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Primarul Marcel 
Romanescu a deschis noul 

an școlar  la ,,Constantin 
Săvoiu” – Afl ă ce a pregătit 
conducerea școlii 
pentru copii! »8-9»8-9
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E vremea ciupercilor!E vremea ciupercilor!

Este forfotă mare în pădurile din zona 
montană a județului, unde gorjenii 
au ieșit cu mic cu mare să strângă 
ciupercile apărute după ploile de la 

sfârșitul săptămânii trecute. 
Pe marginea drumurilor ce 
trec prin pădurile de la Ar-
cani, Dănești, Lelești, prin 
Defileului Jiului ori la No-
vaci și Rânca sunt zeci de 

mașini oprite, mai 
ales la sfârșit de 
săptămână, oa-
menii profitând 
de recolta bogată 
de hribi și ghebe 
din această pe-
rioadă. 

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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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 
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Nori negri în coaliție!Nori negri în coaliție!

Festivalul Lăutarilor GorjeniFestivalul Lăutarilor Gorjeni

Motto: „Norii negri nu întu-
necă curcubeul, ci-l arată și mai 
bine”. - Lucian Blaga

Plutește în aer o liniște 
aparentă în lumea po-
litică românească, dar 

lucrurile nici pe departe nu stau 
chiar așa. Las la o parte faptul 
că ordonanța de urgență adop-
tată recent de Guvernul Ciucă 
pentru plafonarea consumului 
de energie electrică – una de-
parte de ceea ce se dorea – este 
una șchioapă rău. Fiind scrisă 
parcă pe genunchi, într-o noap-
te, de incompetentul ministru al 
Energiei, numitul Virgil Popescu, 
după ce forma propusă tot de el, 
cu o zi înainte, fusese respinsă ca 
inacceptabilă, de prim-ministrul 
Nicolae Ciucă. 

SĂ GÂNDIM CU CAPETE-
LE NOASTRE! Un om cu ca-
pul pe umeri și care gândește, 
până la proba contrarie, în in-
teresul cetățenilor și al firme-
lor românești, deci al economiei 
naționale. Ordonanța de urgență 
privind plafonarea și compensa-
rea energiei electrice mai are mici 
șanse de a fi corectată în Parla-
mentul României, unde va merge 
pentru dezbatere și adoptare.

„Cetățenii să fie protejați, eco-
nomia să fie protejată”, afirma 
luni, sigur pe sine, prim-minis-
trul României, Nicolae Ciucă. 
Tot domnia sa a mai precizat că 
„s-a scăzut acel 15%, cerut de 
Comisia Europeană pentru eco-
nomisire, din procentul total al 
consumului cetățenilor, nu și al 
firmelor”.

Dacă tot s-a întârziat atât 
de mult cu luarea unor măsuri 

pozitive în rezolvarea spinoaselor 
probleme create de criza prețurilor 
la energia electrică și la gaze, nu 
înțeleg de ce nu s-a mai așteptat 
până vineri, 9 septembrie, când la 
nivelul Uniunii Europene va avea 
loc o reuniune a miniștrilor Ener-
giei din țările membre, atunci când 
se va stabili cum va fi plafonat și 
compensat consumul de energie 
electrică și de gaze naturale în toa-
tă Uniunea Europeană.

ÎNȚEPĂTURI ÎNTRE LIDERII 
PSD ȘI PNL. În rest, înțepăturile 
dintre liderii Partidului Social De-
mocrat și cei ai pretinsului Partid 
Național Liberal seamănă mai mult 
nu cu un scandal în copaliție, ci 
cu niște jocuri de imagine. Cum mai 
spuneam și zilele trecute, Marius 
Budăi, ministrul Muncii, a ieșit cu 
niște declarații în public, de fapt cu 
propuneri ce urmează a fi discutate 
la ședința coaliției din această săptă-
mână.

A și ținut o ședință de urgență con-
ducerea pretinsului Partid Național 
Liberal, la care cea mai vocală a fost 
Alina Gorghiu, președinte interimar 
al Senatului, care cerea nici mai mult 
nici mai puțin decât demisia lui Ma-
rius Budăi. 

Care ministru al Muncii anunțase 
ca propuneri, și nimic mai mult, de-
cât intenția social-democraților de a 
se mări pensiile cu 10%, începând cu 
1 ianuarie 2023, iar salariul minim 
să crească de la 2.550 de lei, la 3.000 
de lei brut. În repălică, Budăi a pre-
cizat că nu a ieșit în public de capul 
lui, ci avea acordul conducerii PSD. 
Mai înțelept, prim-ministrul Nicolae 
Ciucă, în același timp și președinte 
al Partidului Național Liberal, nu a 
agreat luările de poziție ale lui Budăi 
înainte ca acestea să fie discutate în 

coaliție, dar ca un moderat ce este 
a anunțat că pedepsele în astfel de 
cazuri se vor aplica în viitor.

LEGEA SPECULEI, DEGEABA! 
Ne fălim că suntem prima țară din 
Uniunea Europeană care are de vreo 
două luni o Lege a speculei, pe care 
nu o aplică nimeni. Nu are norme 
de aplicare. În plus, ANAF, ANPC și 
Consiliul Concurenței nu au luat ni-
cio poziție în privința aplicării Legii 
speculei. 

Așa că, până acum, nu s-a apli-
cat nicio amendă. Iar amenzile pre-
văzute sunt între 5.500-11.000 de 
lei pentru persoane fizice și între 
50.000-500.000 de lei în cazul fir-
melor. În momentul de față sunt nu-
meroase proteste în stradă în toată 
Europa din pricina creșterii factu-
rilor la energia electrică. Iar în Ro-
mânia continuă să fie haos. Prețul 
energiei electrice aruncă în aer pro-
fiturile producătorilor de energie 
chiar la începutul toamnei. Iar iarna 
ce se anunță foarte grea nu-i prea 
departe!

ION PREDOȘANU

Devenit tradițional pentru 
județul nostru, Festivalul lău-
tarilor gorjeni „Bolboși 2022” se 
adresează tarafurilor lăutărești 
care folosesc în interpretare in-
strumente tradiționale și respec-
tă tradiția și autenticitatea cânte-
cului și portului popular. 

Concursul se desfășoară pe 
data de 15 septembrie 2022, ore-
le 16.00, pe scena în aer liber din 
Dumbrava Ohaba - Bolboși.

Festivalul-concurs este des-
chis tarafurilor (vârsta minimă 18 
ani) și rapsozilor din Gorj (vârsta 
minimă de 30 ani). Componența 
tarafului va fi următoarea: vioară 
sau fluier, braci, chitară, bas (3-5 
persoane). Nu se admit în concurs 

instrumente electronice. Fiecare taraf 
poate prezenta în concurs, pe lângă 

programul tarafului, care nu poate 
depăși 10 minute, și 1-2 rapsozi.

Rapsozii vor avea în repertoriu o 
baladă sau doină și un cântec de joc. 
Costumul popular este obligatoriu. 

Laureații ultimelor trei ediții (pre-
miul I) nu au dreptul să mai concu-
reze.

Se vor acorda premii pentru fie-
care secțiune. 

Evenimentul este organizat de 
către Centrul Județean pentru Con-
servarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Gorj, Consiliul Local 
și Primăria Bolboși, în parteneriat 
cu Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”. 

I.I.
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Cazul Bobaru este 
unul șocant, dacă 
stăm să ne gân-

dim că greșelile edilului din 
Bumbești Jiu sunt unele de 
școlar, nu ale unui primar cu 
patru mandate la activ. 

Reamintim faptul că edi-
lul a convins Consiliul Local 
Bumbești Jiu, anul trecut, să 
aprobe noul PUG al localității 
pentru a-și avantaja propriul 
fiu, care își cumpărase o par-
celă de teren pentru o vilă la 
Curtișoara. 

Acest lucru s-a demon-
strat prin graba cu care edi-
lul a eliberat autorizația de 
construcție pentru vila fiului, 
fără să mai aștepte cele 6 zile 
pentru ca hotărârea  CL în 

Primarul de Bumbești Jiu, contabila instituției și fi ul 
edilului - polițist la IPJ Gorj, cercetați de ANI
Urmare a declarațiilor de avere depuse în această vară, atât primarul PSD din 
Bumbești-Jiu, Constantin Bobaru, cât și contabila șefă a primăriei, Rîiosu Simona, 
dar și fiul edilului local, Bogdan Constantin Bobaru, au fost reclamați la ANI, iar 
Agenția Națională de Integritate a demarat o anchetă în cazul celor trei. Acest lucru 
a fost anunțat, oficial, de către ANI, prin adrese scrise, fapt care poate să atragă 
după sine, la finalul cercetării, nu doar constatarea unui incompatibilități ci și un 
dosar penal pentru cei trei. Reamintim că neconcordanțele din declarațiile de avere 
ale celor trei au fost prezentate de publicația Gorjeanul și de doi cetățeni din loca-
litate.

cauză să-și producă efectele. 
Practic, a doua zi după 

ședința de CL, Bobaru Jr. in-
tra în posesia autorizației de 
construcție nr.40,  pe un te-
ren care fusese trecut, ante-
rior hotărârii, drept ,,depozit 
materiale" și se transformase 
absolut peste noapte într-

unul intravilan. 
Graba strică însă treaba 

iar autorizația devine nulă de 
drept, în data de 01.07.2022, 
după ce autorizația este con-
testată la instanța de judeca-
tă de către Prefectura Gorj. 

Între timp insă, într-un 
an de zile, pe terenul de la 
Curtișoara se ridică o vilă 
somptuoasă, cu etaj, ce ajun-
ge să fie terminată în proporție 
de 97%.

Fără bani dar cu construcția 
gata!

Șocantă este nu numai 
graba cu care se construiește 
pentru locuința fiului prima-

rului ci și sumele de bani utili-
zate în ridicarea construcție. 

Practic, fiul primarului în-
cepe această investiție cu un 
împrumut la CAR, de 25.000 
de lei, dar reușește prin meto-
de dubioase, cercetate acum 
de ANI, să edifice o clădire de 
peste 500.000 de lei. 

Asta, conform devizului 
de lucrări eliberat înainte de 
scumpirea materialelor de 
construcții. 

Banii sunt obținuți din îm-
prumuturi făcute de polițistul 
Bobaru de la contabila șefă 
a primăriei și de la niște oa-
meni de afaceri locali care îi 
oferă banii pe tavă ofițerului 
,,din prietenie". 

Tatăl proprietarului, însuși 
primarul Bobaru, îi donează 
fiului o sumă incredibilă, de  
290.000 de lei, bani pe care 
primarul nu îi declară în pro-
pria declarație de avere dar o 
face fiul și soția lui, de ase-
menea polițistă la IPJ Gorj.

Sume diferite de bani apar 
și în declarația contabilei 

șefe, fapt care va fi de aseme-
nea cercetat de ANI. 

De altfel, toți trei 
protagoniștii, și urmea-
ză și soția polițistului, sunt 
cercetați de Agenția Națională 
de Integritate pentru falsurile 
declarate.

Autorizație anulată, primăria 
eliberează o nouă autorizație 
pentru terminarea vilei!

Lucrurile nu se opresc aici, 
chiar dacă instanța anulează 
autorizația de construcție ile-
gală pentru vila fiului prima-

rului. Asta pentru că, primăria 
ajunge pe data 22.08. 2022 să 
elibereze o nouă autorizație de 
construcție pe numele lui Bo-
baru Constantin Bogdan, pen-
tru terminarea lucrărilor la vilă. 
Acum se fac ultimele finisaje la 
vila cu piscină a familiei Bo-
baru, care se vehiculează că 
ar putea fi transformată chiar 
într-o pensiune.  Cert este că 
ilegalitățile în acest caz sunt 
crase, se văd cu ochiul liber dar 
trebuie menționat că doar ANI a 
demarat cercetări în acest caz, 
restul organelor de anchetă re-
fuzând să se autosesizeze. 

ANAMARIA STOICA
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Ediția din 2022 a festivalului de artă strada-
lă, ,,Strad'Art”, a ajuns la final. Concluziile 
ediției din acest an le-a enunțat chiar vice-

primarul municipiului Târgu-Jiu, Bogdan Bejinaru, 
astfel: ,,Este un eveniment care și-a atins pe deplin 
rolurile multiple pe care și le-a asumat, dintre care, 
cele mai importante sunt regenerarea urbană și ace-

Viceprimarul municipiului Târgu-Jiu: Strad’Art și-a atins scopul!Viceprimarul municipiului Târgu-Jiu: Strad’Art și-a atins scopul!
la de înlăturare a barierelor sociale din comunitate. 
Avem 6 lucrări noi pe care vă invit să le descoperiți în 
zona centrală a municipiului Târgu-Jiu. Tema din acest 
an a fost ,,Inspirație" și suntem bucuroși că am putut 
aduce un omagiu celor două mari sportive ale Gorju-
lui: Denisa Tîlvescu, multiplă campioană europeană și 
campioană mondială la canotaj, și Constantina Diță, 

medaliată cu aur la maratonul de la Jocurile Olimpice 
de Vară 2008 din Beijing". ,,Se încheie a patra ediție 
a Strad'Art și deja putem vorbi de un adevărat traseu 
al artei stradale în municipiul nostru, traseu pe care vă 
invităm să îl parcurgeți, admirând lucrările unor artiști 
recunoscuți la nivel mondial", a completat vicele.

A.S.

Experiență de neuitat pentru un 
turist german care, de profesie, este 
salvamontist. 

Salvamontist neamț, jefuit pe Transalpina! Ajutat de colegii de la Gorj!
Aflat în vacanță și mergând cu bi-

cicleta pe Transalpina, acesta a avut 
surpriza să afle că bagajele lăsate fără 

supraveghere pe munte au fost ten-
tante pentru alți turiști care au trecut 
și ei pe acolo și l-au ușurat de o parte 
din bunuri. 

Bicicleta legată de un stâlp care 
susținea un indicator pentru un tra-
seu montan a fost observată inițial și 
de salvamontiștii gorjeni, aflați în pa-
trulare prin zonă. 

Aceasta fusese lăsată pe marginea 
drumului, unde de regulă turiștii mai 
parchează mașinile pentru a merge în 
drumeții pe munte. 

Turistul neamț a văzut mașinile 
parcate și a crezut că e în regulă să își 
lase și el bicicleta și bagajele acolo. 

Mai mult, peste noapte a rămas pe 
munte și a dormit în cort. 

Dimineața salvamontiștii au ob-
servat că bagajele de pe bicicletă nu 
arătau deloc în regulă, semn clar că 
cineva umblase prin ele. 

Și pentru că proprietarul nu apă-
rea, salvatorii s-au gândit și că pro-
prietarului i s-ar fi putut întâmpla 

ceva rău, mai ales că vremea fusese 
neprielnică pe munte. 

Ulterior, l-au identificat pe propri-
etar, un turist neamț, care, întâm-
plător, are aceiași meserie cu a lor. 
„Salvamontiștii gorjeni au găsit pose-
sorul bicicletei, un cetățean german 
care a înnoptat în zona lacurilor din 
căldarea Gâlcescu și a lăsat bicicleta 
legata de stâlpul de marcaj .

Din păcate, în timpul nopții, acesta 
a fost jefuit fiind sustrase bunuri din 
bagaje și piese si accesorii ale bicicle-
tei. 

Salvamontiștii se vor întoarce în 
bază, urmând ca jandarmii montani 
să păzească lucrurile acestuia până la 
sosirea poliției care va efectua cercetă-
rile necesare”, a transmis Salvamont 
Gorj.

Turistul german nu a vrut să 
facă prea multe comentarii cu privi-
re la cele întâmplate, menționând că 
singura lui supărare a fost dată de 

dispariția pașaportului. 
Fără acesta nu va putea in-

tra în Turcia, fiind nevoit să își 
facă altul nou. 

Germanul se află într-un 
tur prin toată lumea cu bici-
cleta, din bagaje lipsindu-I o 
tabletă, în care avea fotografii, 
și un pic peste 100 de euro, 
plus alte accesorii de pe la bi-
cicletă. 

El și-a asumat responsa-
bilitatea pentru cele întâm-
plate și chiar le-a mulțumit 
salvamontiștilor gorjeni și 
polițiștilor din Vâlcea pentru 
grija pe care au manifestat-o 
pentru  soarta sa, menționând 
că acest mic incident nu îl va 
determina să renunțe la călă-
toria în care a pornit la înce-
putul verii. 

Polițiștii din Voineasa au 
deschis un dosar penal în 
încercarea de a da de urma 
hoților. 

Printre ipotezele luate în 
calcul este și cea conform că-
reia câinii ciobanilor din zonă 
să fi tras de bagajele de pe bici-
cletă și să le fi rupt, după care, 
evident, cineva care a trecut 
pe acolo și a văzut tableta și 
banii turistului german să le fi 
luat și să fi plecat cu ele mai 
departe.

 GELU IONESCU
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Cum arată după modernizare trei secții Cum arată după modernizare trei secții 
ale Spitalului Județeanale Spitalului Județean
Trei secții ale Spitalului Județean de Urgență din Târgu-Jiu au fost 
modernizate cu bani de la bugetul județean. Investiția a depășit 2,7 
milioane lei fără TVA.

Notă de 4.90 la concursul de ajutor de șef de postNotă de 4.90 la concursul de ajutor de șef de post

„Complementar proiectelor 
finanțate din fonduri europene pe 
care le are în derulare la Spita-
lul Județean de Urgență Târgu Jiu, 
Consiliul Județean Gorj realizează și 
investiții de reabilitare și modernizare 
a unității spitalicești cu fonduri alo-

cate din bugetul propriu al județului. 
La acest capitol, a fost finalizată o 
nouă investiție de modernizare a trei 
secții din structura de  funcționare a 
unității spitalicești, Medicină internă 
I, Gastroenterologie și Neonatologie, 
care se află în corpul de clădire situat 
pe strada Progresului nr. 18  din Târ-
gu Jiu”, a anunțat Consiliul Județean 
Gorj.

Astfel, s-a intervenit prin lucrări 
de arhitectură pentru amenajări inte-
rioare la toate spațiile destinate atât 
cadrelor medicale, cât și pacienților 
(saloane, săli de tratamente, cabinete 
medici, săli de mese, holuri, grupuri 
sanitare în unele saloane, inclusiv 

grupuri sanitare pentru persoane cu 
dizabilități), au fost  reabilitate și mo-
dernizate instalațiile electrice, termice 
și sanitare,  cele trei secții fiind dotate 
cu sisteme de detectare, semnalizare 
și avertizare incendiu.

Recepția la terminarea lucrări-
lor a avut loc la finalul lunii august. 
Investiția s-a ridicat la 2.705.415,11 
lei fără TVA.

De la începutul anului și până în 
prezent, în Secția Medicină Internă 
au fost internați 1.054 de pacienți, 
dintre care 213 pe Compartimentul 
Nefrologie. 

„Compartimentul de Nefrologie 
este singura structură din județul 
Gorj care asigură monitorizarea, spi-

talizarea pacienților cu patologie ne-
frologică, precum și pentru cei aflați 
în stadiul predialitic sau pentru cei 
care necesită inițierea tratamentului 
de substituție a funcției renale prin 
hemodializă”, a transmis Spitalul 
Județean.

I.I.

Poliția Gorj angajează, din sursă externă, agenți de poliție 
în mediul rural. Este vorba de cinci posturi de ajutor de șef 
de post în comunele Văgiulești, Slivilești, Crușeț, Alimpești și 
Padeș. 

Nu mai puțin de 91 de dosare au fost depuse la IPJ Gorj, 
însă 27 dintre ele au fost invalidate. După probele sportive, eli-
minatorii, au intrat la proba scrisă doar 28 de candidați. Testul 
grilă a avut loc pe data de 3 septembrie. 

Nu mai puțin de 16 candidați au obținut note peste 7, pra-
gul minim de promovare. Cea mai mare notă a fost 9.40, iar cea 
mai mică, 4.90.

„Sunt declarați «admis» candidații care au obţinut nota fi-
nală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații 
înscriși, în limita locurilor scoase la concurs”, potrivit IPJ 
Gorj.

I.I.



evenimentevenimentMarți, 6 Septembrie 2022Marți, 6 Septembrie 2022»»6666
www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

,,Pentru ca începutul anu-
lui școlar să îl înceapă fără în-
grijorare, copiii unei familii din 
localitatea Văgiulești, județul 
Gorj a fost vizitată duminică, 
4 septembrie, de jandarmii 
din cadrul Detașamentului de 
Jandarmi Motru.  

Familia compusă din mamă 
și patru copii, cu vârste între 3 
și 13 ani, au primit cu bucurie 
ajutorul oferit de colegii noștri, 
constând în rechizite școlare, 
produse alimentare și jucării, 
însumând 1000 lei, proveniți 
din contribuții individuale 

Jandarmii din Motru au venit în ajutorul unei Jandarmii din Motru au venit în ajutorul unei 
mame cu patru copiimame cu patru copii
Jandarmii au ajutat patru copii din Văgiulești să încea-
pă noul an școlar, în condiții mai bune. Aceștia au venit 
cu rechizite, alimente și jucării. Situația lor este una 
foarte dificilă, ei fiind crescuți doar de mamă.

benevole. În luna decembrie 
2021, familia monoparentală 
a mai beneficiat de ajutorul 
jandarmilor din Motru, care, le-
au dăruit produse tradiționale 
specifice sărbătorilor de iar-
nă, recompensa primită fiind 
zâmbetele și mulțumirile pri-
mite din partea familiei.  Și de 
această dată au resimțit bucu-
ria copiilor că vor avea cele ne-
cesare unui an școlar în care 
să primeze rezultatele bune la 
învățătură”, a comunicat IJJ 
Gorj.

M.C.H.

Este forfotă mare în pă-
durile din zona montană a 
județului, unde gorjenii au 
ieșit cu mic cu mare să strân-
gă ciupercile apărute după 
ploile de la sfârșitul săptămâ-
nii trecute. 

Pe marginea drumurilor 
ce trec prin pădurile de la 
Arcani, Dănești, Lelești, prin 
Defileului Jiului ori la Novaci 
și Rânca sunt zeci de mașini 
oprite, mai ales la sfârșit de 
săptămână, oamenii profitând 
de recolta bogată de hribi și 
ghebe din această perioadă. 

Mulți le strâng pentru 
consumul propriu, mai ales 
proaspăt culese, dar sunt și 
cei care le dau intermedia-
rilor ori puținelor centre de 

E vremea ciupercilor!
colectare existente la nivel de 
județ. Romsilva a concesionat 
pădurile pentru această ac-
tivitate către firme private și 
firmele sunt cele care se ocu-
pă de colectarea și vânzarea 
ciupercilor în special către 
Italia și Germania. 

Marius Paraschivescu ad-
ministrează o astfel de aface-
re, dar spune că duce lipsă de 
forță de muncă, la fel ca alte 
domenii de activitate din țara 
noastră. 

Selectarea ciupercilor adu-
se din pădure se face manual, 
iar activitatea este una sezo-
nieră, ceea ce face destul de 
greoaie găsirea unor angajați 
care să lucreze în acest dome-
niu pentru o perioadă destul 

de limitată ca timp. „Prețurile 
sunt în scădere pentru că este 
marfă multă. Ciupercile s-au 
făcut din plin și suntem de 
abia la început, iar prețurile 
variază de la o zi la alta. Ca 
medie, se situează undeva la 
8 lei kilogramul, iar la export 
rămâne în jurul a doi euro. Au 
fost perioade și pentru 3 euro, 
dar atunci producția era mai 
mică. Mare parte din ceea ce 
colectăm ajunge în străină-
tate, deși în ultima vreme și 
restaurantele din București 
par interesate să aibă o mar-
fă proaspătă și de calitate și 
le-am livrat și lor, dar cantități 
mai mici”, a explicat Marius 
Paraschivescu.

 GELU IONESCU



societatesocietate www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»77Marți, 6 Septembrie 2022Marți, 6 Septembrie 2022

Agenția Națională de Admi-
nistrare Fiscală a anunțat 
că zece companii de apărare 

din România vor avea datoriile șterse, 
una dintre ele fiind Uzina Mecanică 
Sadu. Impactul bugetar este de peste 
100 milioane de lei. 

Proiect pentru ștergerea datoriilor UM Sadu
Este vorba despre companiile din 

producția sau comerțul cu armament, 
muniții și material de război.

Noul proiect de ordin aduce noi 
formulare de completat, acestea fiind 
cererea de anulare a obligațiilor fis-
cale și bugetare, certificatul de ates-

tare fiscală și decizia de anulare a 
obligațiilor fiscale sau bugetare dato-
rate operatorilor economici din indus-
tria națională de apărare.

Actul se referă la datoriile până la 
31 martie 2022.

Motivul principal pentru care se 
ia această decizie este legat de întă-
rirea capacității de apărare a Româ-
niei prin luarea unor măsuri urgențe 
de redresare economico-financiară 
a operatorilor economici de interes 
strategic, astfel încât Forțele Siste-
mului Național de Apărare să poată 
fi pregătite pentru protejarea intere-
selor esențiale și siguranței statului 

român, precum și pentru a-și onora 
obligațiile asumate în calitate de stat 
membru UE și NATO.

Cele 10 companii care vor avea da-
toriile șterse sunt: Societatea Uzina 
Mecanică București S.A, Societatea 
Uzina Mecanică Plopeni, Societatea 
Uzina Automecanică Moreni, Socie-
tatea Metrom S.A, Societatea Tohan 
S.A, Societatea Fabrica de Pulberi 
Făgăraș, Societatea Pirochim Victo-
ria, Societatea Uzina Mecanică Sadu 
(Gorj), Societatea Carfil, Societatea 
Fabrica de Arme Cugir.

I..I.

Deschiderea noului an școlar la Grădinița 
,,Sf. Stelian” din Tărgu-Jiu

Grădiniţa ,,Sfântul Stelian“ din 
municipiul Târgu-Jiu şi-a deschis din  
nou porţile pentru micuţii ce vor fi 
educaţi şi pregătiţi pentru viaţă  prin 
dobândirea unor frumoase valori reli-
gios-morale creştine.

Aflată sub patronajul Mitropoliei 
Olteniei, prin asociaţia ,,Vasiliada“,  
filiala Târgu-Jiu, grădiniţa oferă și în 
anul școlar 2022-2023 cele mai bune 
condiţii pentru  pregătirea şi educa-
rea tinerelor vlăstare din reşedinţa ju-
deţului Gorj.  Ca în fiecare an, deschi-
derea noului an şcolar a fost marcată 
la  grădiniţa ,,Sfântul Stelian“ prin 
săvârşirea unei slujbe religioase de  
mulţumire şi de binecuvântare, după 
cum ne-a declarat părintele Ciprian 

Sîrbu,  directorul filialei Târgu-Jiu a 
asociaţiei ,,Vasiliada”.

,,O grădiniţă venită din partea bi-
sericii în sprijinul comunităţii este un 
lucru extraordinar de bun, este un 
lucru care încurajează pur şi  simplu 

comunitatea, pe de o parte, şi pe de 
alta parte, să nu mai vorbim  de con-
diţiile pe care le asigură pentru copiii 
din această grădiniţă. Este o institu-
ţie prin care sistemul nostru educa-
tional are încă o cărămidă bună în 
construcţie. Copiii ce învaţă aici vor 
fi oameni bine  educati, vor fi credin-
cioşi şi nu au cum să nu aibă izbândă 
în viitorul  apropiat, la şcoală, dar şi 
în cel îndepărtat pentru o nouă soci-
etate  mai bună decât cea de astăzi”, 

a declarat unul dintre participanţii la 
deschiderea noului an şcolar la grădi-
niţa ,,Sfântul Stelian“ din  municipiul 
Târgu-Jiu.

Grădința Mitropoliei Olteniei din 
municipiul Tărgu-Jiu se află sub  
purtarea de grijă de Sfăntului părinte 
STELIAN, ocrotitorul copiilor, iar acti-
vitatea ei a demarat în prima parte a 
anilor 2000. În prezent, această uni-

tate școlară dispune de un paraclis 
cu hramul sfăntului ocrotitor unde se 
săvărșesc slujbe religioase și micuții 
sunt împărtășiți periodic de către pre-
ot. În noul an școlar 2022-2023 peste 
120 de copii, repartizăți în șase gru-
pe, cu program normal și prelungit, 
vor urma cursurile Grădiniței ,,Sf.
Stelian” din municipiul Tărgu-Jiu.

MARIUS STOCHIȚOIU
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Deschiderea noului an școlar a fost cu totul speci-
ală la Școală Gimnazială ,,Constantin Săvoiu”, din 
Târgu-Jiu. Dascălii și-au așteptat elevii cu două mo-
mente artistice, cu sprijinul actorilor de la Teatrul 
,,Elvira Godeanu” și a Ansamblului ,,Doina Gorju-
lui”. Atmosfera a fost una cât se poate de plăcută 
și apreciată atât de cei mici, cât și de părinții lor 
care au putut în acest an să-i însoțească, așa cum 
o făceau înainte de pandemie.

La festivitatea de deschidere a fost prezent prima-
rul Marcel Romanescu care a ținut un mic dis-
curs în fața părinților și copiilor, vorbind despre 

cât de importantă este școala în viața tuturor, având me-
saje de încurajare pentru cei mici și urându-le succes atât 

Primarul Marcel RomaPrimarul Marcel Rom
– Afl ă ce a pregătit c– Afl ă ce a pregătit c

lor cât și dascălilor de la ,,Constantin Săvoiu”. Amintim 
că municipalitatea a obținut finanțare pentru reabilitarea 
acestei unități de învățământ, cea mai mare școală gim-
nazială din Târgu-Jiu, primarul Romanescu implicându-
se în toate proiectele care vizează reabilitarea și dotarea 
tuturor școlilor din municipiu.
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manescu a deschis noul an școlar la ,,Constantin Săvoiu” manescu a deschis noul an școlar la ,,Constantin Săvoiu” 
t conducerea școlii pentru copii!conducerea școlii pentru copii!

Conducerea unității de învățământ i-a mulțumit lui 
Marcel Romanescu pentru implicarea sa în realizarea 
unor proiecte importante și aproape finalizate la ,,Con-
stantin Săvoiu” și, mai ales, pentru prezența la festivita-
tea de deschidere a noului an școlar.

Momente artistice

Conducerea școlii, doamnele director Corina Panduru 
și Ramona Frățilescu, au ținut foarte mult să-și bucure 

elevii și, astfel, cei prezenți i-au putut vedea pe actorii 
Valeriu Bâzu, în rolul lui  Cațavencu, Dan Calotă care l-a 
interpretat pe Trahanache și Ion Alexandrescu – Tipătes-

cu într-un moment din piesa ,,O scrisoare pierdu-
tă” de I.L. Caragiale, în regia artistică a lui Marian 
Negrescu. 

De asemenea, un moment folkloric a fost susținut 
de artiștii Ansamblului ,,Doina Gorjuluji”.

De asemenea, directorul școlii, prof. Corina Pan-
duru a transmis și mesajul inspectorului general 
școlar, Marcela Mrejeru: ,,Ne regăsim la început de an 

școlar, părinți elevi și profesori, împărtășind aceeași 
încredere în dăruirea și competența învățătorilor și a 
profesorilor. În aceste momente, copiii sunt în centrul 
atenției noastre. Este un nou început. Orice început 
este o fereastră deschisă spre viitor” a fost o parte 
din mesajul inspectorului general.

M.C.H.
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,,Teza mea este aceea că a fi  creștin presupune vederi, atitudini și acțiuni, plecând, ,,Teza mea este aceea că a fi  creștin presupune vederi, atitudini și acțiuni, plecând, 
fi rește, de la credința în Iisus ca revelator al unei relații anume cu Dumnezeu”!fi rește, de la credința în Iisus ca revelator al unei relații anume cu Dumnezeu”!

Educaţia…şi Lecţia de viaţă!
Interviu cu domnul prof. univ. dr. Andrei MARGA, Dr.h.c.mult. personalitate ştiinţifică proeminen-
tă a vieţii sociale, ştiinţifice şi politice, fost Ministru de Externe şi al Educaţiei din România       

-Rep. Domnule ministru, cred că nu puteam 
pierde oportunitatea ca la începutul anului nou bi-
sericesc, să continuăm şi chiar să dezvoltăm tema 
formelor şi a modalităţilor prin care se legitimea-
ză creştinul de ieri, de azi şi de mâine, pentru a 
evidenţia momentele marcate de atâtea probleme 
care frământă viaţa oamenilor, prin crizele care ne 
înconjoară şi care ne determină să ne îndreptăm 
atenţia şi nădejdea noastră către Dumnezeu şi că-
tre tot ceea ce înseamnă credinţa noastră deptmă-
ritoare!  

- A.M. Domnule profesor, în cartea «Despre liberta-
tea creștinului» (1520), Martin Luther este cât se poate 
de explicit când spune: „Așa că ne dăm seama că un 
creștin are destul prin credință și nu are nevoie de altă 
lucrare pentru a fi cucernic; iar dacă n-are nevoie de 
vreo altă lucrare, atunci, înseamnă că este dezlegat de 
toate poruncile și legile; iar, dacă este dezlegat, atunci 
este cu siguranță liber. Aceasta este libertatea creștină, 
singura credință, care ne îndeamnă să nu trândăvim 
sau să facem rău, ci ne învață că nu avem nevoie de 
nici un alt fel de lucrare pentru a dobândi evlavia și 
mântuirea, despre care vrem să spunem mai multe lu-
cruri în cele ce urmează”( Martin Luther, Scrieri, Edi-
tura «Logos», Cluj-Napoca, 2003, vol.1, traducere Pe-
tru Forna, p.159-160). Altfel spus, libertatea creștină 
include credința ce te pune în mișcare să preiei cauze 
ale celorlalți oameni și să contribui la «Împărăția lui 
Dumnezeu»!

,,Creştin înseamnă să te bucuri când sufl etul 
aproapelui tău se întâlneşte cu Dumnezeu”! 

-Rep. Domnule ministru, tema noastră de bază 
se referă la modul cum se justifică însuşi creştinis-
mul, aşa că v-aş ruga să dezvoltăm puţin această 
temă!

- A.M. Luther a găsit acest înțeles activ al credinței 
în Scripturile creștinismului și l-a valorificat. Pe baza 
ideii justificării prin credință, el s-a distanțat imediat 
de concepția curentă, după care Dumnezeu este doar 
Stăpânul, care dă lumii direcție și emite cerințe față de 
oameni, în favoarea concepției după care «milostenia» 
lui Dumnezeu este temei și imbold al vieții active. Nu 
lucrări cuvioase și exerciții sau recunoașteri lumești, 
ci orientarea în viață conform «dreptății» și «iubirii 
aproapelui», izvorâte din viața lui Iisus, duc la «graţie» 
(Gnade). În acest fel, «credința» (Glaube), dar, nu orica-
re credință, ci acea credință ce se prelungește în fapte 
specifice, devine «justificarea» creștinului.

-Rep. Luteranismul şi calvinismul se deosebesc, 
totuşi, de abordarea creştin-ortodoxă!

- A.M. Jean Calvin a explicitat un alt aspect al jus-
tificării. El a plecat de la premisa după care Dumne-
zeu nu este doar creatorul lumii, ci și diriguitorul ei 
continuu și izbăvitorul ei. Dumnezeu alege oamenii 
pentru proiectul său cu lumea. «Alegerea» este gestul 
prin care Dumnezeu stabilește că unii oamenii sunt 
destinați vieții veșnice, alții morții perpetue (Jean 
Calvin, «Învățătura religiei creștine», Editura «Cartea 
Creștină», Oradea,  2003, traducere Elena Jorj și Da-
niel Tomuleț, vol.I p.345-347). Credința în Iisus este 
condiție a «salvării» pentru viața veșnică, iar obținerea 
ei este o chestiune de «graţie» (Grace). Semnul obținerii 
«grației» este reușita în lucrările întreprinse pentru 
apropierea «împărăției divine», spre gloria lui Dumne-
zeu!

-Rep. Vedeţi, acestea sunt aspecte şi referiri 
care îmi scapă şi pot spune că nu am temeinice in-
formaţii şi cunoştinţe despre calvinism, însă, până 
la urmă, Atotputernicia Lui Dumnezeu este o ches-
tiune care merită abordată!

- A.M. Omnipotența lui Dumnezeu este vigilentă, 
eficientă și activă (p.305) și rezultă din bunătate și gri-
jă pentru oameni! Nimic în evenimentele individuale 
nu este la întâmplare; nimic nu se petrece în lume fără 
providență (p.310). Dumnezeu își pune în aplicare pro-
iectul pentru poporul său, dar de aici nu rezultă că 
oamenii trebuie să stea pasivi! «Predestinarea» nici nu 
este același lucru cu «soarta» antică. Și Jean Calvin 
este cât se poate de clar: „Aceasta înseamnă că noi 
nu suntem nici pe departe împiedicați de hotărârile 
veșnice ale lui Dumnezeu ca să ne purtăm de grijă sau 
să ne punem în ordine toate lucrurile, dar întotdeauna 
cu supunere față de voința sa”!. 

-Rep. Dar, autorul nu se referă şi la pericolele şi 
încercările vieţii acesteia? Care ar fi motivul sau 
temeiul prevederii pericolelor?

- A.M. ,,Motivul este evident, arată Jean Calvin, căci 
Cel care a stabilit limitele vieții noastre ne-a încredințat 
în același timp și grija față de ea. El ne-a oferit mijloa-
cele și remediile necesare pentru a o păstra; de ase-
menea, ne-a făcut capabili să prevedem pericolele și, 
ca nu cumva ele să ne ia prin surprindere, ne-a pus la 
dispoziție remediile și precauțiile necesare. Acum este 
limpede care este sarcina noastră”(p.321-322). 

-Rep. Foarte interesant, pentru că observaţia 
conţine şi un fel de moralitate creştină, exprimată 
prin mulţumirea adusă Lui Dumnezeu!

- A.M. Certitudinea «predestinării» pune în inimi o 
încredere în Dumnezeu plină de bucurie (p.330) și de-
termină la «asceză», care este chibzuința rațională de 
a îndeplini condițiile obținerii «graţiei». În vreme ce co-
militonul său la Sorbona, Ignatiu de Loyola, întemeia 
ordinul iezuiților cu deviza «sentire in Ecclesia», Jean 
Calvin formula deviza «onoare lui Dumnezeu». El fruc-
tifica afirmația lui Pavel că «Hristos Dumnezeu ne-a 
ales pe noi (credincioșii) să salvăm lumea» (Efesieni, 
1, 4).

-Rep. Cum se justifică faptul că orice manifesta-
re a omului se supune Voinţei Lui Dumnezeu?

- A.M. Convingerea potrivit căreia justificarea s-ar 
obține doar prin «credință a atras și reacții. Conciliul 
din Trento (1543-1565) a fixat pentru multă vreme re-
plica după care cel care crede că doar prin «credință» 
se atinge iertarea păcatelor și «grația» divină nu are 
de a face cu creștinismul. Mai trebuie luate în seamă 
Poruncile lui Dumnezeu și nevoia manifestării credin-
ciosului în acord cu voința divină!

-Rep. Domnule ministru, Andrei Marga, dar, 
aceste abordări la care vă referiţi, ne pot arăta aşa 
de bine, ce înseamnă a fi creştin?

- A.M. Creştin înseamnă să te bucuri când sufle-
tul aproapelui tău se întâlneşte cu Dumnezeu. Creş-
tin înseamnă să trăieşti şi să participi la bucuria şi la 
sporirea aproapelui tău, ca şi cum ar fi a ta. Creştin 
înseamnă să nu iei în seamă, aşa cum spune David, 
suferinţele, care totdeauna au constituit calea cea mai 
grabnică ce duce la Cer. Creştin eşti când durerea ce-
luilalt este durerea ta! Nu poţi să te numeşti creştin 
şi să fii şi mason, şi iubitor de avere şi escroc şi nici 
măcar nu trebuie să ai de-a face cu cei ce s-au lepădat 
în mod conştient de Atotţiitorul şi au ales să slujească 
lui Mamona şi legiunilor de demoni pe care îi trage 
după el. (Dionisie A. Makris, «Iannis cel nebun pentru 
Hristos» Editura «Evanghelismos» 2010, p. 59)

„Acționează astfel încât efectele acțiunii tale să 
fi e în acord cu permanența autenticei vieții umane 
pe Pământ”! 

-Rep. În ce manieră poate fi abordată problema 
libertăţii creştinului?

- A.M. Luther, însuși, nu a fost deajuns de expli-
cit atunci când a discutat libertatea creștinului. Când 
țăranii germani s-au răsculat în numele ei, el i-a cri-
ticat – ceea ce nu  avea legătură cu creștinismul. În 
contrapondere, însă, lucid, în 1830, Hegel a pus capăt 
tezei «bisericii cu diferite clase de oameni». „Înțelegem, 
însă, libertatea creștină – declara magnificul rector de 
atunci al Universității din Berlin – astfel că fiecare este 
declarat demn să se adreseze, cu gândurile sale, rugă-
ciunile sale și slăvirea sa, lui Dumnezeu, că fiecare își 
stabilește el însuși relația sa cu Dumnezeu și relația 
lui Dumnezeu cu el, iar Dumnezeu Însuși se realizea-
ză, la rândul Său, în spiritul uman. Avem de-a face, 
astfel, nu cu o divinitate care este supusă determină-
rilor naturii, ci cu un Dumnezeu care este adevărul, 
rațiunea veșnică și conștiința acestei rațiuni, adică 

este spirit“ (Hegel, «Berliner Schriften 1818-1831» Su-
hrkamp, Frankfurt am Main, 1997, II, p.33). Hegel a 
spus clar faptul că libertatea creștină este reală doar 
fiind pentru orice om și în orizontul «libertății spiri-
tului» (Freiheit des Geistes)– «spiritul» fiind sinteză a 
libertății individuale și a bunei stări a tuturor!

-Rep. Cum este privită, astăzi, «justificarea» 
creştinului?

- A.M. Fără a intra aici în detalii, putem spune că 
«justificarea» creştinului este privită, astăzi, cu ochi 
noi, rezultați din nevoia resimțită de revenire la «me-
sajul creștin originar» (Hans Küng, Rechtfertigung…, 
p.X). Acest mesaj include în credință și acțiunea în 
consecința îmbrățișării dreptății și iubirii aproapelui. 
Pe de altă parte, deja Karl Barth a înlocuit împărțirea 
oamenilor în aleși și damnați cu ideea că în Iisus, orice 
om este ales și că biserica mijlocește alegerea de către 
Dumnezeu, care nu mai desparte creștinii și lasă loc 
cooperării pe alte teme. Pe acest curs au ajuns la în-
făptuiri practice în viața comunităților cei care au în-
curajat intensificarea grijii pentru justificare din par-
tea fiecărui creștin, recunoscând că Dumnezeu îl poate 
oricând chema la judecată! Teologi profund credincioși 
și excelent pregătiți juridic și retoric au contribuit la 
crearea spiritului civic al oamenilor liberi și întreprin-
zători ai societății moderne, care contribuie la apro-
pierea «Împărăției lui Dumnezeu» pe Pământ. În orice 
caz, faptele ar trebui să dea de gândit din prima clipă, 
atunci când se discută, cine se poate socoti îndreptățit 
să se considere a fi creștin!

-Rep. Şi care ar fi opinia Excelenţei voastre în 
acest sens?

- A.M. Teza mea este aceea că a fi creștin presu-
pune vederi, atitudini și acțiuni, plecând, firește, 
de la credință: credința în Iisus ca revelator al unei 
relații anume cu Dumnezeu, care a așezat «mântuirea» 
(redempțiunea) în consecința promovării dreptății și 
iubirii aproapelui. Kant a formulat imperativul cate-
goric al moralei creștine: poartă-te astfel încât maxima 
conduitei tale să poată deveni maximă a conduitei fie-
căruia. Hegel a simțit nevoia să precizeze că libertatea 
creștină leagă intim viața persoanei cu viața tuturor. 
Alți filosofi au rafinat această legătură. Aș reformula 
imperativul, la rândul meu, astfel: „Acționează astfel 
încât efectele acțiunii tale să fie în acord cu permanența 
autenticei vieții umane pe Pământ și să poți răspunde, 
la nevoie, în orice clipă, în fața oricui, de ceea ce s-a 
petrecut în sfera acțiunii tale”!

-Rep. Acum, în finalul dialogului nostru, dom-
nule ministru, cred că mi-aţi umplut inima de bu-
curie!

- A.M. În opinia mea, imperativul ce se adresează 
creștinului în zilele noastre este ca înfăptuirea dreptății 
și iubirea aproapelui să fie duse până la capăt – adi-
că, dincolo de conformismul instituțional al unora («fac 
ceea ce se cere») și de exhortațiile subiectivismului 
(«nu-s vremuri să faci ceva» sau «fac doar ce-mi spune 
tradiția») altora. Duse până la capăt – adică, făcând 
ceea ce este nevoie în orizontul înfăptuirii «Împărăției 
lui Dumnezeu»! Schimbând, așadar, tehnologii, 
cunoștințe, relații, instituții, roluri pentru a întruchi-
pa valori! A fi creștin presupune a valorifica oamenii 
înainte de orice, a cultiva disponibilitatea la schimba-
re, inclusiv la schimbarea de sine, a pune dialogul mai 
presus de orice. A fi creștin presupune atitudini, de 
exemplu, a nu ceda egoismului și lăcomiei, a nu te lăsa 
în seama primelor impresii și a simplei propagande. A 
fi creștin presupune acțiuni, precum a spune pe nume 
sărăciei, imposturii, minciunii, nedreptății, a-l apăra 
pe cel în necaz și a propune celor din jur soluții mai 
bune decât cele pe care le practică. Numai în aceste 
condiții ești azi creștin! 

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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INTERVIURILE GORJEANULINTERVIURILE GORJEANUL

S.D.P.: În ce constă <<secretul>> poeziei 
dumneavoastră?

I.P.B.: Umberto Eco credea că un secret e fie ob-
scur fie, în cel mai fericit caz, concret-senzorial.

S.D.P.: Deja „îmi complicați” orizontul de re-
ceptare.

I.P.B.: Și desigur ți-l și contrazic. Poezia e în 
esență ritm, rimă (mecanică ori interioară), meta-
forologie adecvată onirismului confluent cu surre-
alismul.

S.D.P: Se vorbește că simțiți „un fenomen ac-
tual, că sfruntați postmodernismul prin modul 
dumneavoastră distinct de a face poesisul...”

I.P.B.: Pentru mine, ludicul e grav, iar jocul e 
tragic. Dezvoltarea inerent transretorică își etalea-
ză, la fel de dezinvoltă, retroclasicitatea.

S.P.D.: Ei, vreți dinadins să vă demonstrați 
capabilitatea de a acoperi o arie cât mai extinsă 
a metapoeticii. Ba mai mult glisați, ca o notă 
irefutabilă, spre transpoetică și arhitextualita-
te.

I.P.B.: Sunt, cum ar exclama Marius Ghica, un 
constructor de viziuni placentare, de „digresiuni 
plenipotențiare”. Îmi arog curajul de a fi și <<anti-
politic>>, din clipa în care „lichelele” s-a substituit 
adevăraților politicieni. Am la mine un bagaj tran-
scultural greu de aruncat peste bord (de corabie sau 
de balon – n.m.). Am optat pentru așa-zisa tradiție 
neomodernistă, nu fără a-mi asuma misiunea de-a 
o recupera creator-inventiv-trans-modernist. A fost 
privilegiul meu maxim.

S.D.P.: Sunteți un conchistator. Adrian Alui 
Gheorghe v-a depistat tonul oracular: Constan-
tin Cubleșan v-a considerat un perpetuu răzvră-
tit. Theodor Codreanu v-a elogiat misionarismul 
de teoretician al transmodernismului.

I.P.B.: N-aș vrea să ne învârtim în jurul cozii. 
Îmi amintesc de ce credea Edgar Allan Poe despre 
poetic, anticipându-l pe Valéry. Și eu continuu să 
mizez pe muzică, pe pictură, pe ut theoria poesis, 
pe transimaginar (îți traduc mintenaș: însemnă, 
terminologic, recuperarea, resurectarea sacrului 
din / în profan, cotidianul buimac), pe... corectitu-
dine și comentariul aferent, pe dicțiune și pe „devi-
ere” în metaforă; dar nu cu obstinație pentru că îmi 
plac alegoria și parabola; cultiv, paradoxal, ca pe o 
eliberare de presiunea scriiturii, forma fixă, speciile 
tradiționale: elegia, idila, balada, oda, imnul, paste-
lul. Degeaba m-a ironizat Horia Gârbea într-un, Lu-
ceafărul, eu asta sunt: adept al ritmurilor savante 
ori populare, al rimei clasice sau interioare; al an-
gajamentului, hiperbolei ori litotei. Îi aud în arier-
gardă pe Mallarmé, pe Verlaine, Claudel, Montale, 
Elytis, Pound, Eliot, Stănescu, Eminescu, Bacovia, 
Pillat ș.a.

S.D.P.: Aveți un program poetologic, o doctri-
nă proprie? S-a vorbit deja despre transmoder-
nism, despre transhermeneutică, despre logica 
trivalentă, despre ezoterezie, meditații în im-
ponderabil, de reinventarea lui Orfeu, despre re-
inventarea regimului literar de capodoperă (ați 
publicat o trilogie în acest sens). Vi s-au dedicat 
trei monografii realizate de George Mirea, Ion 
Trancău, Petru-Ilie Birău (apărute deja). S-au pu-
blicat despre cărțile dumneavoastră sute de cro-
nici, eseuri, studii în toată regula. Aveți o activi-
tate de editor prodigioasă ș.a.m.d. Și totuși...

I.P.B.: Dragul meu interlocutor de sărbătoare. 
Am și le-am lansat pe piață. Câteva „istorii litera-
re” mi le-au interpretat corect. Altele mi-au ignorat 
contribuțiile. Cei bătrâni nu înțeleg iar cei tineri 
nu pricep. Am dat din umeri cu supărare ciorani-
ană. Am ajuns la concluzia, dramatică în ceea ce-i 
privește, că acum sunt neputincioși (ci nu – cum 
aș putea să cred – prea plini de ei), reci ori distanți, 
mai mult sau mai puțin motivați. Nu mai dau nume 
căci mi-aș face niște dușmani în plus. Uneori și eu 
mi-s... oarecum „afurisit”, drept pentru care îi rog să 
mă ierte. La mine nu-i aroganță ci neclintita încre-
dere în propria-mi existență, concepție, revoluție, în 
propriu-mi discurs, lirism, transmodernism, trans-
disciplinarism etc. Sunt absolut stăpân pe uneltele 
mele, cele multe, cele grele.

S.D.P.: Știu că aveți o bibliotecă impresio-
nantă, că ați donat mii de cărți prin orașe și co-

mune din Gorj, Dolj, Mehedinți, Alba, București, 
Cluj-Napoca. Cât timp zăboviți în acest „Biblio-
polis” propriu?

I.P.B.: Stau în Bibliotecă și visez la o ediție in-
tegrală a operei mele poetice. Probabil acest lucru 
nu se va întâmpla niciodată (nici măcar postum). 
Ori poate foarte, foarte târziu, după vreo sută-două 
de ani de la nașterea (ori de la moartea mea) ca în 
cazul lui Mihai Eminescu.

S.D.P.: Drumul dumneavoastră spre Marea 
Poezie a fost drept ori sinuos? Ați avut vreun 
spân pe cale să vă orienteze, să vă șlefuiască 
arta și caracterul?

I.P.B.: Inteligente întrebări și răspund cu plă-
cere la ele. Drumul meu, sinuos ce-i drept, spre 
Marea Poezie, a cunoscut multe meandre, ocoluri, 
bule, metamorfoze, transformoze și transgresiuni, 
reverii motivante; și se va revendica în absența-mi, 
în același timp, din Orfeu și din Narcis, din Dante 
și Shakespeare, din Edgar Allan Poe și Charles Ba-
udelaire, din James Joyce și Martin Heidegger.

S.P.D.: Aveți și un tablou de valori oarecum 
mai restrâns? Dac-ar fi să vă faceți un cadou de 
unul singur, de ziua dumneavoastră de naștere, 
5 noiembrie 1954, ce carte ați cumpăra dintr-o 
librărie ori dintr-un anticariat?

I.P.B.: După cum se vede, tabloul meu de va-
lori este oarecum restrâns de moment, dar el 
poate cunoaște extensiuni, aderări de contact, 
comparativități poliedrale. Cât privește provoca-
rea cu acea „carte perfectă”, „ideală”, prefer să-mi 
permiți să cuget mai îndelung. Oricum, actual-
mente, trag brazdă înaltă și adâncă prin teritoriul 
prozei „filozofice”. Mă refer la Kafka, Proust, Joyce, 
Camus, Hesse, Cioran, Noica.

S.D.P.: Ați căutat – ca și Umberto Eco – limba 
perfectă?

I.P.B.: În căutarea limbii perfecte, eu continuu 
să cred că aceasta ar putea fi chiar limba româ-
nă, din foarte multe pricini: fonetică, lexicală, gra-
maticală, stilistică, poetică, narativă, ficțională, 
dicțională, semantică, simbolică, structurală, re-
matică, pragmahermeneutică, filocalică ș.c.l.

S.D.P.: Cu „căutarea Jumătății Ideale” cum a 
fost? Fericit, trist? Încântat, dezamăgit?

I.P.B.: Să lăsăm oximoronul deoparte, căci 
între timp eu sunt adeptul terțului inclus și al 
noncontradicției transmoderne.

S.D.P: Și totuși insist...
I.P.B.: Fie, dar...
S.D.P.: Accept deja consecințele.
I.P.B.: Fie, cum vrei, dar...
S.D.P.: A avea dar e condiționat de expertiza 

asupra celui care are și har. Harul și darul repre-
zintă sacrul și profanul aflate în noncontradicție, 

terțul inclus fiind inteligența. Căci e penurie de 
inteligență în patrie. Reîntoarcerea la clasicii 
greco-latini ar fi o soluție, iar cea de-a doua, pe 
pământul românesc, ar conta în reancorarea fie-
cărei generații în filonul de aur al scriiturii emi-
nesciene. Cea de-a treia ar fi recitirea periodică 
a unor Dante, Shakespeare, Hugo, Cehov, Musil, 
Mann, Grass ș.a.

S.D.P.: Întreaga planetă e în criză de soluții. 
Au avut loc și niște revoluții? Mă îndoiesc teri-
bil și dezgustat. Au fost mai degrabă prilejuri de 
asasinate în masă la germani, la ruși, la chinezi, 
la francezi etc.

I.P.B.: Ei, da, dezechilibrele dintre bine și rău au 
atârnat în favoarea infamiei și crimei, minciunii și 
exploatării omului de către om. Faci un copil cu-o 
muiere frumoasă, sădești un pom, construiești o 
casă, scrii o carte, croiești o cale dezmoșteniților de 
soartă, ridici un gard, sădești o pădure, protejezi o 
rezervație (dacă ești un politician cu onoare și tran-
sumanist). 

Contempli noaptea cerul plin cu stele, întrucât 
și noi suntem niște astre pe o boltă plină de mistere 
și de rotații ascunse vederii noastre; noi adică, tu și 
eu, el și ea, și ceilalți care se plimbă pe bulevarde 
labirintice, tot căutându-și uneori cu disperare – 
jumătatea Ideală.

Convorbire realizată de 
SILVIU DOINAȘ POPESCU 
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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 casă cu teren 
în suprafață de 1100 mp cu 
toate utilitățile în zonă foar-
te liniștită. Preț negociabil. 
0768019898

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

 Vând 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 fa-
brică pâine - 663 mp, teren 
2.021 mp, deschidere la Dru-
mul Național Motru – Dr. Tr. 
Severin 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. 

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

Telefon 0726.232.195
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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.

 Repar și/sau schimb 

componente la laptopuri și 

calculatoare. Înlocuiesc Dis-

play, tastatura, mousepad, 

baterie, ventilator / Cooler, 

pastă termoconductoare, pla-

că de bază, procesor, memo-

rii RAM, HDD / SSD, unitate 

optică. Instalez Sisteme de 

operare Windows 7, 8, 10, 

programe, drivere, soluții An-

tivirus. Devirusez sistem de 

operare. Mă deplasez la do-

miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

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. 

Telefon: 0720450404 

PierderiPierderi

 S.C. ODIN CONTEX 

S.R.L., CUI RO6375018, 

Nr. Înregistrare Comerț 

J18/1399/1994,  cu sediul 

în localitatea Baia de Fier, 

sat Baia de Fier, județul 

Gorj declară pierdut certifi-

cat de înregistrare emis de 

Oficiul Național al Registru-

lui Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Gorj.

CumpărăriCumpărări
 Cumpăr sau concesi-

onez loc de veci sau cavou 
în Cimitirul vechi Munici-
pal până în biserică. Tel.: 
0740160034.

 Vând garsonieră con-
fort II, îmbunătățită. zona 
CAM, str. Constructorilor, 
parter. Telefon: 0767387350, 
0768870510

ANUNŢ PUBLIC

Titular OBŞTEA DE MOŞNENI SCHELA, cu sediul in 

Corn. Schela, Sat. Schela, Nr. 4, Jud. Gorj, anunţa elabora-

rea primei versiuni a planului: AMENAJAMENTUL FONDU-

LUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND OB-

ŞTII DE MOŞNENI SCHELA, denumit AMENAJAMENTUL 

FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTI-

NAND OBŞTII DE MOŞNENI SCHELA si declanşarea etapei 

de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza 

la APM Gorj,

Tg Jiu, Str. Unirii, Nr. 76, zilnic intre orele 10 - 14.

Comentariile si sugestiile se vor transmite în scris la se-

diul APM Gorj în termen de 18 zile calendaristice de la 

data prezentului anunţ.

Dumitru Dorel-Spiru și Elena-Lucretia, Duica Dan și Ciu-
lica Toma-Marius  anunţă elaborarea primei versiuni a PUZ 
“Construire magazin Penny cu carmangerie, accese auto si 
pietonale, trotuare, sistematizare verticala, reclame pe fata-
de si in parcare, stalp publicitar, imprejmuire, bransamente 
la utilitati si organizare de santier” din judetul Gorj, localita-
tea Turceni, strada DJ673 si DJ 674, CF 39803, CF 39805, 
CF 39806 si CF 39808 şi declanşarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate realiza la APM Gorj, strada Unirii, 
nr. 76, Tg.Jiu, zilnic între orele 09.00 – 15.00 în termen de 
18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Primăria comunei Drăguţeşti, cu sediul în comuna 
Drăguţeşti,  sat Drăguțești, str. Principală, nr. 240, județul 
Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de natu-
ră contractuală vacantă de inspector, grad debutant – Com-
partiment Mediu.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de natură contrac-
tuală vacantă de inspector, grad debutant – Compartiment 
Mediu, va avea loc la sediul Primăriei comunei Drăguţeşti, 
cu sediul în comuna Drăguţeşti,  sat Drăguțești, str. Princi-
pală, nr. 240, județul Gorj, după cum urmează: 

1.În data de 26 septembrie 2022, orele 11.00 va avea loc 
proba scrisă;

2.În data  de 29 septembrie 2022 orele 11.00 va avea loc 
interviul. 

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea func-
ţiei de natură contractuală vacantă de inspector, grad de-
butant – Compartiment Mediu, se depun până la data 16 
septembrie 2022, orele 16.00 la sediul Primăriei comunei 
Drăguţeşti, cu sediul în comuna Drăguţeşti,  sat Drăguțești, 
str. Principală, nr. 240, județul Gorj.

Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţi-
ei de natură contractuală vacantă de inspector, grad debu-
tant – Compartiment Mediu:

-Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă;

-Indeplineşte prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului 
nr. 286/2011 cu modificările  şi completările ulterioare.

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 
0253227625.
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1 – Culturile și agrotehnica lor

Campania de toamnă, care deja a început, este 
cea mai grea campanie din tot anul agricol, căci 
ea presupune recoltarea multor culturi, înfiinţarea 
altora, punerea bazelor tehnologice pentru multe 
culturi de primăvară, iar dacă adăugăm la acestea 
şi eforturile specifice cu zootehnia, de orice fel, rea-
lizăm uşor volumul enorm de muncă pentru fermi-
eri. Plasaţi aceste eforturi în condiţii de climă şi me-
diu, care mai de grabă se pot înrăutăţi decât deveni 
favorabile şi acționarea contracronometru datorită 
cerinţelor tehnologice ale culturilor, speciilor şi ca-
tegoriilor de animale, şi veţi avea imaginea clară a 
ceea ce îi aşteaptă pe fermieri. 

Cum ei sunt cei care ne asigură condiţiile de via-
ţă şi trai fără de care nimeni nu poate supravieţuii, 
cred că puteţi fi de acord cu mine că dintre toate 
meseriile şi activităţile de pe pământ cea de fermier 
este cea mai grea şi totodată şi cea căreia îi dato-
răm respect şi consideraţie, gesturi care nu de pu-
ţine ori dacă nu lipsesc cu desăvârşire sunt la un 
nedrept nivel scăzut. 

Doresc acum ca acest articol să-i informeze din 
timp pe aceia care... au ochi de văzut și urechi 
de auzit, dar mai presus de orice își doresc binele, 
binele lor fiind și binele nostru, al tuturora, ca să 
poată să ia din timp măsurile necesare și să evite 
situația de a trebui să dea rasol propriilor lor efor-
turi.

Grâul, este una dintre principalele culturi agri-
cole a lumii iar în tradiţia agriculturii româneşti 
cultura de toamnă este practic forma dominantă 
de cultură. Cea de primăvară nu ocupă nici mă-
car 1 % din suprafaţa cultivată (se practică doar 
pentru grâul dur, de patiserie). În județul nostru 
dintre cereale, grâul, exceptând desigur triticale, 
este cultura care întâlnește condiții pedo-climati-
ce medii, spre deosebire de porumb care aici are 
condiții pentru producții slabe. Cine are urechi de 
auzit – să audă. 

Triticale, prin structura sa biologică (Triti - 
cale este hibrid artificial între grâu și secară) fiind 
mai rustic, caracter imprimat de secară, dă desigur 
producții cu până la 30 % mai mari decât grâul și 
în furajarea animalelor are și un puternic efect me-
dicinal, moștenit tot de la secară. 

Orzul, fiind o cereală cu puternică tendință de 
cădere și scuturare nu-l recomandăm decât pose-
sorilor de combine care își pot permite recoltarea 
lui la momentul potrivit. 

Facem doar precizarea că tehnologia de cultură 
a orzului este identică cu cea a grâului și tritica-
le, doar că semănatul său începe cu o săptămână 
mai devreme, adică de pe la 20 septembrie. Conco-
mitent cu grâul trebuie semănat şi triticale, orzul 
de toamnă, rapiţa, unele soiuri de mazăre de câmp 
sau secara şi alte culturi utilizate ca îngrăşământ 
verde.

În zori se măsoară dragostea de viață.                
Ion VELICAN

În zona noastră epoca optimă de înfiinţare a 
culturilor de grâu și triticale este cuprinsă între 25 
septembrie şi 25 octombrie. Semănatul mai tim-
puriu poate conduce la creşterea exagerată a cul-
turii, expunerea ei la atacul cicadelor, mici insecte 
de toamnă ce se hrănesc cu seva tinerelor plante de 
cereale păioase, cu risc enorm de infectare cu mico-
plasmoze şi viroze transmise de aceste cicade, ceea 
ce poate conduce chiar la sdistrugerea culturilor.

Totodată o cultură prea crescută va rezista mai 
greu peste iarnă, putând fi compromisă ca urma-
re a asfixierii tinerelor plante sub zăpada moale și 
udă, sau poate degera uşor dacă iarna este săracă 
în zăpadă și temperaturile scad sub -250 C și mai 
sunt și însoţite de vânturi puternice şi de durată. 

Întârzierea semănatului după 25 octombrie 
se pare că duce la diminuarea producţiei cu 
100 kg pe hectar pentru fiecare zi de întârzie-
re sau chiar la distrugerea culturii ca urmare tot a 
vicisitudinilor ierni.

Planta premergătoare - este importantă în ob-

Înfi ințarea culturilor de toamnăÎnfi ințarea culturilor de toamnă

ţinerea de recolte bogate, aportul ei în corelare cu 
arătura fiind apreciat la cca o treime din recoltă. 
Cele mai bune premergătoare pentru cereale 
sunt leguminoasele anuale, mazăre, fasole, sau 
alte culturi prăşitoare care părăsesc terenul 
suficient de devreme spre a permite efectuarea 
la timp şi de calitate a arăturii. Se recomandă 
ca premergătoare chiar şi grâul dar nu mai mult de 
1 – 2 ani sau porumbul recoltat timpuriu. Este total 
contraindicat semănatul grâului după orz sau altă 
cereală păioasă cu care are boli şi dăunători comu-
ne, ori ale căror seminţe pot fi considerate corpuri 
străine în recolta de grâu. 

Arătura - trebuie efectuată cu 1 – 3 săptămâni 
înainte de semănat, spre a permite acumularea de 
apă în sol şi aşezarea solului după răscolirea sa 
de către plug. Dar nu mai timpurie căci apare ris-
cul tasării sau al îmburuienării, ceea ce ar conduce 
la realizarea unui pat germinativ incorect, cu efect 
negativ asupra nivelului cantitativ şi calitativ al re-
coltei viitoare. 

Adâncimea arăturii nu trebuie să fie mai mare 
de 25 cm dar nici mai mică de 15 cm, însă trebuie 
să fie uniformă, să încorporeze integral și uniform 
resturile vegetale şi să mărunţească suficient de 
bine solul. Cu 2 – 5 zile înainte de semănat se pre-
găteşte patul germinativ - prin discuiri suficiente, 
combinator, spre a asigura un „pat tare, o saltea 
moale şi o plapumă pufoasă” pentru seminţe. 
Asta înseamnă că primele discuiri se fac la 6 – 7 cm 
adâncime iar celelalte precum şi combinatorul să 
lucreze la 3 – 5 cm adâncime. 

Mărunţirea exagerată a solului pe lângă faptul 
că este costisitoare, este şi dăunătoare pentru sol 
şi cultură căci poate spori considerabil conţinutul 
de praf şi argilă în sol, conduce la tasare puternică 
şi formare de crustă, în toamnă sau primăvară, ex-
trem de dăunătoare culturii. 

Fertilizarea – constituie masa și contribuie şi 
ea cu o treime la realizarea recoltei şi presupune 
administrarea, dacă nu integrală cel puţin la jumă-
tate a cantităţii de fosfor, adică 80 – 100 kg sa/
ha (sau măcar 40 – 50 kg/ha) sub brazdă sau sub 
disc. Azotul trebuie administrat cel mult la nivel de 
50 – 60 kg sa/ha spre a evita levigarea lui, spăla-
rea sa în adâncul solului, sau creşterea exagerată 
a plantelor în toamnă,  dar să asigurăm și cca 7 
kg sa/to de resturi vegetale încorporate pentru sti-
mularea bacteriilor nitrificartoare şi a necesarului 
de creştere a tinerelor plante de cultură. Este bine 
să se administreze şi potasiu, cam 30 – 40 kg sa/
ha căci acesta imprimă calitate recoltei şi rezistenţă 
plantelor. 

Cele mai bune sortimente de îngrășăminte chi-
mice sunt complexele de tip C – 16.48.00 apli-
cate înainte de arătură sau chiar și la pregătirea 
patului germinativ.  

Adâncimea de semănat - depinde de tipul de 
sol pe care se înfiinţează cultura, astfel că pe solu-
rile mijlocii şi uşoare, mai nisipoase, aceasta poate 
fi de 4 – 5 cm iar pe cele mai grele, mai argiloase, 
doar de 3 – 4 cm. 

Densitatea - potrivită pentru fermele noastre 
este cuprinsă între 350 – 450 boabe germinabile 
pe metru pătrat, astfel încât să se permită tulpini-
lor fraţi să realizeze boabe utile dar şi să împiedice 
buruienile să aibă acces facil la aer şi lumină spre 
a concura plantele de cultură. La această densitate 
cantitatea de sămânță necesară este de 200 – 220 
kg/ha, pe care va trebui să o solicitați de pe acum 
comercianților de sămânță.

Nu uitaţi „desul umple fesul, rarul umple ca-
rul”.

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

consultați cartea mea  
  

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

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

 sau - 0764 471 206 - permanent  

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 
de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe 
acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca 
pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță 
dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, 
spuse în loc de altceva, ci un avertisment de 
ultimă oră pe care mă văd 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 trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, co-
municând ziua tratamentului și produsele ce 
le veți folosi. 

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

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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Antrenorul celor de la CSC 
Şelimbăr, Eugen Beza, crede 
că echipa sa poate termina 
campionatul în primele șase 
formații. CSC Şelimbăr a 
fost învinsă la Târgu-Jiu de 
Viitorul, după ce adunase 
10 puncte în primele patru 
runde. 

Deși clubul său nu are 
drept de promovare, fiind de 
drept public, tehnicianul si-
bian are convingerea că va 

Beza a pierdut la Târgu-Jiu, dar vrea în play-off: Campionatul 
nu se joacă doar pentru echipele cu drept de promovare

fi dată o lege care să sprijine 
echipele susținute din banii 
comunităților. 

Până atunci, obiectivul ră-
mâne același cu al Viitorului, 
intrarea în play-off.

,,Obiectivul este să câștigăm 
cât mai multe meciuri, să ajun-
gem în play-off. Ar fi o realiza-
re mare pentru club și pentru 
noi, jucători și staff. Referitor 
la promovare, e o discuție mai 
amplă. Din punctul meu de ve-

dere, ar trebui schimbat ceva 
și orice echipă să aibă drept 
de promovare.  Campionatul 
nu se joacă doar pentru echi-
pele cu drept de promovare, 
nu suntem sparring partener. 
Cunoșteam legea când ne-am 
înscris în campionat, dar cred 
că se pot face îmbunătățiri la 
această lege. Oricât am vrea 
noi să o dăm pe privat, priva-
tul nu poate susține sportul 
românesc. Am lucrat 5 ani la 

Hermannstadt, știu ce proble-
me sunt, iar statul este salva-
torul sportului românesc, nu 
numai al fotbalului. Ne place 
sau nu să acceptăm! 

Sportul generează sănăta-
te și cred că statul ar trebui 
lăsat, așa cum poate, să bage 
bani în sport”, a spus antre-
norul sibian.

Alături de CS Comunal 
Șelimbăr, Steaua București, 

CSM Slatina, CSC Dumbrăvița 
și Minaur Baia Mare sunt 
formațiile fără drept de pro-
movare.

,,La fel ca în sezonul pre-
cedent, nu există nicio preve-
dere legală care să interzică 
unui club de drept public par-
ticiparea în play-off-ul Ligii 2 
sau câștigarea competiției", a 
transmis FRF.

CĂTĂLIN PASĂRE

Alina Eremia, 
aur la maraton!
Atleta Alina Eremia (24 de ani), legitimată la CSM Târgu 

Jiu – CS Pandurii, a reușit o performanță de excepție 
la finalul săptămânii trecute.  Sportiva pregătită de 

profesorul emerit Ion Bură a câștigat maratonul Wizz Air Cluj 
Napoca 2022. Competiţia, care s-a bucurat de o numeroasă 
prezență internațională, s-a desfăşurat duminică, 4 septem-
brie. Peste 1.000 de alergători profesionişti au luat startul la 
întrecerea din Ardeal. Alina a urcat pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului, cucerind aurul cu timpul de 3:01:56.40. Acum, 
sportiva care reprezintă Gorjul, vrea să-și îmbunătățească 
performanța. ,,Este prima dată când particip la acest concurs, 
Wizz Air Cluj-Napoca Marathon 2022. A fost un concurs fru-
mos, mi-a plăcut cursa. Pentru mine înseamnă mult această 
experiență. Pentru următorul maraton aş vrea să alerg un timp 
mai bun decât acesta”, a declarat Alina.

Atleta a mai spus că va participa și la următoarea ediție a 
maratonului de la Cluj.

CĂTĂLIN PASĂRE

Meciul care a deschis se-
zonul în fotbalul județean a 
fost unul cu trofeul pe masă. 

CSO Turceni și Jiul Rovi-
nari s-au luptat pentru Su-
percupa Gorjului, iar câștig 
de cauză au avut elevii lui Ion 
Lițoiu. 

Cu un contingent impor-
tant venit de la ,,defuncta” 
Petrolul Bustuchin, Jiul s-a 
impus cu 2-1 la capătul unui 
joc cu trei eliminări.  

Solea a deschis scorul 
pentru ultima campioană 
județeană, dar Tătaru a ega-
lat până în pauză. 

Gâlceava a fost eliminat în 
minutul 47 pentru un fault 
în postură de ultim apărător, 
iar, în superioritate numeri-
că, trupa din Rovinari a pre-
luat conducerea, după un pe-
nalty obținut și transformat 
de Stegaru. 

Echilibrul numeric s-a re-
stabilit în minutul 70, când 
Bubuioc a fost trimis la cabi-
ne. 

A fost rândul Jiului să 
evolueze cu un om mai puțin, 
după ce Alexandru a văzut 
,,roșu” (`85). Chiar și așa, 
CSO Turceni nu a mai putut 
egala, iar primul trofeu al se-
zonului a ajuns la Rovinari. 

Antrenorul formației 
câștigătoare, Ion Lițoiu, a de-
clarat că victoria a fost meri-
tată, iar succesul reprezintă 

Supercupa Gorjului a 
ajuns la Rovinari

un plus din punct de vedere 
psihic.

,,A fost un meci frumos, în-
tre două echipe cu experiență, 
cu jucători care au evoluat și 
în eșaloanele superioare. 

A fost un meci disputat, 
fără durități, cu toate că au 
fost și cartonașe roșii.  

Victoria a fost muncită, 
pentru că noi suntem o echipă 
în formare, mai avem până se 
leagă relațiile de joc. 

Au fost veniri multe, a venit 
un grup de la Bustuchin, jucă-
tori de valoare. Mai avem de 
lucrat, dar este un succes care 
contează foarte mult pentru 
moralul jucătorilor. 

Este altceva când pleci în 

noul campionat cu un trofeu”, 
a spus tehnicianul.

Jiul vrea să termine pe 
podium în viitorul sezon din 
Liga 4. 

,,Vrem să fim printre echi-
pele fruntașe în Liga 4, să ne 
clasăm pe locurile 1-3. 

Nu avem obiectiv promova-
rea, dar vrem să fim pe podi-
um și să jucăm un fotbal de 
calitate, iar spectatorii care vin 
la stadionul din Rovinari să fie 
mulțumiți”, a precizat Lițoiu.

Meciul s-a disputat pe are-
na ,,Cristinel Răducan” din 
Târgu Cărbunești. 

Liga 4 se reia la finalul 
acestei săptămâni.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Universitatea – FCSB, 
pe 18 septembrie

Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul etapei cu 
numărul 11 din Liga 1. Cel mai atractiv meci este cel dintre 
Universitatea Craiova și FCSB, programat pe 18 septembrie. 

Conducerea oltenilor este încrezătoare că partida se va dis-
puta pe Stadionul ,,Ion Oblemenco” din Bănie. 

Formațiile din Craiova, CSU și FCU, ar trebui să revină 
acasă după ce și-au disputat ultimele meciuri, considerate pe 
teren propriu, la Severin și Târgu-Jiu. 

Partidele din Superligă sunt transmise în direct de DIGI 
SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT.

Program etapa 11
Vineri, 16 septembrie
Ora 18.00 FC Voluntari  -  FC U Craiova 1948
Ora 21.00 Petrolul Ploiești - Farul Constanța
Sâmbătă, 17 septembrie
Ora 16.45 UTA Arad - FC Hermannstadt
Ora 19.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC Botoșani
Ora 21.30 FC Rapid 1923 - CS Mioveni
Duminică, 18 septembrie
Ora 13.00 Universitatea Cluj - FC Chindia Târgoviște
Ora 21.30 Universitatea Craiova - FCSB
Luni, 19 septembrie   
Ora 20.30 FC Argeș - CFR 1907 Cluj

CĂTĂLIN PASĂRE

CLASAMENT LIGA 3 – SERIA 7

Loc          Echipa   M V E I Gol +/- Pct
1. CS Gilortul Târgu Cărbuneşti  2 2 0 0 5-3  2   6
2. CSM Deva    2 1 1 0 4-2  2   4
3. CSM Jiul Petroşani   2 1 1 0 4-2  2   4
4. ACS Viitorul Şimian   2 1 1 0 5-4  1   4
5. ACSO Filiaşi    2 1 1 0 2-1  1   4
6. ACS Viitorul Târgu Jiu 2   2 0 2 0 3-3  0   2
7. AFC Voinţa Lupac   2 0 1 1 2-3 -1   1
8. CSO Retezatul Hațeg   2 0 1 1 1-3 -2   1
9. ACS Progresul Ezeriş   2 0 0 2 2-4 -2   0
10. CS Armata Aurul Brad   2 0 0 2 4-7 -3   0

Gilortul – Aurul Brad 4-3 (1-2)
Stadion Cristinel Răducan. 
Cartonașe galbene: Dogaru/Șoit, Bostan, I. Filipaș, 

Achim
Gilortul: Oprița – Croitoru, Gheorghe, Marina, Dogaru – 

Boboc (63' Calotă), Oprișa (cpt) – Săulescu (72' Cornicioiu), 
Ciutică (90'+3 Căldăraru), Bucur (72' Bărănescu) – Gîlcescu. 
Rezerve neutilizate: Iuțalîm – Cocioabă, Dănăricu, Lazăr.  
Antrenor: Alex Stoica. 

Aurul: Raț – R. Filipaș (57' Achim), Șoit, Trășcan, 
Clemeniuc – Leaha, Bostan (65' Danciu) – I. Filipaș (85' 
Leucian), Cristian, Miclean – Tecsi (cpt).  Rezerve neutilizate: 
Bogdan – Dărăban, Pașca, Demian, Lup, Aprotosoaei. 
Antrenor: Ioan Petcu. 

Arbitri: Eduard Belega (Câmpulung Muscel), Vasile-
Marius Duță (Avrig) și Ioana Nistor (Orlat).

Observator de arbitri: Florin Buzărnescu (Craiova).
Delegat de joc: Ionuţ-Cătălin Cuşcă (Alexandria).

Formația Gilortul 
Târgu Cărbunești 
are două victorii din 

două dispute în Seria 7 a Ligii 
a treia.  

Ultimul succes a venit pe 
teren propriu, cu Aurul Brad, 
iar spectatorii prezenți pe 
Stadionul ,,Cristinel Rădu-
can” nu au regretat alegerea 
făcută.  

Hunedorenii au punctat 
primii, după 7 minute, Iulian 
Tecsi transformând un penal-
ty. De altfel, căpitanul vizita-
torilor a făcut ,,dubla” până 
în pauză, ,,anulând” golul lui 
Ionuț Gîlcescu (`11). Amfitrio-
nii s-au întors mult mai deciși 
de la cabine, iar elevii lui Alex 
Stoica și-au pulverizat ad-
versarii în următoarele 25 de 
minute. Denis Bucur (`54), 
Ionuț Gîlcescu (`60) și Dragoș 
Săulescu (`69) au dus scorul 
la 4-2, iar meciul părea jucat. 
S-a opus însă  Adrian Achim, 
care a redus din handicap 
după numai un minut, profi-
tând de apărarea visătoare a 
gorjenilor. 

Formația din Brad nu a 
mai dat de ,,aur” în ultima 
parte a confruntării, iar ma-
ratonul de goluri s-a încheiat 
cu victoria Gilortului. Elevii 

Gilortul, bilanț perfect după un thriller cu 7 goluriGilortul, bilanț perfect după un thriller cu 7 goluri

lui Alex Stoica au maximum 
de puncte, iar în runda urmă-
toare se deplasează la Reteza-
tul Hațeg.

Cealaltă formație gorjeană 
din Seria 7, Viitorul 2 Târgu 
Jiu, a remizat pe terenul 

Voinței Lupac, scor 2-2. Denis 
Brînzan și Nicholas Geană au 
punctat pentru ,,satelitul” 
echipei de ligă secundă, care 
are două remize în acest de-
but de campionat.

CĂTĂLIN PASĂRE


