivă a fost 
plătită, dar furnizorul de căldură din Timișoara 
are restanțe din anii trecuți către CEO, iar până la 
achitarea acestora nu mai primește cărbune. Surse 
din piață indică un operator privat ca furnizorul de 
lignit pentru Colterm, compania fiind singura din 
Timișoara care asigură încălzirea în sistem centra-
lizat a orașului de pe Bega. 

 GELU IONESCU

Agresorul din Berlești a scăpat de cătușe!Agresorul din Berlești a scăpat de cătușe!
Anchetatorii nu au considerat că se impune o 

măsură mai dură față de individul din Berlești care 
bate și amenință pe toată lumea, plus că umblă cu 
tractorul prin sat ca pe tarlaua lui, deși nu are per-
mis de conducere. Victor Glăvan a primit măsura 
controlului judiciar pentru 60 de zile după ultimul 
scandal de la sfârșitul săptămânii trecute cu un ve-
cin de-al său. El nu e la primul conflict violent de 
acest gen, în luna august primind de la Judecăto-
ria Târgu Cărbunești o condamnare pentru același 
gen de acuzații din partea anchetatorilor. Verdictul 

instanței, care nu este definitiv, îl obligă pe Glăvan 
la plata unei amenzi penale de 4600 de lei, pe care 
trebuie să o achite în termen de 3 luni după ce de-
cizia rămâne definitivă. 

Vecinul cu care acesta s-a bătut, Stelian Lihu, 
a fost și el trimis în judecată de anchetatori în 
același dosar și a primit și el o amendă penală de 
4000 de lei. Mai mult, judecătorii i-au obligat pe 
aceștia să își plătească daune morale drept despă-
gubiri pentru altercația dintre ei. „ Admite acţiunea 
civilă formulată de inculpatul-parte civilă Glăvan 

Victor, şi pe cale de consecin-
ţă, obligă inculpatul-parte ci-
vilă Lihu Stelian la plata către 
inculpatul-parte civilă Glăvan 
Victor a sumei de 2000 lei, re-
prezentând daune morale. (…)
Admite în parte acţiunea civilă 
formulată de inculpatul-parte 
civilă Lihu Stelian, şi pe cale 
de consecinţă, obligă inculpa-
tul-parte civilă Glăvan Victor 
la plata către inculpatul-parte 
civilă Lihu Stelian a sumei de 
1.200 lei, reprezentând daune 
morale.(…)Obligă inculpatul-
parte civilă Glăvan Victor la 
plata sumei de 900 lei cu titlu 
de cheltuieli judiciare avansa-
te de statul român (…) Obligă 
inculpatul-parte civilă Lihu 
Stelian la plata sumei de 850 
lei cu titlu de cheltuieli judici-
are avansate de statul român”, 
se arată în decizia instanței 
care, deocamdată, a fost con-
testată doar de Lihu. În plus, 
pe Lihu îl mai așteaptă toam-
na aceasta alte trei dosare 
penale în care este acuzat de 
amenințare și în care este in-
culpat pentru felul în care 
s-a comportat cu consătenii 
săi. Dar, până la pronunțarea 
unei sentințe care să readucă 
liniștea în Lihulești mai e cale 
lungă, până atunci oamenii 
trebuind să stea cu teamă și 
să facă față toanelor celui care 
amenință pe oricine fără să se 
gândească la consecințe.

GELU IONESCU
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Timișoara închiriază Timișoara închiriază 
gara din Motrugara din Motru

Consiliul Local Timișoara a aprobat un proiect 
de hotărâre prin care orașul va închiria o parte 
din gara CFR din Motru, care va fi folosită pentru 
transportul de cărbune pentru Colterm, societatea 
de termoficare a orașului.

„Închiriem o parte a unei gări CFR din Motru. Asi-
gurăm achizițiile de cărbune direct de la producători, 
și astfel dispar costurile aferente intermediarilor. 
Știu că e o măsură de pionierat, dar situația dispe-
rată de pe piața de gaz cere măsuri creative. Una din 
problemele pe care le-am avut iarna trecută a fost că 
nu puteam să cumpărăm cărbune direct de la pro-
ducători pentru că nu aveau unde să încarce. Acum, 
eliminăm această problemă. Am avut discuții cu SN-
CFR, le mulțumesc pentru deschiderea avută și am 
încredere că negocierile se vor încheia repede și cu 
succes. (…) Colterm are deja stocuri de 30.000 tone 
de cărbune și ținta noastră este să avem în depozit 
50.000 tone la începutul iernii. Ar fi cea mai mare 
rezervă de cărbune cu care Colterm a intrat vreodată 
în iarnă”, a transmis primarul Dominic Fritz.

Complexul Energetic Olternia livrează cărbune 
către Colterm, societatea care asigură agentul ter-
mic în Timișoara. 

I.I.

COMUNICAT DE PRESĂ
01.09.2022

Finalizarea proiectului
„Utilizarea deșeurilor din industriile extractivă, energetică și 

metalurgică drept surse alternative de materii prime la fabricarea 
produselor refractare termoizolatoare și a materialelor de construcții” – 

UCBECOTECH”, cod SMIS 105628

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a fi nalizat proiectul  „Utilizarea deșeurilor din 
industriile extractivă, energetică și metalurgică drept surse alternative de materii prime la fabricarea 
produselor refractare termoizolatoare și a materialelor de construcții” – UCBECOTECH”,  cu o valoa-
re totală de 8.292.529 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă în sumă de 7.442.465 lei, cu o 
perioadă de implementare de 72 de luni, începând cu 08.09.2016.

Proiectul s-a încadrat în Axa Prioritară 1 - Programul Operațional Competitivitate 2014-2020: „Cer-
cetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării 
Afacerilor”, Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Obiectivul proiectului: 
Proiectul a urmărit intensifi carea transferului de cunoștințe și tehnologie între Universitatea „Con-

stantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – Facultatea de Inginerie și întreprinderi din mediul privat, al căror 
obiect principal al activității îl constituie fabricarea și/sau utilizarea produselor refractare termoizola-
toare și a materialelor de construcții.

Prin acest proiect, Universitatea a urmărit să valorifi ce, în sectorul producției industriale, rezultate-
le cercetărilor aplicative realizate în domeniul valorifi cării deșeurilor din industria energetică (cenuși 
din arderea combustibililor solizi), minieră (reziduuri argiloase de decopertare din carierele de lignit, 
detritus de foraj) și metalurgică (zguri din procesele de elaborare și tratament secundar al oțelului), 
prin utilizarea drept surse de materii prime alternative în vederea fabricării produselor refractare și a 
materialelor de construcții. În același timp, au fost identifi cate noi domenii de expertiză reprezentate de 
valorifi carea materialelor provenite din demolări în realizarea de materiale de construcții.

Obiectivul UCB a fost acela de a transfera în cadrul proiectului cunoaștere și expertiză, susținute 
de suportul unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare ultramodernă, asigurată în cadrul “Centrului 
regional de cercetare pentru tehnologii energetice durabile” prin achiziția de aparate și echipamente de 
ultimă generație, în perioada 2011-2014, cu fonduri europene nerambursabile accesate prin programele 
specifi ce de CD (LIFE 10+, POS-CCE).

În cadrul proiectului Universitatea a acordat asistență directă la 58 de agenți economici, a încheiat 
10 contracte subsidiare de cercetare industrială realizate în colaborare efectivă cu 8 agenți economici și 
3 contracte subsidiare de prestări servicii pentru întreprinderi privind accesul la facilitățile, instalațiile, 
echipamentele de cercetare ale universității. Au fost elaborate 11 documentații de transfer tehnologic, 
iar rezultate ale proiectului au fost publicate în 9 articole științifi ce.

Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Com-
petitivitate Axa 1.

Detalii suplimentare puteți obține de la: 
Nume persoană contact: prof.univ.dr.ing. Luminița Georgeta POPESCU
Funcție: Director proiect
Tel. 0253.218.222, e-mail: luminita.popescu69@gmail.com 

Aproape 22% dintre elevi au promovat Bac-ul Aproape 22% dintre elevi au promovat Bac-ul 
de toamnă. Niciun 10, doar patru medii de 8!de toamnă. Niciun 10, doar patru medii de 8!
Niciun elev din Gorj nu a reușit să obțină media 10 la examenul de 
Bacalaureat, sesiunea august – septembrie. S-au înregistrat doar pa-
tru medii de 8, rata de promovare fiind de 21,9%, mult sub cea de la 
nivel național.

La probele scrise s-au prezentat 814 elevi din 
totalul celor 1.015 candidaţi înscrişi. Au fost eli-
minaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă șase 
candidaţi, iar aceştia nu se vor putea înscrie la ur-
mătoarele două sesiuni ale examenului național.

Rezultatele au fost publicate prin anonimizarea 
datelor personale ale candidaților. Au promovat 
examenul 178 de candidați, cele mai multe note, 
101 la număr, situându-se între 6 și 6,49. 

S-au mai înregistrat 51 de note între 6,50 și 
6,99, 18 note între 7.00 și 7,49, patru note între 
7,50 și 7,99, două note între 8 și 8,49 și două note 
între 8,50 și 8,99. Astfel, rata de promovare a exa-
menului este de 21,9%, cu 2,5 procente mai mică 
față de sesiunea de toamnă a anului trecut. 

Cea mai mare medie, de 8,81, a fost obținută 
de un absolvent al Liceului cu Program Sportiv din 
Târgu-Jiu, specializarea Științe ale naturii. El a fost 
notat cu 8,15 la Limba română, 9,1 la Matematică 
și 9,2 la Anatomie. 

La Liceul Tehnologic Roșia Jiu, din Fărcășești, 
niciunul dintre cei 12 elevi prezenți la Bac nu a pro-
movat examenul, cea mai mare medie fiind de 5,18. 
În schimb, liceele tehnologice din Tismana și Tur-
burea „se laudă” doar cu un singur elev promovat. 

Rezultatele finale, după 
soluționarea contestațiilor 
(interval 1 - 2 septembrie), 
vor fi comunicate în data 
de 3 septembrie.

Media minimă de pro-
movare a examenului este 
6, iar nota minimă pentru 
fiecare probă scrisă este 
5.

La nivel național, rata 
de promovare este de 
32,5%, fiind cea mai ridi-
cată rată de succes con-
semnată pentru acest tip 
de sesiune din anul 2009 
până în prezent, potrivit 
Ministerului Educației.

I.I.
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Reabilitarea Școlii Gimnaziale ”Constantin Săvoiu” din 
Târgu Jiu, aproape de fi nal!

- Peste o mie de copii vor învăța 
într-o școală complet modernizată

Lucrările de reabilitare a Școlii 
Gimnaziale ”Constantin Să-
voiu”, una dintre cele mai 

mari unități de învățământ din Târgu 
Jiu, sunt aproape de final. Investiția 
a demarat la începutul primăverii 
iar acum, peste o mie de copii din 
învățământul primar vor învăța în cla-

se complet reabilitate, dotate cu aer 
condiționat și mobilier de calitate.

Una dintre clădirile reabilitate care 
datează din 1854, face parte din isto-
ria locală, fiind prima școală de fete 
ridicată de filantropul Constantin 
Săvoiu. Lucrările de construcție au 
transformat clădirea într-un spațiu 
extrem de frumos, păstrându-i-se 
însă arhitectura. 

Investiția de la Școala ”Constantin 
Săvăoiu” se ridică la șapte milioane 
de lei și cuprinde o sală de sport și un 
amfiteatru:

 „Am obținut șapte milioane de lei din 
finanțare europeană, pentru construi-
rea unei săli de sport moderne, a unui 
amfiteatru, extinderea și reabilitarea 
clădirilor în care funcționează unitatea 
de învățământ. Este 
o nouă investiție 
consistentă în sis-
temul educațional 
din Târgu-Jiu și 
vom continua să 
investim în acest 
domeniu extrem 
de important pen-
tru viitorul muni-
cipiului. Urmărim 
aceleași rezultate 
și standarde de 
calitate ca și în ca-
zul altor unități de 
învățământ, cum 
ar fi colegiile «Spi-
ru Haret» și «Tudor 
Vladimirescu» sau 
ȘcoalaGimnazială 
«Sfântul Nicolae»”, 
a precizat primarul 
Marcel Romane-
escu la începutul 
lucrărilor de reabi-

litare.
Directorul adjunct al Școlii ”Con-

stanti Săvoiu”, Ramona Frățilescu, 
spune că aceste lucrări nu ar fi 
fost posibile fără sprijinul total al 
municipalității: ”Suntem extrem de 
fericiți pentru că această investiție 
a prins contur, putem spune că 
este una dintre cele mai frumoase 
unități școlare, condițiile pentru în-
ceperea noului an școlar sunt ex-
celente. Îi așteptăm pe cei mici cu 
brațele larg deschise!. 

Îndeplinim cerințele unei școli 
europene iar pentru toate aces-
tea mulțumim autorităților locale,  
domnului primar Marcel Roma-
nesvcu, care ne-a susținut extrem 
de mult în acest demers. Iată că 
toate eforturile municipalității dau 
roade iar copiii vor învăța în cele 
mai bune condiții”,  a mai spus Ra-
mona Frățilescu.

M.C.H.

Accident de muncă la o microcarieră din Gorj
Un șofer de la o microcarieră din 

zona Motru a fost rănit grav, ieri, 
după ce a încercat să oprească auto-
camionul care o luase la vale. Acesta 
a ajuns la spital cu picioarele zdrobi-
te.

Poliția a transmis a la fața locului 
au fost chemați polițiștii din Motru: 
Secția 3 Poliție Rurală Motru a fost 
sesizată prin apelul unic 112, cu pri-
vire la faptul că la punctul de lucru 
al unei microcariere de exploatare a 
cărbunelui din comuna Cătunele, un 
bărbat ar fi suferit leziuni la nivelul 
membrelor inferioare.

Din primele cercetări, polițiștii au 
stabilit că un bărbat de 61 de ani, 
din comuna Cătunele, aflat in timpul 
programului de lucru, în calitate de 
conducător auto în cadrul societății, 
ar fi parcat un autocamion, în peri-
metrul microcarierei, în pantă și fără 

să-l asigure.
Ulterior, vehiculul s-a pus în 

mișcare.
În încercarea de a opri autoca-

mionul, conducătorul auto a că-
zut, find acroșat de roțile din față 
ale vehiculului.

Bărbatul a suferit leziuni, fiind 
transportat la Spitalul Municipal 
Motru, în vederea acordării de în-
grijiri medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii au întoc-
mit dosar penal, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de vătă-
mare corporală din culpă și ne-
respectarea măsurilor legale de 
securitate și sănătate în muncă 
și efectuează cercetări pentru sta-
bilirea cu exactitate a cauzelor și 
împrejurărilor producerii acciden-
tului”, a transmis IPJ Gorj.

M.C.H.
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Campioni la chiul. Peste 1,2 milioane de Campioni la chiul. Peste 1,2 milioane de 
absențe în școlile din Gorjabsențe în școlile din Gorj
O statistică prezentată recent de Inspectoratul Școlar Județean 
Gorj relevă faptul că absențele elevilor gorjeni pe anul trecut au 
atins cifre îngrijorătoare. Vorbim de nu mai puțin de 1.222.624 de 
absențe, dintre care doar jumătate au fost motivate. Cele mai multe 
absențe s-au înregistrat în lunile martie, februarie și mai.

În ultimul an școlar, statistica 
absențelor a fost următoarea:

Septembrie 2021: 54.998 
absențe din care motivate 33.816; 

Octombrie 2021: 139.782 absențe 
din care motivate 76.548; 

Noiembrie 2021: 115.075 absențe 
din care motivate 53.107;

Decembrie 2021: 110.402 absențe 
din care motivate 47/689; 

Ianuarie 2022: 127.239 absențe 
din care motivate 70.740; 

Februarie 2022: 200.238 absențe 
din care motivate 104.116; 

Martie 2022: 213.596 absențe din 
care motivate 111.482; 

Aprilie 2022: 83.363 absențe din 
care motivate 41.052;

Mai 2022: 149.601 absențe din 
care motivate 72.130;

Iunie 2022: 28.330 absențe din 
care motivate 10.220.

Note scăzute la purtare

Potrivit regulamentului școlar, 
numărul mare de absențe poate fi 
sancționat prin scăderea notei la pur-
tare sau exmatriculare. 

„La încheierea anului școlar 2021-
2022, situația privind notele scăzute la 
purtare și a elevilor exmatriculați a fost 
următoarea: note scăzute la purtare 
sub 7, învățământ gimnazial: 39; note 
scăzute la purtare sub 7, învățământ 
liceal: 237; număr elevi exmatriculați, 
învățământ gimnazial: 0; număr 
elevi exmatriculați, învățământ lice-
al zi: 42 și număr elevi exmatriculați, 
învățământ liceal seral: 177”, potrivit 
ISJ Gorj.

Pentru anul școlar 2022-2023, 
Inspectoratul Școlar Județean Gorj 
are, ca prioritate în ceea ce privește 
absenteismul, luarea măsurilor ce se 

impun pentru diminuarea acestui fe-
nomen, respectiv „elaborarea planului 
operațional pentru anul în curs pen-
tru prevenirea absenteismului atât la 
nivel județean, cât și la nivelul fiecă-
rei unități de învățământ; activități 
specifice la nivelul clasei, cu invitați 
din sectorul Antidorg, Poliție, CJRAE; 
parteneriate între entitățile școlare 
de la nivelul județului, dar și de la 

nivel regional și național; implicarea 
cadrelor didactice în activități de for-
mare de profil; dezbateri/ activități de 
consiliere cu elevi-părinți-profesori pe 
tema absenteismului și monitorizarea 
permanentă prin comisiile de profil 
constituite la nivelul fiecărei instituții 
școlare”.

I.I.

Încep „Serile la Brădiceni”Încep „Serile la Brădiceni”

Ca în fiecare an, pe 8 septembrie, 
la Brădiceni, se desfășoară un podi-
um poetic „Poetul este un rege și i 
se cuvinte un tron”, în cadrul căruia 
poeții vor recita din noile lor cărți, iar 
criticii literari își vor lansa propriile 
lor proaspete apariții.

Vor fi lansate revistele „Anteme-
ridian & Postmeridian”, „Miracol de 
Brădiceni” și „Ceașca de cafea”, car-
tea „Literatura și arta cuvântului Se-
rile la Brădiceni”, volumul III și volu-
mul „Cartea Vieții, supremația eului”, 
ambele semnate de Ion Popescu 
Brădiceni.  Organizatorii evenimen-
tului sunt Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Gorj, Primăria și Consi-
liul Local Peștișani.

Premii

Premiul național de poezie atri-
buit unui poet român consacrat, 
acordat de Centrul Județean pentru 

Cea de-a XXVI-a ediție a Atelierului național de poezie „Serile la Bră-
diceni” se va desfășura în perioada 7-8 septembrie, la Târgu Jiu si 
Peștișani. Conceput ca un prilej de dialog și de schimb de idei între 
creatori și exegeți contemporani din domeniul poeziei, Atelierul „Se-
rile la Brădiceni” își propune recunoașterea poeților și criticilor au-
tentici cu scopul de a le pune în valoare opera.

Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Gorj, este câștigat de că-
tre Liviu Capșa. Născut la 16 august 
1954, Capșa a absolvit Liceul „Neagoe 
Basarab” din Oltenița (1973) și Fa-
cultatea de Drept a Universității din 
București (1979). A debutat în presa 
literară cu versuri, având girul lui Geo 
Dumitrescu și Alex Ștefănescu.

Primul volum publicat (Hipodro-
mul cailor de mare, Ed. Calende, 
1993) conține parodii scrise în „epoca 
de aur”, la lumina lămpii. A publicat 
21 de cărți de versuri, publicistică, 
note de călătorie. A obținut de două 
ori premiul Filialei Pitești a Uniunii 
Scriitorilor din România pentru volu-
mele de versuri „Sinucidere cu crini” 
(2002) și „Raiul ascuns” (2010). 

Premiul național pentru critica 
poeziei, atribuit unui exeget speciali-
zat în critica poeziei, acordat de Cen-
trul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale 
Gorj, a fost câștigat de către Gabriela 
Ghiorghișor.

Născută pe 16 octombrie 1980, în 
Alexandria, Ghiorghișor a absolvit Fa-
cultatea de Litere a Universității din 
Craiova, în 2004. A urmat masteratul 
„Literatura română în context euro-
pean” în cadrul aceleiași facultăți, iar, 
din 2006, cursurile Școlii Doctorale 
„Alexandru Piru”.

Gabriela Gheorghișor este doctor 
în filologie, cu o teză despre Mircea 
Horia Simionescu (2009). A debutat 
editorial cu volumul Mircea Horia 

Simionescu. Este membră a Uniunii 
Scriitorilor din România, redactor-șef 
adjunct al revistei „Ramuri” și cadru 
universitar la Facultatea de Litere a 
Universității din Craiova.

Atelierul Național de Poezie și Cri-
tica Poeziei „Serile la Brădiceni”  a fost 
inițiat în anul 1997 de către Ion Ce-
poi și continuat apoi împreună cu Ion 
Popescu Brădiceni, Viorel Gârbaciu și 
Constantin Codiță. 

I.I.
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Sanctuare ale natu

ÎN LUMEA M
Cei ce se încumetă să parcurgă şi să cerceteze această
zonă vor putea descoperi o lume aproape ireală a for-
melor şi fenomenelor carstice, locuri de un istoric şi
un pitoresc aparte cu un imens potenţial agroturistic
ce a început să fie pus în valoare.
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Politrucii din ATOP joacă la cacealma! Au omis 
să ceară lămuriri IPJ cu privire la faptele penale 
comise de 7 polițiști, dar n-au uitat să încaseze 
indemnizația de 1.700 de lei!

Președintele Autorității Teritoriale de Ordi-
ne Publică (ATOP) Gorj, Ion Rușeț, consilier 
județean PMP, anunța, la începutul lunii iu-
nie, că organismul pe care îl conduce va cere 
lămuriri conducerii Inspectoratului de Poliție 
Județean (IPJ) Gorj, în legătură cu situația 
agenților de la Serviciul de Acțiuni Specia-
le care au fost arestați, după ce au torturat 
un novăcean de 41 de ani până l-au băgat în 
spital, dar și cu privire la cazul polițistului 
condamnat pentru jaful de la sala de jocuri 
din Târgu-Jiu. De atunci au trecut trei luni, 
iar ATOP a avut, de atunci, cel puțin trei în-
truniri ale comisiilor de lucru și o ședință ex-
traordinară, în care a fost prezentat, de către 
șefii IPJ, un raport asupra eficienței servi-
ciului polițienesc, însă despre situația gravă 
din poliția gorjeană, niciun cuvânt.

Președintele ATOP Gorj, Ion Rușeț, a de-
clarat, în urmă cu trei luni, că organis-
mul care funcționează pe lângă Consiliul 

Județean Gorj, va solicita șefilor IPJ o analiză cu 
privire la cazul polițiștilor SAS arestați pentru 

tentativă de omor și tortură, după ce au 
bătut cu bestialitate un tânăr de 41 de 
ani din Novaci, iar acesta a ajuns, de 
urgență, pe masa de operație, fiindu-i 
pusă viața în pericol. Între timp, cei pa-
tru ”mascați” au fost trimiși în judecată, 
împreună cu un alt agent de poliție, șeful 
echipei SAS și cu comisarul șef Daniel 
Popescu, șeful Poliției Novaci. Pe site-ul 
Consiliului Județean Gorj, nu apare, în 
activitatea ATOP că ar fi avut o solicitare 
în acest sens și nici că aceasta ar fi fost 
prezentată în vreo ședință. 

Potrivit lui Rușeț, în vizorul ATOP se 
afla, la acea dată, și cazul polițistului de 
la Serviciul de Investigarea Criminalității 
Economice, condamnat la o pedeapsă cu 
suspendare, după ce a comis un jaf la o 
sală de jocuri din Târgu-Jiu și preciza că 
va solicita un punct de vedere conducerii 
IPJ Gorj.  

După trei luni, nu există nicio infor-
mare sau raport în legătură cu niciunul dintre 
aceste cazuri, deși cei care fac parte din ATOP 
s-au mai întrunit de cel puțin patru ori, în cadrul 
unor comisii de lucru sau în ședință extraordi-
nară. Pe 6 iulie, exact la o lună de la declarațiile 
lui Rușeț, IPJ a prezentat raportul cu privire la 
eficiența serviciului polițienesc, în primul semes-
tru al acestui an, și cam atât. În raport nu apare 
însă nicio referire la polițistul SICE, arestat pen-
tru tâlhărie chiar în luna martie a acestui an.

Trebuie spus că ATOP Gorj ar trebui să fie un 
organism care îsi desfaşoară activitatea ,,în scopul 
asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței 
serviciului poliţienesc din unitatea administrativ 
– teritorială în care funcţionează”. 

Din ATOP Gorj fac parte, alături de subprefec-
tul județului, reprezentantul Corpului Național 
al Polițiștilor, șeful IPJ Gorj, cel al Inspectoratu-
lui de Jandarmi și cel al ISU, consilierii județeni 
Ion Rușeț (PMP), în calitate de președinte, Ion 
Călinoiu (PSD), Gheorghe Bucălăete (PSD), Ghe-
orghe Grivei (PNL), Cristinel Tănasie (PNL), Ion 
Ișfan (Pro România), Anca Bordușanu (PSD), ul-
timii doi din partea comunității, care încasează 
îndemnizații lunare de aproximativ 1.642 de lei, 
pe lângă indemnizația de ales local de 1.186 de 
lei, lunar.

CLAUDIU MATEI

Târgu Jiu: Locurile de joacă monitorizate video
Toate locurile de joacă de la nivelul municipiului 

Târgu Jiu vor fi monitorizate video. Autoritățile locale 
au decis să aloce fondurile necesare pentru ca toate 
cele 92 de locuri de joacă să beneficieze de monitoriza-
re video. Măsura a fost luată după ce în ultimii ani în 
foarte multe zone echipamentele au fost vandalizate și 
chiar distruse. Aici se strâng pe timp de noapte diferite 
persoane care consumă semințe și alcool și chiar folo-
sesc toboganele sau leagănele. Nu sunt proiectate să 
suporte o greutate prea mare și sunt deteriorate. Ionuț 
Jilăveanu, director în cadrul Primăriei Târgu Jiu, a de-
clarat că cu ajutorul sistemelor de monitorizare vor pu-
tea fi identificate persoanele care provoacă distrugeri.

A.S.
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MOTRULUI ”DE SUS”

Urcând din Motru Sec sau din Cloşani pe firul 
pârâului Izvoarele vom putea admira o mare va-
rietate de forme carstice cum ar fi câmpuri de 

doline, lapiezuri, cleanţuri, abrupturi şi avene. Continu-
ându-ne drumul până în locul numit Şaua dintre Pietre 
putem admira creasta Pietrei Mari  ca mai apoi revenind 
pe firul Motrului Sec să cercetăm câteva din peşterile în-
tâlnite în acest perimetru cu menţiunea că deşi  în număr 
mic acestea compensează prin bogăţia şi diversitatea fe-
nomenelor carstice precum şi prin dezvoltarea galeriilor. 

Peştera Martel este situată sub abruptul Faţa Pietrice-
lei la o altitudine de 370m având intrarea chiar în vecină-
tatea drumului ce parcurge valea. A fost explorată pentru 
prima dată în perioada 1959-1962 de V. Decu şi F. Argin-
taru iar prima ridicare topografică fiind publicată în 1967 
de V.Decu şi M.Bleahu. Este o peşteră complexă cu ga-
lerii active şi fosile lungimea acestora însumând 4400m. 
Caracteristic pentru această cavitate este marea varietate 
a formelor de coroziune precum şi prezenţa fenomenelor 
specifice regimului freatic. 

Este o peşteră destul de dificilă chiar autorii exploră-
rilor şi a ridicărilor topografice recomandând echipament 
speologic adecvat şi o bună pregătire fizică celor ce doresc 
să o parcurgă în întregime.  

Peştera Lazului este localizată tot pe valea Motrului 
Sec la baza masivului Sohodoalele colectând în perioadele 
cu precipitaţii apa de pe platoul cu doline aflat deasu-
pra sa. Această cavitate era cunoscută cu mult timp în 
urmă de localnici dar prima explorare şi cartare (parţială) 
a fost făcută în anul 1961 de către M.Bleahu şi V. Decu 
. După anul 1977 cercul speologic Focul Viu a preluat 
explorarea descoperind noi reţele şi galerii ale peşterii. La 

fel ca şi în cazul peşterii Martel 
şi această cavitate este compusă 
dintr-o reţea polietajată modela-
tă în cea mai mare parte de regi-
mul freatic. Până la ora actuală 
lungimea galeriilor  depăşeşte 4 
km cu reale posibilităţi de con-
tinuare a explorărilor şi implicit 
de creştere a lungimii peşterii. 
O incursiune în 
această cavita-
te se poate face 
numai în perioa-
dele secetoase, 
cu echipament 
şi cu solide cu-
noştiinţe legate 
de explorarea 
speologică. 

Peştera-aven 
de la Sohodoa-
lele Mici este po-
ziţionată pe pla-
toul dolinar al 
masivului Soho-
doalele la o alti-
tudine de 540m. 

Prima explorare şi ridicare topo-
grafică a fost făcută de D.Dancău 
în anul 1960. Ulterior V. Decu, 
A.Negrea şi I.Tăbăcaru au efectuat 
ample cercetări biospeologice pre-
cum şi de speologie fizică. Peştera 
este cercetată şi la ora actuală cu 

toate că lungimea galeriilor sale însumează numai 
220m presupunându-se că prin trecerea unei por-
ţiuni înclinate foarte înguste în lungime  de 10m 
s-ar putea pătrunde în reţeaua galeriilor  peşterii 
Lazului, peşteră ce se dezvoltă în apropierea aces-
teia.    

                                     MUGUREL PETRESCU   



culturăculturăJoi, 1 Septembrie 2022Joi, 1 Septembrie 2022
»»

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

10 10 

Sfântul Ioan Botezătorul să fi e mijlocitor înaintea Tatălui ceresc, a Mântuitorului Hristos Sfântul Ioan Botezătorul să fi e mijlocitor înaintea Tatălui ceresc, a Mântuitorului Hristos 
și a Duhului Sfânt, pe calea cea bună care să ne ducă spre Împărăția cerurilor”! și a Duhului Sfânt, pe calea cea bună care să ne ducă spre Împărăția cerurilor”! 

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

Aşa cum am menţionat în prima 
parte, în ziua de luni, 29 au-
gust 2022, Mănăstirea «Sfân-

tul Ioan Botezătorul» - «Cămărăşeasca», 
de la Târgu-Cărbuneşti, şi-a sărbătorit 
hramul «Tăierea capului Sfântului Pro-
roc Ioan Botezătorul» în prezenţa unui 
număr impresionant de mare de cre-
dincioşi, mulţi pelerini veniţi din toate 
colţurile judeţului şi  ale ţării, Sfânta Li-
turghie fiind oficiată în altarul de vară al 
cunoscutei lavre de pe malul Gilortului 
de către Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. 
dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi 
Mitropolitul Olteniei, împreună cu un 
ales sobor de preoţi, călugări şi diaconi! 
La sfârşitul slujbei, domnul prof. Dan 
Birău, Primarul Oraşului Târgu-Cărbu-
neşti, cu vădită emoţie avea să ne spună 
că în cadrul Zilelor Oraşului, manifesta-
rea religioasă de la mănăstire constituie 
de departe cea mai încântătoare şi mai 
demnă de luat în seamă în cele trei zile, 
cu participanţii cei mai numeroşi, pen-
tru că lumea care vine la Pădurea «Ste-
jeret», de pe malul Blahniţei, la manifes-
tări culturale, aşa cum este Festivalul 
de muzică lăutărească «Gena Bârsan», 
se distrează şi se îndestulează cu mici şi 
cu bere sau pe stadion la manifestările 
sportive, dar, în schimb, la mănăstire, 
oamenii vin ca să-şi primenească sufle-
tul cu mesajul duhovnicesc al credinţei 
în Dumnezeu! La rândul său, Preacucer-
nicul Părinte Pr. Dan Dulămiţă (Parohia 
Târgu-Cărbuneşti), a ţinut să spună că 
aici la mănăstire, unde uneori a ţinut 
slujbe, într-o asemenea zi de sărbătoa-
re, slujirea pastoral-misionară înglobea-
ză în sine mai multe domenii de activi-
tate spirituală, iar, credincioşii, dar, mai 
ales persoanele care sunt prezente cu 
sufletul smerit la această mănăstire, au 
prilejul de a simţi puterea de atracţie a 
bisericii şi frumuseţea predicilor despre 
viaţa sfinţilor şi mai ales despre minu-
năţia dumnezeiescului Har al Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos, Cel care S-a 
coborât printre oameni, iar, apoi a murit 
şi a Înviat!

,,Jertfa Sfântului Ioan Botezătorul 
și cuvintele lui sunt izvorâte din 
credința lui, din sufl etul său sfânt și 
binecuvântat”! 

În cuvântul de o aleasă ţinută şi de o 
pilduitoare aprofundare a moralei creş-
tine, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. 
IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mi-
tropolitul Olteniei, după ce a subliniat 
semnificaţia deosebită a vieţii jertfelice 
şi muceniceşti a Sfântului Proroc Ioan 
Botezătorul şi după ce a arătat că ziua 
de 29 august, când s-a tăiat Capul Sf. 
Ioan Botezătorul este considerată de Bi-
serica Ortodoxă drept zi de post și ru-
găciune, asemănată cu Vinerea Patimi-
lor, pentru că așa cum postim în fiecare 
vineri, ca zi a răstignirii, așa se cuvine 
să postim și în această zi, aşa cum ne 
învaţă Sfânta Scriptură prin Legea Lui 
Dumnezeu, pentru că în această zi: ,,Ve-
dem cum Dumnezeu trimite doctorul să 
vindece pe cel bolnav, iar cel bolnav, nu 
face altceva decât să arunce doctorul la 
închisoare! Dumnezeu trimite acolo un 
povățuitor, iar, cel care aruncă doctorul 
în închiseoare înfundă gura grăitoare 
de Dumnezeu a Sfântului Ioan  Boteză-
torul. Cum constatăm, acesta plătește 
pentru curajul său și pentru mărturi-
sirea sa, exact ceea ce ne spune Mân-
tuitorul Iisus Hristos, că aceia care vor 
merge cucernici pe calea credinței, vor fi 
prigoniți, și într adevăr, de nenumăra-
te ori în istoria lumii, oamenii sfinți au 
trebuit să plătească cu viața lor pentru 
credința lor şi de aceea, ei sunt numiți 

mărturisitori. Aceia care au mărturisit 
adevărul, nu numai cu cuvântul, ci și cu 
fapta, deci, mărturia este în interiorul 
Sfântului Ioan Botezătorul și cuvintele 
lui sunt izvorâte din credința lui, din su-
fletul său sfânt și binecuvântat. Pentru 
aceasta, nu s-a înfricoșat absolut deloc, 
nici de moarte, nici de temniță, nici de 
nimic altceva, ci, dimpotrivă, le-a biruit 
pe toate! În mod sigur, diavolul care nu 
dorește niciodată binele lumii și al omu-
lui, l-a îndârjit și mai tare pe Irod și mai 
mult, a găsit un moment potrivit ca să 
se răzbune pe Sfântul Ioan Botezătorul. 
E momentul acesta al unei sărbători, al 
unei zile onomastice care a dat prilejul 
să cheme pe generalii săi, pe prietenii 
săi și să dea o masă festivă. Cum diavo-
lul găsește prilejul lui ca să-l robească și 
mai mult pe om, ca să-l ducă la pierzare, 
a venit în momentul acesta al băuturii 
și al dezmățului, al destrăbălării. Deci, 
locul cel mai potrivit al satanei este în 
asemenea petreceri urâte de Dumnezeu! 
Aici a găsit momentul ca să-l sacrifice pe 
Sfântul Ioan Botezătorul și a stârnit Sa-
lomeea, fiica Irodiadei, să intre la masă 
și să joace, să danseze. În mod sigur că 
dumneavoastră vă puteți imagina că 
n-a fost un dans ca ăsta al nostru ro-
mânesc, ci, unul drăcesc pe care mulți 
dintre tinerii de astăzi îl practică fără să-
şi dea seama că este produsul necuratu-
lui. Aceste dansuri vin de la cei sălbatici 
din Africa, fără să-și dea seama, omul îl 
practică în ritmul acesta cu tamburine 
și stârnește în bietul tânăr și tânără toa-
te patimile și poftele posibile. Deci, pe 
această muzică, pe acest fundal a dansat 
Salomeea, fiica Irodiadei și bineînțeles 
că de la muzică a trecut la patima, pofta, 
desfrânarea la vedere, pentru că vederea 
s-a conjugat cu muzica, şi dacă omul 
a fost îndârjit prin muzică și băutură, 
puțin a lipsit ca din vedere să se nască 
deja în mintea lor păcatul curviei. Deci, 
când zice Sfântul Evanghelist că i-a plă-
cut lui Irod, să înțelegeți că n-a vrut să 
spună mai mult, dar la asta se referea, 
că a stârnit desfrânarea în mintea lor. 
Aşa a ajuns Irod ca din mintea lui să 
se risipească, pentru că sufletul, fraților 
și surorilor, se risipește în patimile pe 
care noi le avem în sufletul nostru. Ini-
ma se duce în desfrânare dacă şi omul 
este desfrânat, inima se duce în lăcomie, 
dacă omul este lacom, inima se duce la 
mândrie, dacă omul este mândru, iar, 
inima se duce în slavă deșartă, inima se 
duce în ucidere! Deci, ce mai rămâne din 
bietul om, dacă inima lui este împărțită 
în atâtea păcate! Ei, bine, înseamnă că 
și mintea unui asemenea om nu este de-
cât cea care zace în mormântul trupului 
său! Deci, mintea omului păcătos zace 
bolnavă în mormântul trupului omului 
păcătos! Așadar, i-a promis Irod acestei 
desfrânate că îi va da până la jumătate 
din împărăție, ca să nu mai vorbim de 
faptul că nu era el împărat sau nu era 
el rege, deoarece era pus de romani şi 
el promitea ceea ce nu era al lui! Deci, 
promite bogăție, ca să fie conştient că 
jumătate însemna să fie alături de el în 
conducerea poporului. Dar, cine i-a dat 
lui dreptul acesta? Deci, iată că păca-
tul naște păcat și așa mai departe, până 
ajunge la momentul uciderii! De bună 
seamă că oamenii păcătoși cer sfaturi 
tot de la oamenii păcătoși! Salomeea 
cere sfat la Irodiada, mama ei, nu se 
avântă repede să ceară ceva chiar dacă 
era tânără cu mintea, dar cu vicleșugul 
era foarte adâncă, aproape de iad, că nu 
putea să facă pașii aceștia spre un sfat 
atât de criminal cum l-a făcut Salome-
ea. Bineînțeles că Irodiada nu avea ne-
voie de împărăție, că deja îl conducea pe 
Irod, nu avea nevoie ca să i se dea ceva, 
avea nevoie ca să statornicească aceas-
tă desfrânare și această ucidere între 
ei, de aceea a cerut, nici mai mult, nici 

mai puțin, decât capul Sfântului Ioan 
Botezătorul, care valora mai mult decât 
împărăția lor, în mintea ei, bineînțeles! 
Astfel, a cerut că vrea pe tipsie capul 
Sfântului Ioan Botezătorul! Poate că cei-
lalţi nu îl ştiau pe Ioan Botezătorul sau 
îl ştiau mai puţin, dar Irod a fost sur-
prins, ne spune Sfântului Evanghelist, 
de această cerere. Doar ne spune că s-a 
întristat, deși, ei văd întristarea ca pe 
un vicleșug, ca să le arate celorlalți că el 
îl prețuiește pe Ioan Botezătorul! Deci, 
spune cu vicleșug că s-a întristat și a 
luat o față posomorâtă, așa cum se în-
tâmplă de multe ori că diavolul înșeală 
pe mulți dintre noi cu acest vicleșug. Te 
faci că ești supărat, dar, de fapt, aștepți 
cu nerăbdare momentul acesta al dez-
nodământului, al uciderii! Deci, de ce 
l-a băgat în temniță pe Sfântul Ioan? 
L-a băgat acolo, ca să stea la răcoare? 
L-a băgat ca să-l omoare! Deci, de ce, 
oare, se întrista Irod? Se întrista cu ade-
vărat? Nici pe departe! Şi Mântuitorul 
Hristos spune mai târziu în Evanghelia 
Sfântului Marcu: ,,Irod, vulpea aceea”! 
Deci a dat deznodământul Mântuito-
rul! Irod este «vulpea», adică, vicleanul, 
înșelătorul, cel care încearcă să facă ast-
fel ca oamenii să-l creadă altceva decât 
ceea ce este, dar, de bună seamă că și 
el dorea să i se taie capul Sfântului Ioan 
Botezătorul, că prea mult îl certase, dar 
n-a făcut nimic și pesemne că a venit 
ca un imbold, ca și cum ai da cuiva un 
semn și l-a și executat, că i-a trimis pe 
temniceri de i-au tăiat capul și au venit 
cu el în mână”, a spus cu multă aple-
care asupra semnificaţiei evenimentului 
acestei zile, Mitropolitul Olteniei! 

,,Evanghelia de astăzi și sărbătoarea 
de astăzi, ne dau nouă prilejul să 
înțelegem că trebuie să fi m stăpâni 
asupra patimilor”! 

În încheiere, Înaltul ierarh a precizat: 
,,Iată, fraților și surorilor, cum Dumne-
zeu îi înzestrează pe oameni în lumea 
aceasta cu multe daruri, că unora le dă 
știință, altora putere, le dă darul de a 
conduce și așa mai departe, altora le dă 
darul să fie mai marii poporului, dar toa-
te aceste daruri sunt ale lui Dumnezeu, 
nu sunt ale noastre! Noi credem că ceea 
ce avem sunt din propria noastră pute-
re și ne raportăm la ele ca la bunurile 
noastre, dar, nu putem să fim niciodată 
stăpânitori peste ele! Pentru că Dumne-
zeu l-a ridicat pe Irod şi l-a pus rege, dar 
el s-a purtat mai rău decât orice păcă-
tos! Pentru aceasta, ne spune Dumne-
zeu prin prorocul David, că se judecă 
asemenea oameni și sunt condamnați și 
aruncați în cea mai neagră viață! Şi așa 
a fost și cu Irod care a căzut în dizgraţia 
împăratului de la Roma și l-a și alungat 
de acolo! Iată, regele care promisese că 
dă jumătate din împărăția sa este dus 
legat la Roma și acolo cu Irodiada este 
exilat în Franța, şi cu Salomeea, într-o 
localitate uitată de Dumnezeu, şi acolo, 

în miez de iarnă, Salomeea, când s-a dus 
ca să ia apă a alunecat a căzut în apa 
aceea și gheața s-a strâns la loc în jurul 
gâtului și picioarelor ei în semnul pă-
catului de altădată, pentru că a mișcat  
până când și-a dat sufletul în mâinile 
satanei. Aşa au sfârşit Irod şi Irodiada, 
cu aceeași moarte năpraznică! Așadar, 
fraților și surorilor, Evanghelia de astăzi 
și sărbătoarea de astăzi, ne dau nouă 
prilejul să înțelegem că trebuie să fim 
stăpâni în gândirea noastră și rațiunea 
noastră asupra patimilor, nu tot ceea ce 
ne este dat, ne este şi de folos, ne spune 
Sfântul Apostol Pavel. Nu trebuie să fa-
cem trupurile noastre lăcașele desfrână-
rii, nu trebuie să facem mintea noastră 
loc al necurăției, pentru că ne îndeamnă 
Sf. Apostol Pavel, să priveghem cât este 
ziuă, că vine noaptea, când nimeni nu 
mai poate lucra! Şi dacă am căzut în vre-
un păcat, să alergăm de îndată la Spove-
danie, să ne curățim de păcate, pentru 
că prin Sfânta Spovedanie Dumnezeul 
ne iartă de păcate, ne luminează min-
tea și ne curățește sufletul! Dacă murim 
în păcatele noastre, bineînțeles că vom 
avea plata lui Irod Antipa, a Irodiadei şi 
a Salomeii! Pentru că îndată ce păcatul 
se va abate asupra sufletului nostru cu 
scrâșnete și cu viclenie, îl va arunca în 
focul cel veșnic! Oamenii pleacă de aici, 
fie cu virtuțile săvârșite, fie cu păcate-
le înfăptuite! Deci, viața noastră este fie 
Raiul, fie Iadul! Dacă nu ne curățim de 
aici, nu vom putea avea fericire în viața 
veșnică, pentru că omul păcătos este 
murdar de atâtea întinăciuni ale dia-
volului! Observați dumneavoastră, că 
atunci când lucrezi cu funinginea este 
imposibil să fii curat! Așadar, trebuie să 
curățim haina sufletului nostru de toa-
tă funinginea diavolului, ca atunci când 
vom trece din lumea aceasta, să fim 
fericiți împreună cu sfinții, pentru că 
acolo, numai curățenia este răsplătită 
de către Milostivul Dumnezeu! Dacă am 
făcut fapte bune, ele ne vor însoți, iar 
Mântuitorul Hristos, după ieșirea sufle-
tului nostru, ne va spune: ,,Bine slugă, 
bună și credincioasă, peste puțin ai fost 
pusă şi peste mai multe te voi pune! In-
tră întru bucuria Domnului tău”! Și dacă 
îl vom cinsti și pe Sfântul Ioan Botezăto-
rul și îl vom ruga să mijlocească pentru 
noi, de bună seamă că rugăciunile noas-
tre vor fi auzite și aici, dar și atunci, iar 
Sfântul se va prezenta lângă noi și ne 
va ocroti de vrăjmașii care atâta vreme 
ne-au ispitit și ne-au îndemnat să facem 
numai rele! Așadar, avem în Rugăciunea 
«Tatăl Nostru» această cerere către Tatăl 
cel ceresc, atunci când spunem: «și ne 
izbăvește de cel viclean», iar, această ru-
găciune s-o avem totdeauna în suflete-
le noastre, și mijlocirea Sfântului Ioan, 
va fi permanent împreună cu noi! Facă, 
dar, Bunul Dumnezeu ca Sfântul Ioan 
Botezătorul să fie permanent mijlocitor 
înaintea Tatălui ceresc, înaintea Mântu-
itorului Hristos și a Duhului Sfânt și să 
ne învețe calea cea bună care să ne ducă 
la Împărăția cerurilor. Amin”!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Accente noologice

Elena Roată – o remarcabilă personalitate Elena Roată – o remarcabilă personalitate 
a culturii și literaturii gorjenea culturii și literaturii gorjene

Salariații ARTEGO transmit Salariații ARTEGO transmit 
familiei și prietenilor apropiați familiei și prietenilor apropiați 
sincere condoleanțe, la moartea sincere condoleanțe, la moartea 
celei care a fost celei care a fost ELENA ROATĂELENA ROATĂ, , 
profesor și important om de profesor și important om de 
litere al comunității gorjene:litere al comunității gorjene:

,,Făclie de veghe pe umezi morminte,,,Făclie de veghe pe umezi morminte,
Un sunet de clopot în orele sfinte,Un sunet de clopot în orele sfinte,
Un vis ce îşi moaie aripa-n amar,Un vis ce îşi moaie aripa-n amar,
Astfel ai trecut de al lumii hotar.Astfel ai trecut de al lumii hotar.

Trecut-ai când ceru-i câmpie senină,Trecut-ai când ceru-i câmpie senină,
Cu râuri de lapte şi flori de lumină,Cu râuri de lapte şi flori de lumină,
Când norii cei negri par sombre palate,Când norii cei negri par sombre palate,
De luna regină pe rând vizitate.De luna regină pe rând vizitate.

Te văd ca o umbră de-argint strălucită,Te văd ca o umbră de-argint strălucită,
Cu-aripi ridicate la ceruri pornită,Cu-aripi ridicate la ceruri pornită,
Suind, palid suflet, a norilor schele,Suind, palid suflet, a norilor schele,
Prin ploaie de raze, ninsoare de stele.Prin ploaie de raze, ninsoare de stele.

O rază te-nalţă, un cântec te duce,O rază te-nalţă, un cântec te duce,
Cu braţele albe pe piept puse cruce,Cu braţele albe pe piept puse cruce,
Când torsul s-aude l-al vrăjilor caierCând torsul s-aude l-al vrăjilor caier
Argint e pe ape şi aur în aer.Argint e pe ape şi aur în aer.

Văd sufletu-ţi candid prin spaţiu cum trece;Văd sufletu-ţi candid prin spaţiu cum trece;

Privesc apoi lutul rămas.. alb şi rece,Privesc apoi lutul rămas.. alb şi rece,
Cu haina lui lungă culcat în sicriu,Cu haina lui lungă culcat în sicriu,
Privesc la surâsu-ţi rămas încă viu -.Privesc la surâsu-ţi rămas încă viu -.

Şi-ntreb al meu suflet rănit de-ndoială,Şi-ntreb al meu suflet rănit de-ndoială,
De ce-ai murit, înger cu faţa cea pală?De ce-ai murit, înger cu faţa cea pală?
Au nu ai fost jună, n-ai fost tu frumoasă?Au nu ai fost jună, n-ai fost tu frumoasă?
Te-ai dus spre a stinge o stea radioasă?.Te-ai dus spre a stinge o stea radioasă?.

Dar poate acolo să fie casteleDar poate acolo să fie castele
Cu arcuri de aur zidite din stele,Cu arcuri de aur zidite din stele,
Cu râuri de foc şi cu poduri de-argint,Cu râuri de foc şi cu poduri de-argint,
Cu ţărmuri de smirnă, cu flori care cânt;.Cu ţărmuri de smirnă, cu flori care cânt;.

Să treci tu prin ele, o sfântă regină,Să treci tu prin ele, o sfântă regină,
Cu păr lung de raze, cu ochi de lumină,Cu păr lung de raze, cu ochi de lumină,
În haină albastră stropită cu aur,În haină albastră stropită cu aur,
Pe fruntea ta pală cunună de laur.Pe fruntea ta pală cunună de laur.

O, moartea e-un chaos, o mare de stele,O, moartea e-un chaos, o mare de stele,
Când viaţa-i o baltă de vise rebele;Când viaţa-i o baltă de vise rebele;
O, moartea-i un secol cu sori înflorit,O, moartea-i un secol cu sori înflorit,
Când viaţa-i un basmu pustiu şi urât. -.Când viaţa-i un basmu pustiu şi urât. -.

Dar poate.. o! capu-mi pustiu cu furtune,Dar poate.. o! capu-mi pustiu cu furtune,
Gândirile-mi rele sugrum' cele bune..Gândirile-mi rele sugrum' cele bune..
Când sorii se sting şi când stelele pică,Când sorii se sting şi când stelele pică,
Îmi vine a crede că toate-s nimică.Îmi vine a crede că toate-s nimică.

Se poate ca bolta de sus să se spargă,Se poate ca bolta de sus să se spargă,
Să cadă nimicul cu noaptea lui largă,Să cadă nimicul cu noaptea lui largă,
Să văd cerul negru că lumile-şi cerneSă văd cerul negru că lumile-şi cerne
Ca prăzi trecătoare a morţii eterne..Ca prăzi trecătoare a morţii eterne..

Ş-atunci de-a fi astfel.. atunci în vecieŞ-atunci de-a fi astfel.. atunci în vecie
Suflarea ta caldă ea n-o să învie,Suflarea ta caldă ea n-o să învie,
Atunci graiu-ţi dulce în veci este mut..Atunci graiu-ţi dulce în veci este mut..
Atunci acest înger n-a fost decât lut.Atunci acest înger n-a fost decât lut.

Şi totuşi, ţărână frumoasă şi moartă,Şi totuşi, ţărână frumoasă şi moartă,
De racla ta razim eu harfa mea spartăDe racla ta razim eu harfa mea spartă
Şi moartea ta n-o plâng, ci mai fericescŞi moartea ta n-o plâng, ci mai fericesc
O rază fugită din chaos lumesc.O rază fugită din chaos lumesc.

Ş-apoi.. cine ştie de este mai bineŞ-apoi.. cine ştie de este mai bine
A fi sau a nu fi.. dar ştie oricineA fi sau a nu fi.. dar ştie oricine
Că ceea ce nu e, nu simte dureri,Că ceea ce nu e, nu simte dureri,
Şi multe dureri-s, puţine plăceri.Şi multe dureri-s, puţine plăceri.

A fi? Nebunie şi tristă şi goală;A fi? Nebunie şi tristă şi goală;
Urechea te minte şi ochiul te-nşală;Urechea te minte şi ochiul te-nşală;
Ce-un secol ne zice ceilalţi o deszic.Ce-un secol ne zice ceilalţi o deszic.
Decât un vis sarbăd, mai bine nimic.Decât un vis sarbăd, mai bine nimic.

Văd vise-ntrupate gonind după vise,Văd vise-ntrupate gonind după vise,
Pân' dau în morminte ce-aşteaptă deschise,Pân' dau în morminte ce-aşteaptă deschise,
Şi nu ştiu gândirea-mi în ce o să stâng:Şi nu ştiu gândirea-mi în ce o să stâng:
Să râd ca nebunii? Să-i blestem? Să-i plâng?.Să râd ca nebunii? Să-i blestem? Să-i plâng?.

La ce?.. Oare totul nu e nebunie?La ce?.. Oare totul nu e nebunie?
Au moartea ta, înger, de ce fu să fie?Au moartea ta, înger, de ce fu să fie?
Au e sens în lume? Tu chip zâmbitor,Au e sens în lume? Tu chip zâmbitor,
Trăit-ai anume ca astfel să mori?.Trăit-ai anume ca astfel să mori?.

De e sens într-asta, e-ntors şi ateu,De e sens într-asta, e-ntors şi ateu,
Pe palida-ţi frunte nu-i scris Dumnezeu''.Pe palida-ţi frunte nu-i scris Dumnezeu''.

(Mortua est! - Mihai Eminescu)(Mortua est! - Mihai Eminescu)

Redactez acest text copleșit de tristețe, de-o ulu-
ire irepetabilă aproape în eon, îngrozit eu însumi că 
viața e nimic (cel puțin Heidegger a scris un eseu 
filosofic în acest sens, iar Emil Cioran i-a continuat 
teoria amară a unei existențe ce poate fi brusc între-
ruptă de un destin neașteptat și nedrept deseori).

Așa a căzut la datorie profesoara Elena Roată, ve-
cina mea de bloc, colega mea de generație, tovarășa 
mea de rubrică la revistele literare ale Gorjului (Ca-
ietele Columna, Confesiuni, Portal Măiastra, Serile 
la Brădiceni etc.); s-a prăbușit instantaneu, sub 
privirea disperată a soțului ei, cu care ieșise la o 
promenadă prin urbea lui Brâncuși și la o cafea. Nu 
trecu anul de când Paul Popescu se duse și el în 
lumea cealaltă și iat-o pe Elena Roată urmându-i cu 
același sfâșietor tragism ca și, cu niște ani în urmă, 
Dumitru Bunoiu și Ion Pecie. De altfel mi-a prefațat 
monografia „Viața și opera lui Ion Pecie (2012)” cu o 
cinstită și autoreferențială (involuntar) „Pre-cuvân-
tare” și cu același altruism paideic.

Ca fiică aprigă, întrepridă, dinamică, ființă mereu 
cucerind orizonturi noi, cercetătoare asiduă, Elena 
Roată s-a dăruit cu toate resursele sale „energetice” 
și „emergente” în atmosfera învățământului liceal, a 
culturii scrise și vorbite, fiind o eminentă eseistă, re-
alizatoare de emisiuni TV, publicistă inteligentă, de 
un sensibil intelectualism rafinat oarecum eclectic 

dar simultan echilibrat, cu subțirime academică (își 
luase doctoratul între timp la profesorul universitar 
și prietenul meu Eugen Negrici – n.m.).

A fost cum exact rosti Mircea Sudici „o icoană 
a culturii gorjene” de o modestie carteziană, mereu 
îngândurată și contemplativă (critică la imperioasă 
implicare într-o acțiune sau alta).

Grație efervescenței sale creatoare, Octavian Pa-
ler, Solomon Marcus, Matei Vișniec, George Banu 
ne-au vizitat Târgu-Jiul, dându-mi, de pildă mie, pri-
lejul de a-i intervieva, de a le interpreta înțelesurile 
profunde și afirmațiile de bun-timț. A părut deci c-a 
trăit „în umbra” excepționalilor săi ucenici într-ale 
cititului, scrisului, hermeneuticii, criticii literare etc. 
Ei, nu, căci a lăsat în urmă – vorba lui T. Arghezi – 
„brazdă înaltă și adâncă” și, la acest moment de în-
grozitoare pierdere a comunității noastre, în această 
clipă ce-a trecut prea repede (viața ei adică raportată 
la dimensiunea eternă), realizez că memoria ei va fi 
mereu evocată de alumnii săi de la C.N. „Tudor Vla-
dimirescu”, de colegii ei (care-o merită – n.m.).

A dăruit din preaplinul său ontologic fără să 
precupețească nici un efort, uitând că zeii Kronos 
și Kairos își dispută la sânge valorile umane menite 
să asigure progresul unei societăți (fie ea și la nivel 
micro-).

Demnă „risipitoare” de„diamante” ale unei gân-

diri producătoare (de altfel mi-a și dăruit în iulie 
2022 teza ei de doctorat „Lirica lui Lucian Blaga 
sau despre mersul gândirii producătoare”, tipărită 
la seelcta Editură Eikon, la începutul lui august, 
am apucat să-i spun că am scris o cronică la cartea 
ei (ce numără 302 pagini) și se bucură de prefața 
lui Eugen Negrici (evident). Incredibil, o să apară... 
postum. O soartă nemiloasă i-a frânt elanul edito-
rial căci mi-a mărturisit recent c-o să mai scoată și 
cartea cu eseuri risipite prin reviste și ziare, cum 
constant o consiliam să insiste și pe această nobilă 
cale a publicării de cărți „adevărate”. Dar, vai, n-am 
mai apucat. Sper că posteritatea o să-i recupereze 
scrierile și meditațiile-i vulnerabile însă cu atât mai 
încărcate de uriașe suprasensuri.

ION POPESCU-BRĂDICENI

Serile la Brădiceni, 2022, Ediția a 26-a

Literatura și Arta Cuvântului - SERILE LA BRĂDICENI - Colecția 2022 Volumul IIILiteratura și Arta Cuvântului - SERILE LA BRĂDICENI - Colecția 2022 Volumul III
În acest volum am promovat în continuare, scriito-

rii din Târgu-Jiu și din Motru. Sunt toți unul și unul: 
Adrian Frățilă (cu Vechiul Târg de Iarnă), Mircea Tu-
tunaru, Lazăr Popescu (acesta cu cronici literate des-
pre cărțile lui Al. Macedonski, Ion Popescu-Brădiceni, 
Mircea Tutunaru, Nicolae Rădoi, George Drăghescu, 
Ion Sabin Cerna, Ana Ionele, Spineanu Morega. Scri-
itorii din Brădiceni sunt la locul lor de cinste: Silviu 
D. Popescu, Dan Adrian Popescu, Ioan Flora, Gabriela 
Neta Popescu, Ion Căpruciu. Acestora li s-au alăturat 
invitații de onoare: Petru Istrate (cu un articol incen-
diar „Hitler și Putler, destine paralele), Mihai Prepeliță 
(cu poemul-autograf „Eu sunt născut în Bucovina”), 
Nicolae Rădoi (cu „Ad Mutrium”), Ion Cepoi (cu un 
poem „Despre Eminescu”), Ioan Flora (cu poemul 
„Despre zidire”).

Acest volum din „Literatura și Arta Cuvântului Seri-
le la Brădiceni Colecția 2022” găzduiește și trei extrem 

de interesante interviuri, de asemenea cu trei scrii-
tori gorjeni. Două le-am realizat eu însumi: „De vorbă 
cu Spiridon Popescu despre Școala de Literatură de 
la Târgu-Jiu. Dialog peste gard”; și cu Nicolae Dragoș 
despre „O parte glorioasă a literaturii române, coborâ-
toare din cerurile cărților”. Mircea Tutunaru mi-a luat 
mie însumi un interviu despre „Atelierul (meu) de vise 
diurne-nocturne”. In integrum, cele trei „convorbiri 
esențiale” au avut obiectiv-țintă reliefarea în ansamblu 
și pe elemente definitorii a  „Școlii de literatură de la 
Târgu-Jiu”. În ceea ce mă privește eu mi-am tăiat „par-
tea leului” (doar sunt coordonatorul colecției, nu? – și 
asta o spun fără mândrie dar cu orgoliul inerent, în-
trucât a, vizat să editez un adevărat program doctrinar 
și evenimențial al câtorva acțiuni majore ale Uniunii 
Scriitorilor din România). 

Adică am consemnat despre activități precum „Cea 
d-a 42-a ediție a Festivalului Internațional de Literatu-

ră „Tudor Arghezi”, „Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor 
din România pentru anul 2021”, „Festivalul Național 
de Poezie Lucian Blaga / 2022”.

Tot eu am comentat opera unor mari scriitori ro-
mâni contemporani ca Mircea Mihăieș, Ioan Moldovan, 
Gabriel Chifu, Adrian Alui Gheorghe, Petru Istrate, Ni-
colae Dragoș, Mihai Eminescu (într-un studiu de para-
lelism cu Holderlin). Ca poet, am continuat să public 
încă cinci poeme din cartea mea „Oratoriu pentru Pa-
cea Mondială”, în care protestez împotriva „celui de-
al treilea război mondial” (cel al Rusiei imperialiste și 
bolșevice împotriva Ucrainei democratice și libere, mi-
litând totodată pentru revenirea la normalitate).

În fine, acest al treilea volet cuprinde o lucrare 
postumă a scriitorului, artistului plastic și doctorului 
în știința artelor vizuale Petru-Ilie Birău, decedat în 
2022. Lucrarea se intitulează „O monografie Ion Po-
pescu-Brădiceni”.

ION POPESCU-BRĂDICENI
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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 teren intravilan la 
ieșirea din municipiul Motru, 
pe partea dreaptă, la DN 67A, 
în suprafață de 2.021 mp. 
Pe teren este amplasată și o 
clădire Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare, 
suprafață 663 mp, temelie la 
nivelul oblonului. Clădirea a 
fost reparată, deși a fost con-
struită în anul 2009. 

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

 Vând casă locuibilă 3 
camere în Telești Gorj aferent 
5000 mp (vie, pomi, arabil, 
fânețe). Tel: 0722204294.
 Vând teren-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 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, car-
tier Iezureni, suprafață 3000 
mp, deschidere 30 m, parce-
labil. 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



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!

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

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

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

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 0731984506.
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.

 Vând două plațuri de 
veci în Cimitirul Municipal 
Tg-Jiu, intrarea principală si-
tuat în aripa dreaptă, secția I. 
Preț negociabil, detalii la nr. 
telefon 0701025608.
  Vând, în rate, casă 

locuibilă 3 camere, beci, 
pivniță, fânar, magazie cere-
ale, fântână în curte, 0,25 ha 
teren arabil, posibilități de a 
crește păsări, animale mari și 
porci. Tel.: 0720450404 

       ANUNŢ-ETAPA I (ETAPA PREGĂTITOARE) 
PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

ARGUMENTARE:
Prevederile art.46 din Legea nr.350/2001 privind ame-

najarea teritoriului şi urbanismul, potrivit căruia fiecare 
unitate administrative teritorială trebuie să îşi actualizeze la 
maximum 10 ani Planul Urbanistic General şi ţinând cont 
de faptul că actualul PUG şi RLU aferent acestuia, aprobat 
prin HOL 159/1998 prelungit valabilitatea până la data de 
31.12.2023 cu HCL nr. 192/2020.

Regulamentul Local de informare şi consultare a publi-
cului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobat prin HCL 
285 din 30.05.2022.

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă intenţia de 
elaborare a documentaţiei de urbanism:

Denumirea lucrării: „ACTUALIZAREA PLANULUI UR-
BANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SI 
REGULAMENTUL LOCAL AFERENT ACESTUIA
Beneficiarul/iniţiatorul lucrării: MUNICIPIUL TÂRGU-JIU

Publicul interest este invitat să transmit observaţii şi 
propuneri până la data de 25.11.2022, data la care se va 
organiza şi o dezbatere publică, la sediul Primăriei Munici-
piului Târgu-Jiu, Bulevardul Constantin Brâncuşi, nr.19, 
începând cu ora 13.00. 

Observaţiile şi propunerile se pot depune în scris la Cen-
trul de Informare Cetăţeni (CIC) sau se pot transmite prin 
e-mai la adresa primariatargujiu@targujiu.ro sau cristilun-
traru@yahoo.com. 

Totodată la Centrul de Informare Cetăţeni (CIC) se pot 
completa şi chestionarele legate de planul de urbanism mai 
sus menţionat.

Sinteza observaţiilor, sugestiilor sau propunerilor cu pri-
vire la intenţia de actualizare PUG, precum şi argumentarea 
preluării sau nepreluării acestora se vor pune la dispoziţia 
cetăţenilor până la data de 23.12.2022 prin afişare la se-
diul Primăriei, şi pe site-ul www.targuiiu.ro.

Persoana responsabilă cu informare şi consultarea pu-
blicului: Luntraru Cristian - inspector în cadrul Serviciului 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, telefon 0253213317/
int. 243.

DeceseDecese

r  Comunitatea didac-
tică de la Colegiul Național 
,,Spiru Haret“ din Târgu-
Jiu își exprimă regretul și 
tristețea adâncă pricinuită 
de dispariția neașteptată a 
doamnei profesor doctor 
ELENA ROATĂ, coleg mi-
nunat,  mentorul admirat 
al elevilor și al profesori-
lor deopotrivă,  efervescent 
luptător pentru promova-
rea culturii, a valorilor, a 
excelenței. Pentru tot ceea 
ce a realizat aici, pe pă-
mânt,  

Dumnezeu să o răsplă-
tească și să o ajute să lumi-
neze Raiul!

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină probleme 
în ceea ce privește  distribuirea 

cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze nr. de 

telefon:  0253-218 552  Ofi ciul 
Județean de Poștă Gorj 
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Grafi cul lucrărilor agricole în luna septembrie
Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Mai întâi efectuați lucrările restante din luna 
august și apoi

În sectorul vegetal:

În cultura plantelor de câmp:
a) – Recoltatul porumbului – trebuie  început 

atunci când cultura a ajuns la maturitatea tehno-
logică, nu mai devreme, spre a evita deprecierea 
producţiei în depozite. Momentul prielnic este uşor 
de stabilit (în alt articol am detaliat acest lucru). 
Trebuie şi eliberat terenul de coceni. Se poate cosi 
otava.

b) – Arăturile pentru însămânţările de toam-
nă – trebuie efectuate până la 20 – 25 septembrie 
pentru a asigura orzului şi grâului condiţii optime 
pentru cultură. 

c) – Însămânţatul orzului – trebuie efectuat în 
zona noastră începând cu 20 septembrie până la 
15 – 20 octombrie iar semănatul grâului va fi de-
clanşat începând cu 25 septembrie şi încheiat până 
la 25 octombrie. La fel se va proceda și cu triticale. 
Semănatul mai timpuriu poate conduce la creşte-
rea exagerată a tinerelor plante şi asfixierea lor pe 
timpul iernii sau pot fi supuse atacului masiv de ci-
cade (insecte minuscule, efemere) pe timp călduros 
şi umed pentru înţepare şi sugere a sevei, ocazie cu 
care acestea transmit plantelor viruşi și micoplas-
moze care pot provoca distrugerea totală a culturi-
lor. Întârzierea semănatului acestor culturi poate 
de asemenea conduce chiar la compromiterea lor 
prin degerare peste iarnă sau realizarea unor cul-
turi slab productive. Se apreciază că fiecare zi în 
afara intervalului optim conduce la diminuarea re-
coltei cu 100 kg boabe / ha.

d) – Înfiinţarea noilor lucerniere, trifoişti sau 
pajişti cultivate – trebuie încheiată înainte de 15 
septembrie.

În legumicultură:
Se monitorizează starea fitosanitară a cultu-

rilor și se aplică tratamentele adecvate precum și 
combaterea buruienilor (spre a evita infestarea te-
renului cu noi cantităţi de seminţe de buruieni şi 
a îngreuna astfel condiţiile de cultură pentru anii 
viitori) . De asemenea se va pregăti terenul pentru 
semănatul şi plantatul în câmp a viitoarelor culturi 
timpurii de salată, spanac, ceapă verde, usturoi 
verde etc sau pentru plantatul de toamnă al căp-
şunilor.

  
La  bine  să  raspunzi  cu  bine,  iar  la  rău  

să  răspunzi  cu ... dreptate! - Confucius

În pomicultură:
Se va efectua recoltatul speciilor şi soiurilor de 

pomi și arbuști fructiferi de toamnă mai timpurii. 
Atenţie – nu lăsaţi fructe în pomi căci acestea vor 
constitui plasamente ideale pentru iernarea agen-

ţilor patogeni sau mai multor dăunători ceea ce va 
pune în pericol sănătatea plantaţiilor în anul ur-
mător. 

În viticultură:
Se va face, spre finele lunii, recoltarea strugurilor 

timpurii. Mai înainte însă procuraţi din timp bento-
nita, metabisulfitul, levurile şi drojdiile superioare 
pentru a asigura o bună fermentare şi limpezire a 
vinurilor, dar mai ales pregătirea şi igienizarea per-
fecte a utilajelor şi recipienţilor folosite în vinifica-
ţie. Recoltarea prematură a strugurilor (indiferent 
de motivaţia acesteia) va conduce negreşit la reali-
zarea unui produs de foarte proastă calitate.

În sectorul zootehnic:
În fermele de bovine - se vor continua activitățile 

cotidiene ca și până acum, se vor scoate animalele 
la pășunat. Se vor strânge şi depozita în bune con-
diţii ultimele furaje pentru perioada de stabulaţie.

În fermele de ovine și caprine - se vor face 
aceleaşi operaţiuni ca şi în fermele de bovine, se 
vor pregăti turmele pentru montă şi chiar introduce 
berbecii în turme. Mai târziu, eventual în octom-
brie, se vor introduce şi ţapii în turmele de capre.

În fermele de porcine - se va continua activitatea 
cotidiană cu grijă deosebită pentru protejarea ani-
malelor din toate categoriile contra intemperiilor, 
știut fiind că această specie este destul de sensibilă 
la factorii climatici negativi.

În fermele de păsări – mă refer la cele 
gospodărești – se va continua activitatea cotidiană 
cu un spor de preocupare la protejarea păsărilor 
tinere contra  intemperiilor. 

În stupine - se va verifica rezerva de hrană a 
familiilor și se va completa cu turte de zâhăr apicol 
sau siropuri după extracția recoltei poliflore etc. De 
asemenea se va face pregătirea stupinei și a familii-
lor pentru culesul ultimelor plante meliferei Se pro-
cură materialele necesare pentru iernare.

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

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură  - ediția  2022
Telefon:   0765 622 623 – luni - vineri între 

orele 8:30 – 16:00, sau  -  0764 471 206  -  per-
manent  

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 
de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi 
de peste 400 de milioane de ani pe pământ - 
deci cu mult mai vechi decât noi, oamenii, căci 
ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pă-
mânt, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care 
stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispă-
rem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse 
în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă 
oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc 
suficient de multe telefoane în care mi se aduce 
la cunoștință despre masacrarea familiilor de 
albine de către posesorii de unul sau mai mulți 
pomi fructiferi care fac tratamente chimice 
„după ureche” și în momente total nepotrivi-
te, mai ales în timpul înfloritului, și fără să 
anunțe apicultorii de acesta. Legea 383 / 2013, 
cu modificările ulterioare a apiculturii prevede 
pedepse aspre pentru astfel de nereguli. 

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

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

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt poleni-
zate de insecte precum albinele. 

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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Gilortul, eliminată din Cupa României

Jiul Petroșani – Gilortul Târgu Cărbunești: 2-0 (1-0)
Stadion “Petre Libardi” 
Cartonașe galbene: Matei, Dănăilă/Oprișa, Boboc. Cartonaș roșu: Matei. 
Jiul: Mureșan – Bădărău, Matei, Keszeg, Caralicea (46’ Aerts) – Mareș (56’ 

Ferhaoui), Sandu (cpt), Botoroagă (64’ Pop), Jurcuț – Istratie (56’ Dănăilă), 
Dioom (64’ Kis).  Rezerve neutilizate: Tomescu – Turcu, Goilean, Cocină. An-
trenor: George Zima. 

Gilortul: Oprița – Dogaru, Gheorghe, Istudor (46’ Marina), Bărănescu – 
Oprișa, Avrămescu (cpt, 77’ Calotă) – Săulescu (72’ Boboc), Dănăricu (62’ Ciu-
tică), Bucur – Gîlcescu.  Rezerve neutilizate: Iuțalîm – Cornicioiu, Lazăr, Croi-
toru.  Antrenor: Alex Stoica. 

În aceeași zi, s-au disputat și alte confruntări:
CSM Satu Mare – CS Sportul 2007 Şimleu Silvaniei 2-0
CS Crişul Chişineu Criş – CS Şoimii Lipova 1-6
CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – Club Sportiv Minerul 1947 Ocna Dej 

1-0
CSM Lugoj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 1-4
CSM Deva – CS Corvinul 1921 Hunedoara 2-1

Drumul gorjenilor de la Gi-
lortul Târgu Cărbunești în 
Cupa României s-a oprit 

înj Valea Jiului. Trupa lui Alex Stoi-
ca a fost învinsă pe Stadionul “Petre 
Libardi”. Jiul Petroșani s-a impus cu 
2-0. Câte un gol pe repriză au mar-
cat gazdele. Primul a punctat Bogdan 
Istratie (14’), iar Stephane Ferhaoui 

(82’) a stabilit scorul final. Și gorjenii 
au avut ocaziile lor, dar fie nu au fost 
inspirați, fie portarul Mureșan s-a 
împotrivit. Pentru Gilortul urmează 
acum confruntarea din campionat cu 
Aurul Brad. Meciul este programat pe 
Stadionul “Cristinel Răducan”, vineri, 
de la ora 17.00.

CS Ocna Mureş – CS Metalurgistul Cugir 4-3
ACS Flacăra Horezu – CS Viitorul Dăești 0-0, 1-0 după prelungiri
CSO Petrolul Potcoava – ACSO Filiaşi 2-2, 3-2 după prelungiri
ACS Unirea Bascov – CSM Alexandria 0-3
ACS Înainte Modelu – AFC Dunărea 2005 Călărași 1-2
CSM Flacăra Moreni – AS FC Pucioasa 6-2
CSC Dumbrăvița și CS Tunari sunt calificate direct în Turul 3.

CĂTĂLIN PASĂRE

Andrieș și Ceandani, în echipa ideală a primei runde
Succesul nou-promovatei CSM 

Târgu Jiu din prima rundă a Li-
gii Florilor nu a trecut neobservat. 
Handbalistele gorjence au învins-o 
pe Dacia Mioveni (27-25) la debutul 
în competiție, iar site-ul wesport.ro a 
inclus doi reprezentanții ai clubului 
nostru în echipa ideală a etapei. Este 
vorba despre extrema Mădălina Pal 
Ceandani, care a marcat de 6 ori în 
meciul de duminică, dar și de antre-
norul Liviu Andrieș, omul care a dat 
peste cap calculele “specialiștilor”.

“CSM Târgu Jiu a fost surpriza 
plăcută a primei etape, iar Mădăli-
na Ceandani Pal a marcat tot ce s-a 
putut când a avut ocazia (6 de goluri 
din 6 aruncări). A fost concurență 
mare pe acest post, în prima rundă, în 
special cu Dana Abed-Kader (Măgu-
ra), dar fiind vorba și de primul suc-
ces al formației gorjene în istoria Ligii 
Naționale, Mădălina își merită locul 

în echipa ideală, fiind o handbalistă 
cheie în întâlnirea amintită. Un merit 
în acest sens îl are fără doar și poate 
antrenorul Liviu Andrieș. Deși nu are 
un buget foarte mare la dispoziție și un 
lot cu care să impresioneze, antreno-
rul a știut să scoată maximum din jo-
cul cu Dacia Mioveni. A fost un început 
excelent pentru echipa gorjeană, care 
a primit puține șanse de supraviețuire 
înainte de startul sezonului”, a notat 
wesport.ro.

Alături de cei doi, au mai fost 
evidențiate Diana Ciucă (portar la Ra-
pid București), Cristina Neagu (inter 
stânga la CSM București), Ana Paula 
Rodrigues (centru la SCM Craiova), 
Jelena Lavko (inter dreapta la Du-
nărea Brăila), Katarina Krpez Slezak 
(extremă dreapta la SCM Craiova) și 
Tamires Morena Lima de Araujo (pivot 
la Gloria Bistrița).

CĂTĂLIN PASĂRE

Alionescu nu simte presiunea obiectivului: Sunt lucruri care m-au călit
CSM Târgu Jiu are o misiune ex-

trem de dificilă în noul sezon al Ligii 
Naționale de Baschet Masculin. Echi-
pa pregătită de Claudiu Alionescu va 
arăta foarte diferit față de campionatul 
precedent, veteranul Porter Troupe fi-

ind singurul jucător străin rămas în lot. Recent, 
trupa gorjeană s-a despărțit și de pivotul Carl 
Dylan, care a invocat probleme de adaptare. În-
locuitorul său este Michel Creammer, așteptat 
în aceste zile în orașul lui Brâncuși. CSM Târ-
gu Jiu nu a ajuns încă la un acord cu Octa-

vian Ilie, talentatul jucător gorjean care se 
pregătește cu echipa, dar nu a semnat încă 
prelungirea. La începutul săptămânii, și pi-
votul ucrainean Andriy Agafonov a suferit o 
accidentare, iar în acest context, din cauza 
problemelor de efectiv din lotul nostru, a 
picat și amicalul cu Dinamo București. Se-
zonul începe la finalul lunii septembrie, iar 
Claudiu Alionescu este îngrijorat în privința 
numărului partidelor de verificare. 

“Mi-aș fi dorit un număr mare de meciuri 
amicale, dar din păcate nu s-a concretizat. 
Trebuia să jucăm chiar luni, dar fără anumiți 
jucători străini și cu Agafonov, pe care o ac-
cidentare îl va ține departe două-trei zile, nu 
am mai putut participa la acel meci. O să 
avem un turneu amical, săptămâna viitoare, 
la Pitești și un meci amical la Târgu Jiu. Sunt 
doar trei meciuri, cam puține. Meciurile îți cre-
ează coeziune, relații de joc, la antrenamente 
este o altă intensitate”, a declarat principalul 
de la CSM.

Formația noastră își propune rămânerea 
în primul eșalon. În ciuda faptului că are un 
lot aproape nou, iar formatul a fost schimbat 
iarăși în LNBM, Alionescu a spus că nu sim-
te presiunea obiectivului.

“Am mai fost în această postu-
ră, am trecut și antrenor secund, 
iar apoi am revenit antrenor prin-
cipal. Am trecut prin toate fazele 
la CSM și cred eu că am acumu-
lat și ceva experiență. Am învățăt 
din greșelile pe care le-am făcut, 
sunt lucruri care m-au călit și 
m-au dezvoltat ca antrenor. Am 

și ajutorul lui Porter Troupe, lui Alex 
Gliga și a întregului staff, care anul 
acesta este un pic mai numeros. Avem 
un plus în ceea ce privește partea de 
fizioterapie și kinetoterapie”.

CSM Târgu Jiu va debuta pe te-
ren propriu, împotriva formației CSM 
Târgu Mureș.

CĂTĂLIN PASĂRE
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FCU și-a bucurat suporterii de 
la Târgu-Jiu
Formația doljeană FC Univer-

sitatea 1948 s-a impus din a 
doua încercare la Târgu Jiu. 

Echipa lui Marius Croitoru a învins-o 
pe Sepsi Sf. Gheorghe în runda a opta 
din Superligă, după un gol controver-
sat a lui Sidibe (44), care a preluat 
mingea cu ajutorul mâinii. Până la 
reușita belgianului, alte două goluri 
au fost anulate după analiza video a 
fazelor, câte unul de echipă. Oaspeții 
au fost mai buni pe parcursul jocului, 
dar norocul a fost de partea doljeni-
lor, un scenariu diferit față de prima 
confruntare de la Târgu Jiu, atunci 
când Petrolul a plecat cu punctele de 
pe Municipal. 

Deși echipa lui a beneficiat de o 
eroare a arbitrilor din camera VAR, 
Marius Croitoru, a “pulverizat” sis-
temul. Tehnicianul a vorbit și despre 
tactica diferită pe care a implemen-
tat-o după plecarea lui Compagno la 
FCSB.

“Am așteptat cu toții sistemul VAR 
și, din păcate, mai mult ne încurcă. 
Practic, nu ne ajută cu nimic, din punc-
tul meu de vedere. Urlam toată ziua la 
televizor, dar a venit VAR-ul și nu ne 
ajută. Nu știu cine e de vină, nu e trea-
ba noastră. S-a supărat lumea când 
am spus că e cel mai slab VAR. Ce să 
spunem, că e cel mai bun? Dacă nu 
vezi anumite lucruri clare nici cu VAR. 
Am câștigat astăzi împotriva unei 
echipe foarte bune a campionatului 

nostru. Am făcut anumite schim-
bări, dinamica s-a schimbat puțin, 
am schimbat linia de mijloc.Nu îl 
mai avem pe Compagno, care era 
punct fix. S-a schimbat dinamica 
de joc, dar nu am făcut un meci 
slab”, a spus antrenorul.

Omologul său, Cristiano Ber-
godi, s-a ferit să vorbească des-
pre arbitraj, însă a recunoscut că 
deținătoarea Cupei României nu 
a făcut un joc strălucit, mai ales 
după eliminarea lui Sidibe din 
minutul 69.

“Decizia de la gol este o contro-
versată. Mi s-a părut că l-a atins 
pe mână pe Sidibe, dar VAR-ul a 
confirmat golul și nu putem face 
nimic. Nu caut alibiuri, asta este. 
Mă gândesc ce trebuie să facem 
noi, nu la arbitri, la VAR. Poate că 
trebuie să lucrăm mai mult în ul-
timii 20 de metri. Am avut un om 
în plus, trebuia să stăm mai larg 
pe benzi, să plimbăm rapid min-
gea. Nu am făcut ceea ce a trebuit, 
dar prima repriză a fost bună, am 
avut ocaziile”.

Aproximativ 7.000 mii de 
oameni au asistat la partida 
desfășurată în Gorj. Ultimul meci 
de la Târgu Jiu al formației FCU 
va avea loc în compania Rapidu-
lui. Duelul este programat sâm-
bătă, 10 septembrie.

CĂTĂLIN PASĂRE

FCU 1948 – Sepsi OSK: 1-0 (1-0)
FCU: R. Popa – Negru, Duarte, Grigore, Huyghebaert – Asa-

moah, D. Albu (’78, Papadopoulos) – Sidibe, G. Iancu (’79, Ga-
nea), Van Durmen (’64, Bahassa) – Cl. Bălan (’65, Marquet). 

Antrenor: Marius Croitoru.
Sepsi: Niczuly – Dimitrov, Ninaj, Bălașa, Dumitrescu (’46, R. 

Ispas) – Matei (’61, Achahbar), Păun, Rodriguez (’61, Aganovic) – 
Bărbuț (’70, Golofca), Tudorie (’61, Rondon), Ștefănescu. 

Antrenor: Cristiano Bergodi.


