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Persoanele vârstnice Persoanele vârstnice 
din Motru, sărbătorite din Motru, sărbătorite 
la fi nalul acestei luni!  la fi nalul acestei luni!  

Primarul Stamatoiu, la Primarul Stamatoiu, la 
festivitățile de deschidere festivitățile de deschidere 
a noului an scolara noului an scolar
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August, luna de vârf August, luna de vârf 

pentru salvamontiști!pentru salvamontiști!

Șofer judecat pentru dare de mită. Șofer judecat pentru dare de mită. 
Cât le-a oferit polițiștilorCât le-a oferit polițiștilor

Potârcă, 
judecător 

în staborul 
internațional al 
romilor! »4»4
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Sute de controale, Sute de controale, 
puține amenzipuține amenzi

Puține nereguli au fost depistate de 
inspectorii Direcției Sanitar Veteri-
nare și pentru Siguranța Alimentară 
Gorj în urma celor peste o sută de 
controale efectuate săptămâna trecu-
tă la agenții economici din județ. 

Au fost aplica-
te trei sancțiuni 

contravenționale, 
respectiv un 
avertisment şi 
două amenzi în 

cuantum de 2.700 
lei, unor operatori 

și persoa-
ne fizice 
din Slivi-
l e ș t i , 
V ă g i u -
lești şi 
Motru.

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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,,Viaţa es te ceea ce se întâmplă atunci când suntem ocupaţi să ne facem planuri" – John Lennon,,Viaţa es te ceea ce se întâmplă atunci când suntem ocupaţi să ne facem planuri" – John Lennon
calendarcalendar
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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           4,8287  +0,0072
Dolarul SUA       4,8481  -0,0098 
Gramul de aur                     266,7799 -0,9431 
Francul elveţian                        4,9487  -0,0084  
100 Yeni japonezi                     3,5494  -0,0028
Lira sterlină      5,6243 +0,0036 
Leva bulgărească       2,4947 +0,0029
Leul moldovenesc                     0,2495  -0,0012     
100 Forinţi maghiari     1,2051  +0,0025 
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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
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Concurs de ipocrizie între PSD și PNL!Concurs de ipocrizie între PSD și PNL!

Cea cu ininima-n formă de steaCea cu ininima-n formă de stea

Motto: „Grivan (indignat): 
Cinism și ipocrizie! Triumful 
mediocrității! Dispreț față de valo-
rile umane!... Mârlănie ridicată la 
rang de principii. Țoape și nătărăi 
îmbuibați... Iată fructele revoluției! 
Iată ce face banul din oameni...”

Replică din piesa de teatru 
Partidul Național al lui Tata 

(Fantezie balcanică) 
De Valeriu Butulescu

 

Am trăit s-o vedem și pe 
asta. Președintele Parti-
dului Social Democrat, 

Marcel Ciolacu, ne-a oferit, marți, 
niște ironii la adresa pretinsului 
Partid Național liberal: „Mă bucur 
că liberalii sunt de acord să mă-
rim pensiile. Nu ar trebui să facă 
glumițe!”, referindu-se la modul 
în care prim-vicepreședintele pre-
tinsului PNL, Rareș Bogdan, s-a 
rățoit la ministrul Muncii, Marius 
Budăi (PSD), care-a ieșit public 
și a anunțat propunerea social-
democraților de a mări pensiile 
cu 10%, începând cu 1 ianua-
rie 2023, dată de la care același 
Budăi a propus ca și salariul mi-
nim pe economie să crească de la 
2.550 de lei, la suma de 3.000 de 
lei brut.

Guralivul și deloc spălatul pe 
dinți, așa cum arată ori de câte 
ori deschide pliscul, mă refer evi-
dent la europarlamentarul Rareș 
Bogdan, a zis că pretinsul PNL 
ar vrea ca pensiile să crească 
cu 16%. Mă rog, cu explozia de 
prețuri pe care-o trăim pe săra-
cul nostru buzunar, fie vorba în-
tre noi, nici 16% nu ar fi suficient 
din moment ce rata inflației cred 
că a trecut, la începutul lunii 
septembrie, de această cifră.

CINISM ȘI IPOCRIZIE. Asistăm, 
de fapt, la un concurs al ipocriziei 
între cele două principale partide 
din coaliție, întrucât al treilea par-
tid al coaliției, UDMR, nu se pune 
decât atunci când este vorba de 
niscaiva interese ale celor conduși 
de Hunor Kelemen.

Pretinsul Partid Național liberal 
susține că ar avea pregătite două 
proiecte legislative, dacă nu chiar 
trei, pentru a crește pensii și sala-
rii. S-ar părea că asistăm la un con-
curs între PSD și PNL pe „cadouri” 
pentru populație, de felul „Cine dă 
mai mult”.

Nu-i vorbă, dacă din partea Par-
tidului Social Democrat au declarat 
public propunerile despre care am 
zis mai sus s-au înscris la cuvânt Mi-
nistrul Muncii, Marius Budăi, confir-
mat de ministrul Finanțelor Publice, 
Adrian Câciu, cum că viitorul Buget 
pe 2023 ar avea bani pentru așa ceva, 
plus intervenția șugubeață a liderului 
social-democrat Marcel Ciolacu. 

RAREȘ BOGDAN, GURĂ BOGA-
TĂ. Iar dinspre pretinsul PNL a in-
tervenit prim-vicepreședintele Rareș 
Bogdan, om cu gură bogată, urmat 
nu de președintele Partidului Național 
Liberal, prim-ministrul Nicolae Ciu-
că, ci de două țațe înscrise la cuvânt 
ca să se bage singure în seamă. Mă 
refer la Alina Gorghiu, președinte in-
terimar al Senatului, ofuscată  că cei 
de la PSD au vorbit primii, dar și Ma-
dam Raluca Turcan, care-a amintit de 
pensii, salarii și mărirea alocațiilor de 
stat pentru copii.

Dar haideți să mai cităm din 
președintele Partidului Social demo-
crat, Marcel Ciolacu: „Mă bucur că 
Rareș Bogdan și-a lămurit colegii de 
partid să fie de acord cu mărirea pen-
siilor. Anterior, purtătorul de cuvânt, 

Ionuț Stroie, anunțase că PNL nu-i 
de acord cu mărirea pensiilor!”

RĂSUCIREA PNL. Cine să-i mai 
înțeleagă? Și cum s-a răsucit PNL 
și dă mai mult decât PSD. Noi nu 
știam că pretinsul PNL se zbate 
pentru banii românilor! Mai ales că, 
atunci când vine vorba de alocațiile 
copiilor chiar au dreptate și acestea 
chiar trebuie mărite ținând seama 
de inflație!

Numita ex-PDL-istă Raluca Tur-
can zice că pensiile până-n 3.000 de 
lei nu ar trebui impozitate, așa cum 
a cerut mai demultișor ministrul 
Muncii, Marius Budăi. Tot Raluca 
Turcan mai propune și acordarea de 
vouchere pentru pensionari.

  ION PREDOȘANU

P.S. INCOERENȚA GUVERNĂ-
RII. Din păcate, OUG pe energie are 
scăpări majore, care vor duce la ex-
plozia prețurilor la energie și pe mai 
departe. N-ar fi mai bine ca în loc 
de ipocrizie să se guverneze mai coe-
rent? (Ion Predoșanu)

Cea cu ininima-n formă de stea

căpetenia tribului îmi pusese un nume ciudat
îmbrăcam haina din blana lupului ucis 
cu sălbăticie
de un războinic foarte bine plătit...
aveam şapte pete colorate pe faţă
un destin de care am fugit mereu
sunt segmente din viaţă care nu mă reprezintă

umbra morţii e cu mine pretutindeni...

aveam un nume ciudat
un trecător m-a botezat
,,cea cu inima-n formă de stea’’

la început am plâns, 
blana mirosea a sânge proaspăt
lupii mi-au simţit prezenţa

pe cer se făceau retuşurile finale
între stele se aşezau îngerii
distanţele păreau mici

,,cea cu inima-n formă de stea’’
mă strigau până spre miezul nopţii

cele şapte pete s-au unit
o hartă pentru vieţile  următoare...

ANY DRĂGOIANU, Țânțăreni, județul Gorj 
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Edilul de Scoarța, Ion 
Stamatoiu, a participat, 
luni, la festivitățile de 

deschidere a noului an școlar din trei 
unități de învățământ din comună. 

Alături de unii dintre consilieri, 
primarul le-a transmis părinților 
dar și copiilor că școlile din Scoarța 
sunt reabilitate și modernizate pen-

Primarul Stamatoiu, la festivitățile de Primarul Stamatoiu, la festivitățile de 
deschidere a noului an școlardeschidere a noului an școlar

tru un act educațional de calitate și 
că așteaptă și din partea lor să fie 
decenți, să păstreze aceste bunuri, 
să respecte școala și să aibă rezultate 
deosebite la învățătură. 

Primarul Stamatoiu le-a urat atât 
elevilor cât și dascălilor, succes în 
noul an școlar.

A.S.

Pe de altă parte, în prime-
le şase luni din 2022, expor-
turile de energie electrică au 
totalizat 3,08 miliarde kWh, 
în scădere cu 508,4 milioane 
kWh (minus 14,2%). În peri-
oada menţionată, producţia 
de energie electrică a fost de 
28,448 miliarde kWh, în scă-
dere cu 2,351 miliarde kWh 
comparativ cu primul semes-
tru din 2021 (minus 5,6%), 
cea mai mare cantitate fiind 
produsă în termocentrale cla-
sice (10,588 miliarde kWh).

Mesaj clar: Investiții urgente 
în noi capacități

Cererea de energie este mai 
mare decât oferta. ELCEN: 
„România este importator net 
de energie încă din 2019, în 
timp ce investiții în sectorul de 
producție de energie nu au mai 
fost făcute din 2016.

România are nevoie urgentă 
de investiții în capacități noi de 

Sub mandatul lui Virgil Popescu la Ministerul Energiei, România a devenit importator net de energie
* Un alt producător de energie, mesaj disperat

România a importat în primele şase luni ale acestui an 
o cantitate de energie electrică de 3,845 miliarde kWh, 
cu peste 12%, respectiv 423,6 milioane kWh, mai mare 
faţă de cea din perioada similară a anului trecut, con-
form datelor centralizate de Institutul Naţional de Sta-
tistică, prezentate de Financial Intelligence.

producție de energie, precum și 
în modernizarea capacităților 
existente, capabile să asigure 
flexibilitate în sistemul ener-
getic național și siguranță în 
aprovizionare.  

România, la fel ca celelal-
te state membre europene, se 
confruntă în prezent cu o criză 
energetică fără precedent ce 
provoacă îngrijorare în rândul 
actorilor din sectorul energetic, 
cetățenilor, precum și al facto-
rilor de decizie la nivel național 
și european. Economisirea 
energiei, eficiența energetică 
și securitatea aprovizionării cu 
energie au o importanță deo-
sebită în acest context.  Criza 
energetică este adâncită și de 
criza de producție. Investițiile 
rapide în capacități noi de 
producție de energie pe gaze 
naturale și regenerabile ar con-
duce la o creștere rapidă a ofer-
tei de energie, la îmbunătățirea 
considerabilă a eficienței ener-
getice și, implicit, la reducerea 
facturilor la energie. Eficiență 

energetică înseamnă automat 
și protejarea mediului prin re-
ducerea semnificativă a emisi-
ilor de gaze cu efect de seră”, 
mai transmite Electrocentrale 
București,  ELCEN, compa-
nie a statului, producător de 
energie electrică. Compania 
mai arată că a depus proiecte 
ce vizează modernizarea ur-
gentă a CET-urilor. 

,,(…)E nevoie de implicare 
din partea tuturor factorilor de 
decizie și a stakeholderilor din 
sistemul centralizat pentru a se 
crea premisele care să permită 
atragerea fondurilor europene 
disponibile pentru moderni-
zarea CET-urilor. De peste 10 
ani, ELCEN nu a putut efectua 
investiții majore întrucât capa-
citatea financiară a companiei 
a fost puternic influențată de 
neplata subvenției de către 
PMB care, prin efect de domi-
no, a influențat creșterea dato-
riilor RADET/Termoenergetica 
față de ELCEN”.    

M.C.H.

Persoanele vârstnice din Motru, Persoanele vârstnice din Motru, 
sărbătorite la fi nalul acestei luni!  sărbătorite la fi nalul acestei luni!  

În jur de 400 de pensionari din Motru vor participa, la fi-
nalul acestei luni, la manifestările organizate de autoritatea 
municipală cu ocazie zilei persoanelor vârstnice. Pe 28 sep-
tembrie, cu un mic avans față de Ziua Internațională a Persoa-
nelor Vârstnice, un grup de 60 de pensionarii vor merge într-o 
excursie la o mănăstire din zonă. Pe data de 30 septembrie, 
în jur de 400 de persoane vor fi invitate la o masa festivă, la 
Cantina Restaurant Motru. Între aceste zile, vor fi organizate 
concursuri de șah și table.

A.S.

Puține nereguli au fost depistate de in-
spectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentară Gorj în urma celor pes-
te o sută de controale efectuate săptămâna 
trecută la agenții economici din județ. 

Au fost aplicate trei sancțiuni 
contravenționale, respectiv un avertisment şi 
două amenzi în cuantum de 2.700 lei, unor 
operatori și persoane fizice din Slivilești, 
Văgiulești şi Motru.

Proprietarul unei exploatații de animale a 
primit un avertisment scris, pentru sacrifica-
rea şi înstrăinarea de animale fără documen-
tele prevăzute de legislația sanitară-veterina-
ră în vigoare.

De asemenea, un magazin alimentar a fost 
sancționat cu 1.200 lei întrucât persoana care 
deservea unitatea la data controlului nu de-
ţinea echipament de protecţie adecvat şi nici 
fişă de aptitudini care să ateste efectuarea 
analizelor de verificare a stării de sănătate.

Cu amendă de 1.500 lei s-a ales și con-
ducătorul unei autoutilitare, pentru transpor-

Sute de controale, puține amenzi
tul produselor de panificație cu un mijloc de 
transport neigienizat si pentru neprezentarea 
documentului de înregistrare sanitara-veteri-
nară şi pentru siguranţa alimentelor a mijlo-
cului de transport.

Controalele vor continua și pe parcursul 
acestei săptămâni.

I.I.
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Deși nu duce lipsă de probleme penale, 
fostul candidat la Președinția României, 
Constantin Ninel Potârcă, a devenit unul 

dintre cei mai importanți judecători ai etniei pe care 
o reprezintă. 

La sfârșitul săptămânii trecute el a fost prezent 
la Sibiu, unde au fost desemnați judecătorii din 
Curtea Supremă de Justiție Internațională a Romi-
lor. 

Aceasta este staborul suprem pentru romii din 
România, o formă de judecare a diverselor cazuri 
din comunitatea romă, „sentințele” de aici neavând 
vreo legătură cu eventuale decizii luate de instanțele 
de judecată ale statului român. 

„Suntem 20 și ceva de membri și e vorba în pri-
mul rând de păstarea unei vechii tradiții a noastre. 
Normal că fiind Curtea Supremă la noi ajung cazurile 

Potârcă, judecător în staborul 
internațional al romilor!

cele mai grele, dar se pot judeca și cazuri simple. De-
pinde de cine ni se adresează. De regulă, ședințele 
au loc la Sibiu, dar se pot face și în țară, de la caz la 
caz”, a explicat Potârcă. 

Acesta nu va fi remunerat pentru activitatea re-
spectivă, munca depusă fiind una benevolă. 

După alegerile prezidențiale din 2009 când a 
candidat la funcția supremă în stat, Potârcă s-a 
ales cu mai multe dosare penale, a și stat câțiva 
ani în spatele gratiilor, iar la începutul verii a primit 
o condamnare penală de aproape 21 de ani, cu exe-
cutare, într-un dosar de evaziune fiscală. 

Decizia instanței nu este definitivă, așa că fostul 
prezidențiabil nu merge în spatele gratiilor, având 
timp, în schimb, pentru a pronunța sentințe la Si-
biu pentru membrii comunității sale.

GELU IONESCU

Chiar dacă vara lumea merge la mare, iar sal-
vamarii au și ei suficiente intervenții generate de 
turiștii imprudenți, nici pentru salvatorii montani 
finalul sezonului cald nu este unul fără obiectul 

August, luna de vârf pentru salvamontiști!
muncii. Sute de intervenții ale acestora au dus la 
salvarea a tot atâtea persoane, un bilanț al instituției 
conduse de Sabin Cornoiu arătând câte eforturi 
s-au depus în august pentru ca numărul celor care 
își pierd viața pe munte, în timpul vacanțelor, să fie 
cât mai redus. Luna care s-a încheiat este conside-
rată una extrem de grea pentru salvamontiști, chiar 
și la început de septembrie numărul intervențiilor 
menținându-se destul de ridicat. „Luna august este 
luna de vârf a sezonului de vară, fiind caracterizată 
printr-un număr foarte mare de turiști pe munte, fapt 
ce a impus asigurarea asistența de salvare montană 
la un nivel mediu, zilnic, un număr de circa 500 - 
550 de salvamontiști aflându-se la datorie în zonele 
montane cu afluență turistică mare, în punctele me-
dicale și de intervenție din cca 90 de posturi și baze 
salvamont.

În această perioadă salvamontiștii au fost 
solicitați să intervină în 567 de acțiuni de salvare și 
de acordare a primului ajutor medical, acțiuni în care 
au fost salvate 747 de persoane. Dintre acestea, 196 
de persoane accidentate au fost predate serviciilor 
SMURD sau de Ambulanță, 15 persoane au fost pre-

date elicopterelor SMURD-IGAV, iar, 12 persoane au 
decedat pe munte, sarcina salvamontiștilor reducân-
du-se la recuperarea acestora și transportul pentru 
predarea la serviciile IML.

Din numărul total de intervenții, 474 de intervenții 
au avut loc în zona montană – fiind salvate 654 de 
persoane, 86 persoane s-au prezentat și au benefici-
at de prim ajutor la cabinetele medicale ale bazelor 
Salvamont, iar 7 intervenții au avut loc în afara zo-
nei montane, în locuri greu accesibile, acțiuni la care 
salvamontiștii au fost solicitați să intervină cu mij-
loacele și tehnicile lor specifice pentru soluționarea 
cazurilor”, se arată într-un raport al Salvamont 
România. Directorul Sabin Cornoiu dă asigurări că 
toți salvatorii montani vor fi în continuare la da-
torie pentru a salva vieți chiar și după finalizarea 
perioadei de concedii, când numărul celor plecați 
în drumeții este în scădere. Doar în cursul zilei de 
luni aceștia au avut 7 solicitări pentru a salva di-
verse persoane, două dintre apeluri fiind primite 
la Salvamont Gorj. „În cadrul celor 42 de structuri 
Salvamont din România, singurele structuri abilitate 
oficial si care dețin personal operativ de intervenție, 

pregătit profesional si atestat 
pentru a interveni pentru sal-
varea persoanelor accidentate 
în zona montană, activează ca 
personal operativ de intervenție 
un număr de circa 800 de sal-
vatori montani atestați, 300 de 
salvatori montani angajați, 496 
de salvatori montani voluntari, 
alături de care, cca 350 de sal-
vatori aspiranți și debutanți se 
află în diverse etape de forma-
re profesională. Chiar dacă pe-
rioada de vârf a sezonului tu-
ristic de vară a trecut, serviciile 
Salvamont vor asigura efective 
de salvatori montani dimensio-
nate adecvat, astfel încât să se 
reușească intervenția cu ope-
rativitate în accidentele care 
se vor produce pe munte și în 
restul zonelor extra montane la 
care vor fi solicitați să intervină 
în această perioadă. Echipele 
Salvamont, singurele structuri 
care dețin competența legală, 
personal pregătit profesional 
și atestat pentru a interveni 
în soluționarea accidentelor 
montane în care sunt implicate 
persoane cu afecțiuni medica-
le pot fi alertate prin Sistemul 
Național Unic de Urgență 112 și 
prin intermediul Dispeceratului 
Național Salvamont- Fundația 
Vodafone ( 0372126668 sau 
0SALVAMONT) sau de pe 
aplicația SALVAMONT-VODA-
FONE pentru telefoanele mobi-
le”, a mai transmis Salvamont 
România.

 GELU IONESCU
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Șofer judecat pentru dare de mită. Cât Șofer judecat pentru dare de mită. Cât 
le-a oferit polițiștilorle-a oferit polițiștilor
Un șofer a fost trimis în judecată, sub control judiciar, pentru săvârșirea 
infracțiunii de dare de mită. Bărbatul, de loc din județul Olt, a fost 
prins pe picior greșit în Gorj. A vrut să mituiască polițiștii care l-au 
oprit în trafic, dar a fost denunțat și s-a ales cu dosar penal. 

Evenimentul s-a petrecut la 
mijlocul lunii iulie, pe raza 
comunei gorjene Căpreni. 

Doi agenți de poliție din cadrul Secției 
8 Poliție Rurală Stoina, în timp ce efec-
tuau activități pe linie de circulație 
pe DN 6B, în localitatea Căpreni, au 
oprit pentru control un autoturism 
marca BMW 640.

Pentru a nu fi amendat, întrucât 
avea aplicată folie neomologată pe 
geamurile autoturismului, șoferul 
le-a oferit polițiștilor inițial 40 de lire, 
iar ulterior suma de 500 de lei. 

Oamenii legii au refuzat mita și 
l-au denunțat pe șofer, fiind puse la 

dispoziția organelor de anchetă înre-
gistrările video-audio efectuate cu bo-
dy-cam-urile din dotarea polițiștilor.

Olteanul s-a ales cu dosar penal, 
fiind pus sub control judiciar pe o pe-
rioadă de 60 de zile, începând cu data 
14.07.2022.

Săptămâna trecută, un judecător 
de cameră preliminară de la Tribuna-
lul Gorj a constatat legalitatea sesiză-
rii instanței, a administrării probelor 
şi a efectuării actelor de urmărire pe-
nală și a dispus începerea judecății. 
Decizia a putut fi contestată în ter-
men de 3 zile de la comunicare.

I.I.

Un nou sistem de iluminat, modern, la CNSH Târgu-JiuUn nou sistem de iluminat, modern, la CNSH Târgu-Jiu

„După cum am mai precizat, toate 
unitățile de învățământ din Târgu Jiu 
beneficiază de investiții importante, 
iar «Spiru Haret» a intrat într-un am-
plu proces de reabilitare și moderni-
zare. 

A venit rândul sistemului de ilumi-
nat, fiind înlocuită întreaga rețea. Au 
fost amplasați 30 de stâlpi cu lămpi 

Un nou sistem de iluminat la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târ-
gu-Jiu. Investiția a fost realizată cu bani de la bugetul local. 

moderne, pe baza de led. Am avut, 
bineînțeles, în vedere reducerea cos-
turilor pentru energia electrică. 

Vor urma căminul, cantina și sala 
de sport, iar clădirea în care au loc 
cursurile a fost deja reabilitată printr-
un proiect în valoare de 8 milioane de 
lei, prin PNDL. 

În cazul iluminatului, vorbim de o 

investiție în valoare de peste 350.000 
lei, de la bugetul local, investiție care 
în cifre înseamnă 785 de metri de ca-
blu, 30 de stâlpi metalici ornamentali, 
30 de lămpi de iluminat și 785 de me-
tri de platbandă.

Facem precizarea că am luat din 

timp toate măsurile necesare pentru 
reducerea costurilor cu energia, iar 
investițiile noastre prevăd cu priorita-
te acest aspect”, a transmis primarul 
Marcel Romanescu.

I.I.

Circa 300 de fi rme dizolvate în GorjCirca 300 de fi rme dizolvate în Gorj
Numărul companiilor dizolvate în județul Gorj a crescut 

cu 28,04%, iar la nivel național cu 15,20%, după primele 7 
luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2021, 
conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului.

Numărul firmelor dizolvate a ajuns la 19.443. Cele mai 
multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 
3.625 de firme (în creştere cu 15,08%), şi în judeţele Constan-
ţa (988, +20,63%), Cluj (922, +21,64%), Timiş (863, +10,78%) 
şi Ilfov (808, plus 26,65%).

În Gorj, în primele șapte luni ale anului au fost dizolvate 
274 de firme față de 214, în 2021. 

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost 
consemnate în judeţele Ialomiţa, respectiv 96 (-26,15%), Me-
hedinţi (127, +25,74%), Covasna (139, +36,27%) şi Călăraşi 
(149, +5,67%).

Cele mai multe firme dizolvate au fost înregistrate în do-
meniul comerțului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor, construcțiile, activitățile 
profesionale, științifice și tehnice și industria prelucrătoare.

I.I.
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RESTITUIRI (VII)

ION MARA - Însemnări din campanie ION MARA - Însemnări din campanie 
Iar marșuri

Marţi, 16 decembrie. La ora 8 am plecat din Ni-
colaev. Iată-ne după o lună şi mai bine, iar la drum 
şi încă până cine ştie când! Am făcut peste 45 Km. 
până în comuna Zarelia, unde ajungem noaptea... 
Când coloana se pune în marş, are un ce al ei, aşa 
ca un cântec. Căruţele merg tocănind din roţi, sol-
daţii tăcuţi şi cu gândul cine ştie unde; coloana se 
mişcă îndemnând sub cerul de plumb, cu undu-
iri leneşe, ca o gâză uriaşă. Înaintăm în noroi prin 
sat. Căruţele au rămas înnămolite la margine. Sunt 
obosit şi fără să mai umblu după un alt cantona-
ment rămân cu grupa sergentului Văduva şi dorm 
cu un ciolovic la un loc.

Miercuri, 17 decembrie. Nu mă simt bine... 
Starea vremii contribuie foarte mult la dispoziţia 
sufletească. Vorbim de sărbătorile care vin, de ce 
era altădată, de frigul care va veni. Cad fulgi mari 
de zăpadă şi în câteva minute pământul albeşte, 
apoi dă soarele, dar se lasă frig şi mai mare. Ce ca-
pricioasă temperatură! Dăm în nişte lanuri de grâu 
nesecerat, de ţi se rupe inima când vezi că ninge 
peste el.

Vineri, 19 decembrie. Sunt delegat de com-
panie pentru a face cartiruirea în comuna vecină, 
Vasijevca, peste vale de aici. Aici vom face şi Cră-
ciunul. Plec pe o ploaie rece cu Sulea, Văduva şi 
Tudor Scarlat. Ajungem uzi complet. Mai întâi ne 
ducem la biserică, împreună cu Drăgan şi Mihuţ, 
fiind sărbătoare, Sf. Nicolae, locuitorii sărbătorind 
pe stil vechi. Tot azi se face şi sfinţirea bisericii. 
Un cor mixt dă răspunsurile. Corul impresionea-
ză, credincioşii plâng. Preotul e de 50 – 60 de ani, 
în odăjdii foarte strălucitoare şi noi. Lângă biseri-
că a fost statuia lui Lenin, din care au rămas nu-
mai picioarele, restul e dărâmat, fiind de ciment şi 
prost lucrat. Până seara umblăm în sus şi în jos 
prin ploaie prin micul sector dat companiei şi fac 
fel de fel de planuri spre a putea cartirui compa-
nia. Aici vom sărbători şi noi Crăciunul şi tocmai 
acum am nimerit un cantonament aşa de strâmt. 
Mai sus, pe platou, e un  alt sat Pavloca, unde mă 
duc cu Sulea şi nimerim la un creştin la praznic, 
că era ziua lui. Acest creştin s-a închinat şi s-a ru-
gat la icoane: ,,Doamne, Dumnezeule ajută ca să fie 
bătuţi şi izgoniţi sovieticii şi jâzii din ţara noastră 
bogată şi frumoasă” Spune că jâzii le-au luat totul, 
rămânând calici.

Sâmbătă, 20 decembrie. Plouă. După amiază 
dă soarele. Plecăm cu compania la Vasigevca. Pe 
lângă sat trece râul Juguleţ, un afluent al Jugului. 
Cantonăm prost. Casele umede în majoritate. Bieţii 
ostaşi toţi dorm pe jos.

Duminică, 21 decembrie. Timp mai friguros şi 
cerul tot pe nins. Bănuim că de undeva de peste 
câmpuri, va veni odată iarna rusească, care ne adu-
ce fiori în oase numai când ne gândim...Observ că 
am devenit de un egoism feroce. Mi-e silă de mine 
cu atâtea deprinderi căpătate în această campanie. 
Iată un exemplu: Aveam de la Nicolaev într-o sticlă 
câteva linguri de untură de gâscă. O păstrez pen-
tru zile şi mai negre. O ţin în sacul de merinde de 
parc-aş fi furat-o. Mi-e foame în dimineaţa asta şi-
mi lasă gura apă la gândul unei felii de pâine unsă 
cu untură şi presărată cu sare. Sunt însă şi ceilalţi 
pe lângă mine. Aştept până pleacă toţi şi repede, 

După 16 decembrie 1941, pentru Regimentul 18, ca și pentru alte unități ale armatei ro-
mâne, care au primit  ordin să treacă Niprul, vor urma zile în șir de marșuri, unele etape 
de marș trecând de 40 km. Unul dintre batalioanele regimentului care au întâmpinat mari 
greutăți a fost cel în care se găsea Ion Mara. Cantonarea din Vasijevca, unde au făcut și 
Crăciunul din 1941, pe lângă greutățile  și necazurile trupei aduce și bucuria întâmpinării 
marii sărbători, Mara alocând, în însemnări,  un spațiu mai întins acestora. Cu multă sin-
ceritate, Mara descrie și egoismul feroce care se instalase datorită războiului și în cei mai 
incocenți dintre soldați. Deși sărbătorirea Nașterii Domnului departe de țară, de cei dragi,  
avea un anume iz de melancolie, hotărârea luată în comun de militari de a o face după obi-
ceiurile gorjenești îi umple de emoție și devine moment de mare împlinire sufletească, Mara 
descriind-o cu multă emoție și acuratețe.Tristețea va reveni din nou în seara zileie de 31 
decembrie când s-au gândit din nou mai mult la cei de acasă, la spernța întoarcerii teferi la 
aceștia.Intrarea iernii rusești în drepturile ei ancestrale îi sperie pe militarii români, dar ei 
se gândesc doar la biruință.

repede încălzesc sticla şi ung două felii de pâine 
pe care le mănânc cu mare poftă. Ce este aceasta 
decât un egoism sălbatic?

Luni, 22 decembrie. Timp mai moale. Camera 
nu mi se pare aşa de urâtă ca atunci când ploua. 
Uliţele nu sunt noroioase, către unde încep câm-
purile sunt nişte perdele de salcâmi din care noi 
mai tăiem pentru foc, apoi un câmp de vii. Canto-
namentul plutonului nostru este către capul uliţei 
ce iese la biserică, iar sus peste o spinare de deal e 
comuna Pavloca, mai mică decât asta. E cantona-
mentul nostru de Crăciun şi trebuie să ne simţim 
bine. Ostaşii şi-au improvizat paturi, care se întind 
pe lângă păreţi şi de unde la început populaţia era 
foarte necăjită că am venit aici, acum a început să 
se înveţe cu noi.Citesc „Ard malurile Nistrului” pe 
care am început-o ieri...

 Marţi, 23 decembrie. Cad fulgi mari de 
dimineață. Bucuria fulgilor de zăpadă de altădată, 
se răsfrânge plină acum în sufletele noastre. Băieţii 
din pluton vin şi spun că ei s-au hotărît ca să pe-
trecem sărbătorile întocmai aşa ca la noi în ţară,cu 
toate datinile. S-au hotărît să colinde, să facă piţă-
răi (colindeţi) să mergem cu steaua. Eu aştept me-
reu coletul cu cămăşi, flanele. Dacă nu-l voi primi 
de Crăciun, mă voi înnoi şi eu cu ce se va putea: o 
să-mi tund moletierele de destrămături, le voi pune 
pe dos şi voi încinge centura uşoară din raniţă.

Miercuri, 24 decembrie. Ajunul Crăciunului. 
Timp frumos. Gând de ţară şi de casă ne omoară pe 
toţi de dimineaţă. Mie îmi cade în mână cartea lui 
Mihail Şerban: Sanda. Citesc pe nerăsuflate, fiind-
că o citeşte şi Domnul sublocotenent şi numai când 
nu e el acasă pot să citesc şi eu... Paginile cărţii mă 
fură, mă farmecă. E ca şi un vin pe care-l bei după 
ani de zile de când n-ai mai băut nimic. E poezie, 
simţire, iubire, primăvară. Tot ce am pierdut noi 
aici... Băieţii se ţin de cuvânt cu colindatul. Acum 
trec pâlcuri, pâlcuri spre capul uliţii, pe la fereas-
tră, făcând hărmălaie mare. Mă sumeg din stările 
mele sufleteşti şi plec şi eu cu ei ca să mă bucur de 
venirea lui Moş Ajun. Ei au pus mână de la mână şi 
dând fiecare câte un sfert din pâinea lor ostăşeas-
că, au făcut colindeţi, tăind-o în felioare mici. Astfel 
4-5  soldaţi, câţi stau într-o casă, au făcut peste 
100 de bucăţele, ca să împartă camarazilor când 
vor veni să colinde. Tot plutonul e adunat în capul 
uliţei, către gardul de acaţi şi de glădici, unde se în-
cinge hora. Dănescu, îi zice sârba, din solz de peşte, 
iar sergentul Dogaru o ţine înainte. Caporalul Horia 
îmi dă şi mie o colindă (băţ de salcâm curăţat de 
coaje, împletit în alb şi negru de fum). Apoi începe 
colindatul, pornind în lungul uliţei într-o larmă de 
parcă am fi copii, într-adevăr. La început oamenii 
s-au speriat, vârându-se pe după porţi, în case, mai 
ales femeile, apoi au fost luaţi cu noi, în vârtejul ve-
seliei, mai ales băieţandrii şi copiii, bucuria lor. De 
la fiecare casă ieşea câte un soldat rămas de gaz-
dă şi împărţea la poartă colindeţi. Până şi neamţul 
Lenhardt împarte şi el de zor la poartă dintr-o ra-
niţă. Ostaşii rămaşi de gazdă, fac în adevăr pe gaz-
da, aşa ca acasă, gospodari la vetrele lor. Unii ies 
tacticos cu ţigara în gură, descheiaţi la veston şi cu 
capul gol, aruncând glume colindătorilor, alţii stri-
gă din când în când: „Mario fă, ia mai adă colindeţi 

neică şi adă şi mâţa că ia uite, nenică şi cai printre 
mânji după pomană!” Domnul sublocotenent Go-
goloşu face el însuşi pe gazda. Şi noi sărim, râdem, 
ne îmbrâncim, până la capătul companiei noastre. 
Compania 7-a făcea instrucţie, dar văzându-ne pe 
noi în aşa veselie, li s-a făcut ostaşilor de casă şi 
au cerut să le dea drumul în cantonament, fie ce-o 
fi. Apoi ne urăm unul altuia, să ne vedem acasă în 
ţară, cât de curând. Oricât ai vrea să-ţi îndepăr-
tezi gândurile în astfel de momente, totuşi ele se 
ţin de tine, îţi învăluie inima ca în nişte fire subţiri, 
nevăzute. Cuprins de aceste gânduri, plec la can-
tonament. Parcă mă apasă o greutate, un dor, ceva 
care doare, dar nu-i afli leacul. După masă ne-am 
dus la denie toţi. Am rămas câţiva la urmă şi ne-am 
spovedit, deşi preotul e rus. Noi am spus păcatele 
noastre pe româneşte, iar el s-a rugat pentru noi. 
Cred că Dumnezeu va primi de bună spovedania 
noastră. Unii au râs de noi. Mâine ne vom cumine-
ca. Citesc pe Sanda.  O frază din carte: „Mi-e gol şi 
trist sufletul, ca un cuib de păsărele, rămas pustiu 
după ce puii au făcut aripi şi au zburat” (p.257) 
Câteodată vorbele pătrund în inimă şi rămân acolo, 
ca într-un culcuş cald. Numai odată, demult, pe 
vremea şcolii, am mai citit, într-o zi de primăvară, 
pe furiş cu cartea pe genunchi sub bancă, pagini în 
care zarzării cântau, iarba cânta, lumina înflorea, 
susurând, căzând.

                          

Crăciunul

Aseară am colindat cu domnul sublocotenent 
Şerban şi cu o echipă de ostaşi: Sergentul Sulea, 
Văduva, soldatul Dănescu, Blidariu, din plutonul 
nostru. Mai întâi o luăm pe la casele unde stau D.nii 
ofiţeri din batalion. Ne oprim încet sub fereastră şi 
începem: O ce veste minunată, apoi Florile dalbe, pe 
urmă cântece de stea, până ne dau drumul în casă. 
Acolo începe Blidariu doine din vioară şi Dănescu 
din solz de peşte, Sulea îi zice pă gură, aşa ca pe 
la Tismana. Domnul căpitan al nostru ne-a mulţu-
mit emoţionat.  Am fost singurii din batalion care 
ne-am gândit să facem acest colind. Colegii noştri 
Drăgan, Căpăţână, s-au luat după noi şi nu s-ar 
mai despărţi. Când am început noi cerul fusese în-
norat, dar pe urmă s-a umplut de stele. Niciodată 
n-o mai fi văzut satul acesta, peste care acum când 
colindăm noi parcă se cerne lumină din slăvi, aşa 
datini. Zăpada scârţâie sub bocanci şi e frig, dar 
noi suntem toţi veseli şi plini de voie bună. Capora-
lul Gârtoi a găsit o jumătate de tobă pe care o bate 
cu ciomagul, făcând pe vuvarul. Am terminat cu 
vizitarea celor străini de plutonul nostru pe la ora 1 
din noapte. Cineva vine cu ideea ca să colindăm pe 
la toate casele în care dorm camarazi din plutonul 
nostru. Îi luăm pe toţi pe neaşteptate. Când înce-
pem sub fereastră „O ce veste minunată” ostaşii sar 
din pat, se freacă la ochi, se scoală unul pe altul, 
râd şi nu ştiu ce să facă. Când intrăm buluc în casă 
şi văd şi pe comandantul de pluton, rămân bui-
maci. Noi le urăm din toată inima La mulţi ani, iar 
ei nici nu ştiu cum să ne mulţumească. Apoi începe 
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Dănescu şi Blidariu, în urmă Sulea cu ,,Hai mân-
druţă, hai pe vale”. Mă sui în sus la munte şi altele. 
Sulea spune că el n-a fost cântăreţ, dar acum l-a 
apucat aşa de se miră şi el şi îi trage nişte doine de 
te doare inima. Gazdele rămân uimite de obiceiur-
le noastre atâta de frumoase. Aşa am petrecut noi 
seara de Ajun.

Azi de dimineaţă ne ducem la biserică. O parte 
din noi ne-am cuminecat. Mai mult ca oricând am 
simţit măreţia momentului cuminecării. Corul mixt 
al credincioşilor dă răspunsurile. Ni s-au umplut 
ochii de lacrimi când corul rusesc, care nu ştia o 
boabă româneşte, a dat răspunsurile: Doamne mi-
luieşte şi Dă-ne Doamne în româneşte. Învăţaseră 
de dragul nostru, gândindu-se poate şi ei la ce de-
părtări ne este dat acum să serbăm Sfânta Naştere 
a Domnului. După ieşirea din biserică batalionul 
se adună în careu şi Domnul Maior ne vorbeşte. 
Poşta militară a ţinut ca să avem coletele azi, ca şi 
când ni le-ar fi adus Moş Crăciun. Când văd coletul 
din ţară, îmi vine să mângâi fiecare colţ, fiecare li-
teră scrisă pe adresă. Apoi suntem invitaţi să luăm 
masa cu domnul căpitan. Toţi avem mâncare bună, 
primim daruri din toate părţile, dar cele mai fru-
moase au fost cele din partea camarazilor germani: 
ţigări, şocolată, rom, cozonaci. Norocea a făcut rost 
de vin. La urmă se serveşte şi cafea. Eu le fac o sur-
priză: servesc ţigări Regale, din cele sosite în pachet 
de-acasă. Toţi învârtesc ţigările ca pe ceva minu-
nat şi nespus de bun. În fumul de ţigară, parcă ne 
cuprinde dorul şi mai mult de ţară. Parcă nu mai 
putem vorbi. Cineva îşi pregătise  o cuvântare, dar 
în atmosfera aceasta de duioşie şi aduceri aminte 
nu îndrăzneşte să mai spună nimica. Ce-ar putea 
să mai spună? Ostaşii chicotesc pe afară şi trec la 
horă. Plecăm şi noi. Joacă toată compania în uliţă 
şi s-a adunat lumea civilă grămadă. Hora se pre-
lungeşte până seara, când vin şi fete şi băieţi din 
sat. Intră în horă cu noi şi joacă una cu ai noştri. 
Apoi ne adunăm seara, după ce s-a terminat jocul 
la casa noastră. A venit Dl. sublocotenent Şorop şi 
Gogoloşu. Sosesc şi cântăreţii noştri ai plutonului 
şi plecăm apoi la Dl. sublocotenent Şorop unde 
continuăm jocul şi veselia. S-a pus zdravăn pe nin-
soare. Moş Crăciun se vede că a ţinut neaparat să 
vină de prin nămeţi. Pământul se acoperă repede cu 
un strat de 10-15 cm. de zăpadă Deodată peisajul 
se schimbă satul căpătând aspectul de iarnă, cu 
casele aruncate prin zăpezi.

Anul nou 1942 îl începem sub zodie tristă. Tu-
turora din ţară le vor surâde atâtea planuri, iar noi 
nu vedem decât două lucruri: păduchii şi războiul. 
Nu mai e nici o îndoială că nu vom pleca, mâine 
sau poimâine. M-am dus pe la Norocea şi Bulhart 
să-i felicit. Aci bem ţuică fiartă, ca în vremurile nor-
male.

Aveam de gând să scriu mai mult în această zi, 
dar nu ştiu de ce, parcă n-au nici-un rost nici cele 
notate până aici. Pe cine l-ar putea interesa toate 
astea? Uneori îmi vine să arunc carnetul şi să re-
nunţ la notări: dar o mai fac din obişnuinţă. Dacă 
vor ajunge ca să fie citite vreodată aceste note, să 
se ştie că nu le-am scris întotdeauna cu drag. De 
multe ori creionul îmi era greu în mână şi mi se 
părea că vorbele n-au nici o legătură şi că notele 
sunt prea neînsemnate. Am scris amărât de multe 
ori, regretând întotdeauna că nu pot să scriu mai 
bine. Carnetele de războiu cred că trebuie să cu-
prindă numai lupte, atacuri şi iar lupte. Dar vom 
ajunge şi noi în lupte. Cine ştie ce va mai fi de noi! 
Uneori creionul îmi îngheaţă în mână. Oare care 
va fi ultima dată pe care o voi mai nota-o în acest 
carnet? Cine-mi va găsi aceste însemnări, în ce zi 
se vor opri? Acestea sunt gânduri de Anul Nou într-
adevăr, sau o tristeţe de-o clipă?

Vineri, 2 ianuarie 1942. Frig, minus 29 grade, 
apoi soare. Batalionul I , comanda au plecat. Mâi-
ne vom pleca şi noi. Nu mai e nici o îndoială că nu 
am ajunge în Crimeea. Vom trece acum în puterea 
iernii prin stepele Nogai, intrând pe la Perekop în 
Crimeea, cu direcţia Sud Simferopol. Aşa ni s-a dat 
itinerariul. Facem o fotografie cu comandanţii de 
grupă. Frigul s-a menţinut toată ziua. De pe front, 
din Crimeea ne vin veşti nu prea bune. Îngrijorarea 
ne cuprinde pe toţi. Războiul e foarte greu pe acest 
timp în Rusia. Dar mă gândesc că pe vremuri(  Na-
poleon)războaiele erau foarte obişnuite. Zeci de mii 
şi sute de mii, – 1.600.000 de soldaţi, au pierit în 
campaniile napoleoniene. Pe atunci erau conside-
rate vremuri anormale cele în care era linişte. Dar 
pentru noi ce ar conta altceva acuma decât biru-
inţa?

(Va continua)
DUMITRU CAUC

Ediția a XXVI-a - Revista revistelor

A apărut nr. 28 / 2022 care numără 124 pagini. 
E un număr „Miracol de toamnă” mai special, 
întrucât apare într-un context de cumplită criză a 
Euroasiei: război cald, război rece, război politic, 
război economic, un tsunami de crize teribile la 
orizont, secetă ori exact pe invers grozave inundații 
etc.

Ei și totuși, în pofida acestui context vitreg 
actului de cultură, artă, literatură, poezie și 
critică ori eseu, numărul 29 al celebrei deja reviste 
„Miracol de Brădiceni” a putut vedea lumina 
tiparului pentru a se lansa la cea de-a XXVI-a ediție 
a Atelierului Național de poezie și Critica Poeziei 
„Serile la Brădiceni” pe 8 septembrie 2022 în satul 
Brădiceni, la biserică și la căminul cultural.

Revista are colaboratori de excepție precum 
Claudia Voiculescu, Mariana Pândaru-Bârgău, 
Irina Petraș, Răzvan Voncu, Adrian Alui Gheorghe, 
Gheorghe Bulgăr, Ioan Țepelea, Constanța Buzea, 
Doina Popa, Liviu Ioan Stoiciu.

Din Târgu-Jiu, colaborează scriitori de linia întâi 
precum Ion Popescu-Brădiceni, Adrian Frățilă, 
Alex Gregora, Gelu Birău, Gheorghe Vasiluță, 
Nicola Visa Vânătoru, Silviu Doinaș Popescu, 
Lazăr Popescu, Dan Adrian Popescu, Ion Elena, 
Grigore Pupăză, Mariana Staicu, Ion Căpruciu, 
Radu Cârstoiu, Pavel Popa Misăilă.

Din Motru sunt prezenți scriitorii Mircea 
Tutunaru, Nicoleta-Katalina Pauliș, Ioana Burghel, 
Nicolae Rădoi, Romolus Nicolae, Ana Ionele, Ileana 
Spineanu Morega, Ion Sabin Cerna.

La rubrica debut sunt scoși pe piața talentelor 
în curs de afirmare tineri condeieri precum Cătălin 
Pasăre, Raluca Maria Vijulan, Maria Ardeiu, 
Alexandru-Marian Pârvulescu. Compartimentul 

ATELIERUL NATIONAL DE 
POEZIE ȘI CRITICA POEZIEI 
„SERILE LA BRĂDICENI”

„Autograf” este asigurat de scriitorii Ion Popescu-
Brădiceni, Lazăr Popescu, Gheorghe Vasiluță.

Materialele acoperă o arie complexă de 
probleme, vehiculează idei majore, repune pe 
tapet teme de interes larg, au cursivitate, aspect 
estetic ori te implică emoțional și te motivează 
comportamental.

Aș remarca îndeosebi contribuția poeților: e 
de o varietate stilistică ce-i asigură receptarea de 
către cititori.

Un invitat de onoare al revistei cu nr. 29 e poetul 
Ion Anton din Basarabia (Chișinău) cu ciclul liric 
„Ziua Pământului”.
   DAN ADRIAN POPESCU

Vântul aduna nisipul
soarele măsura timpul
de zei era plin Olimpul
și tu visai ce vrei
la marginile fără de margini
obiceiuri și câte datini
săî nu le uiți
pe drumuri și uliți
să crezi în verdele desculț
al versului cu timă
când cade noaptea-n ruină

și merii se scutură de mere
și trandafirii de crizanteme
într-un somn greu
fără de eu
doar corăbii purtate de vânt
peste mări peste pământ
la început de iarnă
de ce nu pot să adoarmă
doi îndrgostiți pe o șosea
unde luna abia se vedea
  ION CĂPRUCIU

Doi îndrăgostiți
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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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Șoferii români trebuie să fie foarte atenți pentru că 
legea a fost dată, iar aceasta trebuie respectată de 
absolut toți participanții la trafic. Cei care nu se 
supun noilor reguli și sunt prinși că au în mașină 
anumite obiecte, vor scoate pe loc din buzunar 
3.000 de lei pentru amendă.

Șoferii, vizațȘoferii, vizaț
suportul de suportul de 

Un tânăr din Bustuchin 
s-a răsturnat cu mașina, 
de mai multe ori
Un tânăr s-a răsturnat cu mașina, ieri, la Scoarța, 
după ce a lovit un stâlp. Deși s-a rostogolit cu 
mașina de mai multe ori, tânărul de 24 de ani a 
scăpat, din fericire, cu răni nu foarte grave. El a 
fost transportat la spital.

IPJ Gorj: La fața locului s-au deplasat polițiști din 
cadrul Poliţiei Orașului Târgu-Cărbunești și Secției 6 
Poliție Rurală Târgu-Cărbunești, care au stabilit faptul 
că un tânăr de 24 de ani, din comuna Bustuchin, în 
timp ce conducea un autoturism pe DN 67 B Copăcioa-
sa, din direcția Râmnicu-Vâlcea-Târgu-Jiu, din cauza 
neatenției, a pierdut controlul direcției de mers spre 
partea stângă, a părăsit partea carosabilă, a intrat în 
coliziune cu stâlpul metalic de susținere a unui indica-
tor rutier, după care s-a răsturnat de mai multe ori.

În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a con-
ducătorului auto, acesta fiind transportat la Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-Jiu, pentru acordarea de 
îngrijiri medicale de specialitate.

M.C.H.
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zați: Amenzi de 3.000 de lei pentru ți: Amenzi de 3.000 de lei pentru 
de telefon din mașină!telefon din mașină!

Printre aceste obiecte se numără și suportul de 
telefon. 

Astfel, dacă suportul de telefon este montat 
în așa fel încât poate reduce vizibilitatea șoferului, acesta 
este pasibil de o amendă de nu mai puțin de 3000 de lei.

Șoferii care agață tot felul de lucruri pe parbriz își 
sumă riscul de a fi amendați, iar datele recente arată că 
au fost înregistrate puțin peste 290 de amenzi însă includ 
și aplicarea de afișe, reclame sau înscrisuri pe parbriz. 

Sancționarea șoferului este hotărâtă de agent, dacă 
acesta consideră că vizibilitatea este redusă de obiectele 
de décor.

M.C.H.

Cea de-a doua tranșă de 250 lei a voucherelor soci-
ale din cadrul pachetului „Sprijin pentru România” 
va fi virată în data de 8 septembrie, a anunțat Minis-
terul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Noua tranșă cuprinde cu 150.000 de noi beneficiari în 
plus față de cei 2.480.613, în urma actualizării perma-
nente a listelor de către Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale. 

Noii beneficiari vor primi cardurile până pe 3 septem-
brie.

În ziua de 8 septembrie toate cardurile valide vor fi ali-
mentate cu a doua din cele 4 tranșe în valoare de câte 250 
de lei pentru achiziția de alimente și mese calde.

În cursul acestei săptămâni, reprezentanții Poștei Ro-
mâne se asigură că nu sunt beneficiari eligibili care să nu 
fi primit cardul, inclusiv cei care inițial nu au fost găsiți la 
domiciliu sau care nu au răspuns avizării. 

Dacă sunt persoane care nu sunt sigure că se află pe 
lista beneficiarilor eligibili, menționăm că întrebările refe-

Voucherele sociale, a doua 
tranșă – 8 septembrie

ritoare la acest aspect trebuie adresate Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale. 

Cât despre informațiile referitoare la cardurile 

care nu au putut fi livrate, acestea pot fi solicitate 
Poștei Române.

M.C.H.
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,,Să te duci ca să-ți vezi groapa, nu înseamnă că cobești, ci îți ,,Să te duci ca să-ți vezi groapa, nu înseamnă că cobești, ci îți 
declini existența lui Dumnezeu şi ştii că ești o fi ință trecătoare”!declini existența lui Dumnezeu şi ştii că ești o fi ință trecătoare”!

Educaţia…şi Lecţia de Viaţă
Interviu cu domnul Dan PURIC, regizor, actor şi eseist, un 
adevărat spirit viu al României de azi (II)

-Rep. Maestre Dan Puric, iar, când eu, vă rog 
să mă iertaţi, când folosesc această formulă de 
adresabilitate, o privesc în sensul de «Magister 
dixit», pentru că în multe privinţe şi de cele mai 
multe ori, spusele acestea ale dumneavoastră 
sunt aşa de frumoase şi de edificatoare, încât, 
am senzaţia că nu mai pot spune nimic, decât 
să mă cufund în tăcere şi în ascultare deplină, 
ca să fie totul bine! 

-D.P. Îmi plac reporterii ascultători şi în acelaşi 
timp şi prieteni ca dumneavoastră!

-Rep. Dar, totuşi, mi-aţi spus că nu sunteţi 
un om pesimist, că accedeţi până la condiţia su-
premă de ridicare a fiinţei peste cele trecătoare 
de pe acest pământ, aşa că, meditaţia deasupra 
gropii mormântului, între noi, fie vorba, mi se 
pare prea…

-D.P. Să te duci ca să-ți vezi groapa, nu înseam-
nă că cobești, ci, îți declini existența lui Dumnezeu 
şi ştii că ești o ființă trecătoare! Eu l-aș duce de 
mână pe domnul președinte Klaus Iohannis, l-aş 
duce de mână cu cei care sunt la Comunitatea Eu-
ropeană, ca să-și vadă zilnic sau săptămânal groa-
pa, ca să știe că sunt ființe trecătoare! 

-Rep. Vor spune multe lucruri dubioase, cum 
că le doriţi…

-D.P. Nu le-aș dori, Doamne-ferește, lucrul aces-
ta, dar, știți, atunci, în ce noblețe, ce aristocrație 
a sufletului s-ar naște? Nimeni, de pe pământul 
acesta, nu ar deveni suspicios! 

,,Noi nu putem să-L «pipăim» pe Dumnezeu în 
fi ecare clipă, dar Dumnezeu ne «pipăie» din 
când în când”! 

-Rep. Omenia şi bunul simţ sunt nişte trăsă-
turi specifice ale poporului român!

-D.P. Tocmai de aceea, gândiți-vă dumneavoas-
tră la oamenii aceștia în vârstă și care au îmbătrâ-
nit degeaba, de la Davos. Dacă le-ai spune…luați 

un oltean, un țăran de aici din Olt, din Dolj 
sau din Gorj, am spus şi lucrul acesta, daţi 
banii aceştia la un om cu o vârstă respec-
tabilă din ţara asta şi să vedeți ce face el cu 
aceşti bani, că nu asmute lumea împotriva 
Lui Dumnezeu, ci, poate să dea la o mă-
năstire, la un spital şi o să vedeți ce fiziolo-
gie a bunului simț are pământul ăsta! 

-Rep. Aşa cum am spus, bunul simţ 
şi omenia sunt specifice poporului ro-
mân!

-D.P. Și asta o zic cu o compasiune față 
de cei care acuma, vor să mutileze lumea! 
N-am nimic cu domnul George Sörös sau 
cu ceilalți, ci, din contră, consider o ches-
tiune de compasiune! Eu așa văd poporul 
român, ca pe o «regalitate» creștină! 

-Rep. Dar, Maestre, acolo, groapa 
aceea din cimitir este locul de odihnă 
al trupului, care este un trup trecător! 
Aş dori să ne spuneţi, totuşi, ce se întâmplă cu 
sufletul nostru?

-D.P. Păi, îmi cereţi niște lucruri pe care nici 
sfinții… Că i-am zis unui șofer de taxi un lucru ne-
maipomenit şi îi zic:  „Omule, noi nu putem să-L 
«pipăim» pe Dumnezeu în fiecare clipă, dar Dumne-
zeu ne «pipăie» din când în când! (sic!! n.n.) 

-Rep. Sunt ca nişte provocări cuvintele dum-
neavoastră, dar, v-am spus că în dialogul nostru, 
vreau multe şi incitante provocări! 

-D.P. Da, dar, eu trebuie să răspund în limita, 
cum să spun, a cunoașterii mele şi trebuie să re-
cunosc faptul că nu pot să spun că am cunoștințe 
că sufletul există dincolo…Nu, nu am astfel de 
cunoștințe, dar, știu fără să am cunoștințe! Simt, 
adulmec! 

-Rep. Poate că e o minune de la Dumnezeu, 
nu credeţi în astfel de minuni?

-D.P. Lucrul ăsta, mi s-a transmis, pentru că 
mama, înainte să moară, Dumnezeu s-o odihneas-
că, mi-a spus: «Dragul mamei, să nu te îndoiești! 
Există lumea de dincolo!». 

 Pentru că începuse să vorbească la un moment 
dat cu părinții ei, în situația finală, când o mai 
aveam! Dacă am fi mai atenți la sfârșitul celor din 
jurul nostru, am ști să construim viitorul copiilor 
noștri! Să fim atenți la sfârșitul celor care se duc! 

-Rep. Ce vă face să credeţi acest lucru?
-D.P. Păi, odată, îmi aduc aminte, prin ‘91 ‘92 

în Elveția, când am început și eu să merg, așa, am 
greșit hotelul! Era o clădire foarte frumoasă și am 
dat de foarte mulți bătrâni! Unii erau în scaune cu 
rotile, eleganți și o doamnă mi-a zis:  «O, fiul meu a 
venit astăzi ca să mă vadă la un azil de bătrâni!» şi 
se uita bătrânica la mine! A crezut că sunt fiul ei! 
Şi am avut o tresărire! Acela era Dumnezeu! Vă dați 
seama că își aștepta copilul! Eu, așa L-am văzut pe 
Dumnezeu peste tot în lume! 

-Rep. Maestre, pentru că prima întâlnire a 
noastră a avut loc la Mănăstirea Tismana, ca 
după aceea, să mergem şi la Mănăstirea «Icoa-
na», aş dori să vă întreb, ce loc ocupă sfintele 
mănăstiri ale Gorjului și ale Olteniei în sufletul 
domniei voastre?

-D.P. Este locul de odihnă pe care nouă ni l-a 
lăsat Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El a zis: 
,,Vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, numai fiul 
omului n-are unde să-și pună capul și atunci ne-a 
lăsat locul unde să ne punem capul! Nu vedeți că în 
fața haosului unei istorii dezîndumnezeite, țăranul 
bun zice: Dumnezeu pare că doarme cu capul pe 
mănăstire și de nimeni n-are știre! Dar, El nu doar-
me cu capul pe un bloc frumos, nu doarme cu capul 
pe o casă! Pare că doarme cu capul pe mănăstire şi 
a ieșit, din nimereală, în atenția celor care vor să 
schimbe această lume! Dumnezeu pare că doarme! 

,,Niciodată, mai valabil ca acum şi mai cutre-
murător, nu rămâne ceea ce a spus Mântuitorul 
Iisus Hristos, dându-ne sfatul: ,,Vegheaţi”!

-Rep. Maestre Dan Puric, gorjean din neam 

de panduri, să ştiţi că i-am promis Înaltprea-
sfinţitului Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepisco-
pul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, pe care îl 
respect şi îl preţuiesc foarte mult, deci, i-am 
promis că o să veniţi împreună cu Dr. Bogdan 
Cuza, strănepotul Domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, la Praznicul cel mare al Mănăstirii 
Tismana, «Adormirea Maicii Domnului», şi iată 
că mi-am ţinut promisiunea, pentru că sunteţi 
prezenţi aici împreună cu familiile domniilor 
voastre, graţie sprijinului deosebit al domnului 
primar ing. Constantin Bobaru, edilul Oraşului 
Bumbeşti-Jiu, care a fost deosebit de binevoitor 
şi m-a ajutat să fac rost de un mijloc de trans-
port care să vă aducă de la Petroşani până la 
Tismana!

-D.P. Îi mulţumim frumos domnului primar 
pentru bunăvoinţa sa şi pot să vă spun că în dru-
mul spre Tismana, am oprit puţin la edilul oraşului 
de la ieşirea din Defileului Jiului, care ne-a arătat 
multe lucruri frumoase pe care le-a realizat şi chiar 
am stabilit ca în viitor să venim să organizăm o ma-
nifestare la Bumbeşti-Jiu!

-Rep. Numai că acum, cei de la A.N.I. au de-
marat o cercetare privitoare la integritatea pri-
marului şi a celor apropiaţi, pe baza unor semne 
de invidie şi de reavoinţă din partea unor aşa-
zişi prieteni! Cred că cei de la A.N.I., ar trebui 
să vadă şi integritatea morală a omului, nu doar 
pe aceea care se măsoară în declaraţii despre 
bunurile materiale!

-D.P. Îi dorim, din toată inima, domnului pri-
mar, ca Dumnezeu să-l ajute să treacă peste aceste 
momente dificile din viaţa şi din activitatea sa!

-Rep. Credeți că sunt capabili anumiți oa-
meni să schimbe această lume, când Dumnezeu 
Atotputernicul este Însuşi Dumnezeu în unici-
tatea Lui?

-D.P. Domnul profesor, ei nu vor fi capabili să 
schimbe tot ceea ce vor ei! Că din toate timpurile, 
toate dictaturile fără de Dumnezeu, aşa cum a fost 
comunismul, începând cu Revoluția franceză, au 
fost primul «exerciţiu» în acest sens! Ele au propus 
raiul pe pământ! Dar, ei nu vor fi capabili niciodată 
să aducă raiul, dar, vor fi capabili să mutileze, să 
facă unele crime îngrozitoare! 

-Rep. Şi când ne gândim că toate acestea au 
fost făcute în numele unor utopii!

-D.P. Nu în numele unor utopii! Ştiți, vorbeam 
numai adineauri la masă cu părinții și le atrăgeam 
atenția că niciodată, mai valabil ca acum şi mai 
cutremurător, nu rămâne ceea ce a spus Mântui-
torul Iisus Hristos, dându-ne sfatul: ,,Vegheaţi”! Ii-
sus Hristos, aşa cum spunea un mare părinte, n-a 
avut de-a face cu Imperiul Roman și nici cu evreii 
care erau, ci, cu forţa satanică din spatele lor! Iar, 
noi, ca români, nu avem de-a face cu elementele 
acestea pe care le numesc «epifenomene», cum că 
este preşedintele acesta de acum sau că este cel de 
dinainte sau că sunt cei din Uniunea Europeană! 
(VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Curiozități despre miereCuriozități despre miere

DE TOATE…pentru…
Covid, tulpină nouă

Dacă boala se lungește,
Deși zic: „Domne ferește!”,
Vom avea, fără-ndoială,
Și-o tulpină națională!

Neamurile

Dacă prinzi o funcție bună,
Toate rudele se-adună,
Și atât la cap te bat,
De le strângi, încherbi un sat.

Regrete…

Mi-aduc aminte, dragii mei,
De vremea când iubeam femei;
Și rău îmi pare c-am fost mut,
Și n-am cerut, cât aș fi vrut!

Examenele unor absolvenți

Și le-au luat atâția ani,
Nu pe știință, ci pe bani.
Și nu-i faci acum să-i spună,
C-au trecut cu suta-n mână!

Fără bani!

Sus în deal se vinde mustul,
Cum n-am bani ca să-i simt gustul,
Urc aci, m-așez pe jos,
Și mă satur de… miros.

Toamna

Printre atâtea bucurii, 
Se culeg struguri din vii.
Cum tot omu’-și face vinul,
Își face și zilnic plinul!

Doar tărie!

De un an, nu mai muncește;
Bea, de nu se mai trezește
Și, în loc de-mbucătură,
Trage câte-o-nghițitură.

Grabă

Câtă curte îi făceai,
Până când o dezbrăcai?
Obiceiu-i acum altul:
Azi pupatul, azi și patul!!

Războiul lui Putin

Asta știe, asta face,
El vrea sânge, nu vrea pace.
Dar de-mpinge-ncoa’ puhoiul,
Î-arătăm noi ce-i războiul!

Educatoarele și fetele de la grădiniță

Și domnițe și fetițe,
Au la fel de lungi rochițe.
C-asta-i azi pofta femeii:
Să-și arate…chiloțeii.

Doctor CORNEL MUNTEANU

Mierea este o substanță zaharoasă, vâs-
coasă, semilichidă, produsă de albine 
din nectar și mană, cu ajutorul inver-

tazei. Definiție de-a dreptul urâtă și sec-exactă! 
Sursele mierii sunt două: nectarul florilor – 

oferă mieri monoflore ori poliflore - și mana (1). 
Calitatea mierii depinde de: solul în care cresc 

plantele nectarifere, de specia acestor plante, de 
durata culesului (2), de cantitatea de apă pe care 
o conține, de manipulările din timpul recoltării, 
depozitării și comercializării etc. 

Caracteristicile fizice ale mierii: gust dulce, ca-
racteristic; este vâscoasă; are miros caracteristic, 
în funcție de sursa provenienței; are densitatea 
medie de 1,417 la temperatura de 200 C, cu va-
riabile între 1,39 și 1,44; culoarea – în funcție de 
pigmenții surselor de proveniență; este puternic 
higroscopică; cristalizează mai grosier ori mai fin, 
în funcție de cantitatea de apă conținută; conține 
fine urme de lăptișor de matcă și de polen; este 
termosensibilă – supusă la temperaturi de peste 
400 C, începe să-și piardă calitățile inițiale (3); este 
fotosensibilă (4) (Biachi, 1989). 

Compoziția biochimică a mierii: 17,2% apă, ami-
noacizi – sub 1% din substanța uscată a mierii, 
81,3% glucide, enzime (peste 800, cunoscute), hor-
moni, acizi organici, lipide, substanţe antibiotice, 
inhibină, factori antigerminativi, pigmenţi, compuşi 
aromatici, urme de polen și de lăptișor de matcă 
(Bonaga et al., 1983; Gonnet et al., 1989; Andriţoiu, 
2002, 2004, 2006).

Glucidele din miere (95-96% din substanţa us-
cată a mierii), sunt reprezentate de glucoză - 32,8%, 
fructoză - 38,45%, maltoză – 3,79%, zaharoză – 
5-7%, alte zaharuri.

Aminoacizii din miere sunt determinați prin me-
toda fotocolorimetrică (Bianchi, 1989), cantitatea lor 
totală fiind redusă: lizina, histidina, treonina, argi-
nina, serina, metionina, acid glutamic, izoleucina, 
prolina, glicina, alanina, cisteina (Andriţoiu, 2006). 
Proteinele din miere se găsesc în cantităţi reduse 
de 0,15-0,70%; conţinutul și cantitatea lor diferă în 
funţie de provenienţă.

Mineralele din miere: fier 16 mg%; cupru 0.08 
mg%; mangan 0.2%; siliciu; clor 19 mg%; calciu 11 
mg%; sodiu 11 mg%; potasiu 31 mg%; sulf 5 mg%; 
fosfor 0.9 mg%; vanadiu; zirconiu; titan; nichel; cosi-
tor; plumb; argint, aur, bismut; strontiu (Capolongo, 
1997; Alphandery, 1989; Andriţoiu, 2006; Andrițoiu 
și Andrițoiu, 2010).

Vitaminele din miere: vitaminele din gama B (B1-
tiamina, B2-lactoflavina, ovoflavina, riboflavina, B3-
PP, B5-acid pantotenic, B6-piridoxina, B9-acid folic, 
B12-ciancobalamina), vitamina C; toate vitaminele 
liposolubile: provitamina A; vitamina D; vitamina E 
(urme); vitamina K (urme) (Andriţoiu, 2006).

Enzimele din miere: au fost identificate peste 800 
de enzime, cele mai importante fiind: diastaza, inver-
taza (5), sucraza, zaharaza, catalaza, fosfataza acidă, 
peroxidaza, superoxid dismutaza (SOD); glucozidaza 
(a şi b), acetiltransferaza, citocrom oxidaza, tirozi-
naza, monofenol monooxigeza, glicozil-transferaze, 
lipaze, sucraze, oxidaza acidului ascorbic, inhibina 
etc. (Vecchi et al., 1969; Andrițoiu, 2006).

Acizi organici din miere: acetic, butiric, citric, 
formic, maleic, oxalic, piroglutamic, lactic, succinic, 
glicolitic, 2 sau -3 fosfogliceric, a-cetoglutaric, piru-
vic, tartric (Andriţoiu, 2006). 

Compuşi aromatici din miere: carbonili, precum 
formaldehida, aldehida acetica, izobutiraldehida, 
butiraldehida, acetona, metiletilcetona; alcooli: izo-
propanol, etanol, 2-butanol, 4-propanolol,3-penta-

nol, izobutanol, 3-metil-2-butanol, 3-metil-1-buta-
nol, n-butanol, alcool B-metilic, 2-metil-1-butanol, 
alcool feniletilic, alcool benzilic; esteri: formiat de 
metil, formiat de etil, eter dietilic, diverse (Andriţoiu, 
2006). Lipide din miere, ca acizi: palmitic; stearic; 
linoleic; oleic; lauric; miristoleic; stearic; linolenic 
(Cirili et al., 1973; Andriţoiu, 2006).

Factori antibiotici și antigerminativi: mierea este 
antiseptică. Încă din 1906, într-o lucrare remarcabi-
lă, de nomenclatură, efectuată asupra florei bacteri-
ene a stupului, G. F. White a arătat că mierea este 
un produs perfect steril şi că nu conţine nici o formă 
vegetativă bacteriană. Mult mai târziu, a fost con-
firmat acest rezultat prin analize bacteriologice de o 
mare acuratețe. Mierea naturală proaspătă, bogată 
în catalază, eliberează în soluţie o cantitate mică de 
peroxid de hidrogen, având astfel o anume valoare 
antibiotică (Snowdon et al., 1996, 1999).

Factori de creștere: majoritatea lor provin din po-
len, apilarnil și lăptișorul de matcă (Gonnet, 1989; 
Harnaj, 1989; Neacșu, 2002; Andrițoiu, 2004, 2006 
etc.).

1 - Mierea numită a fi de mană, provine din 
substanțele zaharoase secretate de lachnide (lecani-
de) care înțeapă frunzele unor specii de copaci – brad, 
stejar, salcie etc., rețin proteinele și elimină glucide-
le, care sunt recoltate de albine și, cu intervenția 
invertazei, sunt transformate = în miere; mierea de 
mană este cea mai remineralizantă miere.

2 - Culesurile bogate oferă mierii de o calitate 
mai redusă față de culesurile moderate sau sărace: 
timpul de prelucrare, care reduce cantitatea de apă 
din nectar fiind mai scurt, mierea fiind mai săracă 
enzimatic.

3 - Temperatura internă a coloniei de albine în 
timpul culesurilor de nectar este de 37 grade C; a se 
corela cu temperatura optimă a corpului omenesc.

4 - Mierea este produsă în întunericul stupului. 
Expusă luminii solare directe, calitățile sale se de-
preciază.

5 - Invertaza, la un pH de 6-6,8, scindează za-
haroza în glucoză şi fructoză, într-un raport de 1:1. 
Provenienţa ei în miere este numai în mică parte din 
nectar, ea provenind majoritar din secreţiile glande-
lor hipofaringiene ale albinelor mai vârstnice de 21 
de zile.

Așadar: Să curgă miere pentru noi toți, după cum 
spuneau romanii! Mult bine întotdeauna!

Material informativ realizat de 
reprezentanții CENTRULUI MEDICAL 

DE APITERAPIE ,,VASILE ANDRIȚOIU” din 
localitatea Bălănești, Județul Gorj
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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, birouri, 
apartament. 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foarte 
mare, complet utilat și mo-
bilat, în bloc supravegheat 
video, cu lift. Preț negocia-
bil la fața locului. Rog seri-
ozitate. 0766.535351.

Închiriez apartament 3 
camere (transformat din 4 ca-
mere), mobilat și utilat, cen-
tral, str. Traian, 330 euro/
lună. Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea fos-
tului Salon Naldis. Telefon:  
0721914681, 0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 0731019896.

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

Închiriez apartament 3 
camere, decomandat, complet 
mobilat lângă Parângu. Chirie 
negociabilă. 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 cen-
trul municipiului Motru. Pre-
tabil activități comerciale, ca-
binete 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 familie 
serioasă, cu copii sau nu. 
Preț negociabil. 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 
 Vând două motorete 

italiene la pachet, de 50 cm, 
și motocicletă MINSC, 125 
cm. 

Tel.: 0740160034

Această informare este efectuată de către PRIMĂRIA 
COMUNEI POLOVRAGI, cod fiscal 4718977, cu sediul în 
comuna Polovragi, satul Polovragi, județul Gorj, telefon: 
0253476135, fax: 0253476015, e-mail: primariapolovragi@
yahoo.com, ce intenționează să solicite la S.G.A. VÂLCEA 
aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrării: “AME-
NAJARE PENTRU APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR 
PE RÂUL TĂRÎIA ȘI AFLUENȚI, ÎN COMUNA POLOVRAGI, 
JUDEȚUL GORJ”

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ul-
terioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa: Pri-
măria Comunei Polovragi, comuna Polovragi, sat Polovragi, 
județul Gorj, până la data de 20.09.2022

Cabinet individual de insolvenţă DĂNESCU V. ION, cu 
sediul în Tg - Jiu, str. G-ral. Dragalina, nr.42, organizează 
licitaţia publică cu strigare în fiecare zi de luni din săptămâ-
nă, la orele 14.00 până la adjudecare, pentru următoarele 
bunuri:

Betonieră cu încărcător - 208,00 lei, cupă excavare pen-
tru autostivuitor 1.475,00 lei, instalaţie BF 23 - 1.669,00 
lei, instalaţie de tencuit - 2.535,00 lei, marca construcţii 
Libherr - 4.547,00 lei, maşină lipit profile PVC - 327,00 
lei, pompă de beton - 1.450,00 lei, pompă Giotto V 220 - 
1.152,00 lei.

Preţurile reduse cu 80% faţă de evaluare, sunt fără 
TVA.

Bunurile  aparţin  S.C. CONTINENTAL S.R.L. so-
cietate  aflată în faliment ce face obiectul dosarului 
225/95/2017 aflat pe rolul Tribunalului Goij, CUI 2161364, 
J18/61/1992.

Regulamentul de vânzare poate fi cumpărat de la sediul 
lichidatorului judiciar în fiecare zi lucrătoare între 800- 
16.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichi-
datorului judiciar sau la telefon 0722 752 817.

S.C.Lidl Discount S.R.L., cu sediul în sat Nedelea, 
comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, km 
73+810, jud.Prahova, anunță publicul interesat că a de-
pus solicitarea de revizuire a autorizației de mediu pentru 
desfășurarea activităților cod CAEN 4711 (Comerț cu amă-
nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominan-
tă de produse alimentare, băuturi și tutun/Numai pentru 
hipermarketuri, supermarketuri, complexe comerciale), 
3811(Colectarea deșeurilor nepericuloase), 3812 (Colecta-
rea deseurilor  periculoase), 3832 (Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate), în Târgu-Jiu, Str. Ecaterina Teodoroiu 
nr.111. jud.Gorj. 

Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul A.P.M.Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str.
Unirii nr.76, telefon 0253/215.384, fax 0253/212.893, în 
termen de 15 zile de la publicare.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Municipiului Motru, titular al proiectului, 

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de în-

cadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în 

cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 

pentru Autorizarea executării lucrărilor de ”Extindere ca-
nalizare menajeră, branşamente/ racorduri la reţeaua 
de apă şi canalizare în satele Horăşti, Leurda şi Râpa din 
municipiul Motru”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-

mentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din munici-

piul Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni - vineri, în-

tre orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet 

http://aomgi.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 

proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 

data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 

competente pentru protecţia mediului.
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Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” și-a deschis Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” și-a deschis 
larg porțile pentru începerea anului școlar 2022 - 2023 larg porțile pentru începerea anului școlar 2022 - 2023 
În dimineața zilei de luni, 5 sep-

tembrie 2022, curtea Școlii Gim-
naziale „Constantin Brâncuși” 

din Târgu Jiu era plină de copii și 
părinți. În jurul orei 10:10 li s-au adă-
ugat și cadrele didactice ale școlii, iar 
după 10 minute, au sosit și invitații în 
frunte cu domnul primar Marcel Roma-
nescu. Printre invitați au fost: vicepri-
marul Ion-Bogdan BEJINARU și câțiva 
consilieri locali, doamna Inspector 
școlar educație timpurie, Profesor Si-
mona MÎNDRULEANU, domnul comi-
sar de poliție Puiu-Ionuț PIGUI, șef de 
birou pentru prevenirea infracțiunilor 
îndreptate împotriva persoanei și preo-
tul paroh Gheorghe SANDU.  

În anul 1976, în cartierul 9 Mai din 
municipiul nostru, a luat ființă Școala 
Generală Nr. 12 Târgu Jiu. Din 3 de-
cembrie 1999, prin dispoziția nr. 325 a 
Inspectoratului Școlar Județean Gorj, 
s-a acordat numele de Școala Genera-
lă „Constantin Brâncuși”. Construcția 
s-a ridicat foarte repede din primăvara 
până în toamna lui 1976. Activitatea a 
început pe 15 septembrie 1976, cu 12 
clase I -IV, și 6 clase V-VIII, cu un total 
de 614 elevi. Printre primii Învățători ai 
scolii îi amintim pe: Fumureanu Maria, 
Fumureanu Ștefan, Văduva Aurora, 
Lipianu Maria. Primul director al școlii 
a fost numit Micu Gheorghe.

După intonarea Imnului Național și 
săvârșirea unei slujbe religioase de că-
tre preoții Sandu Gheorghe și Popescu 
Ion, domnul Director Sorin Mihai TO-
DEA a prezentat invitații și a transmis 
un mesaj din care redau câteva fraze: 
„Ca la fiecare început de an școlar oa-
menii școlii noastre vă întâmpină nu 
numai cu sălile deschise și manuale-
le plătite, dar și cu sufletele deschise 
și cu urări de bine, atât pentru elevii 
care ne calcă pentru prima dată pragul 
școlii, dar în aceeași măsură și pen-
tru cei care revin. Elevii clasei a VIII-a 
trăiesc și au în față un an școlar plin 
de provocări. Cea mai importantă din-
tre acestea fiind Examenul de Evalu-
are Națională. Dragi elevi, ne-am dori 
să considerați școala noastră drept a 
doua voastră casă și ca urmare, trebu-
ie să respectați oamenii ei, fie profesori 
fie personal administrativ, să o îngrijiți 
și să o remodelați după  imaginația și 
personalitatea voastră.”

Prezent la festivitate, domnul pri-
mar Marcel-Laurențiu ROMANESCU, 
în mesajul său a spus următoarele: 
„Mi-aș dori ca școala dumneavoastră 
să continue parcursul bun pe care l-a 
avut în ultimii ani. trebuie să recunosc 
că am avut o colaborare foarte bună cu 
vechea conducere a școlii și am o co-
laborare specială cu actuala conduce-
re, pentru că am o relație foarte bună 
cu directorul Todea de peste 20 de ani 
de când eram elevi ai aceluiași colegiu 
din Târgu Jiu. Îl respect în mod deose-
bit, pentru că era unul dintre olimpicii 
Colegiului Național «Tudor Vladimi-
rescu». Trebuie să recunosc că sunteți 

printre puținele unități de învățământ 
care au fost premiate la olimpiadele 
școlare județene și naționale, și aceas-
ta este cea mai bună carte de vizită 
pe care poate să o aibă o unitate de 
învățământ.”

Inspectorul școlar Profesor Simona 
MÎNDRULEANU a transmis mesajul 
Inspectorului Școlar General prof.dr. 
Marcela MREJERU, astfel: „Începutul 
lunii septembrie are, pentru noi toți, o 
semnificație deosebită. Ne regăsim la în-
ceput de an școlar, părinți, elevi și pro-
fesori, împărtășind aceeași încredere 
în dăruirea și competența învățătorilor 
și a profesorilor. În aceste momente, 
copiii sunt în centrul atenției noas-
tre. Toate unitățile de învățământ din 
județul Gorj își deschid porțile pentru 
a-și primi elevii. Este un nou început. 
Orice început este o fereastră deschi-
să spre viitor. Pășim, cu toții, în noul 
an școlar, pe care ni-l dorim mai bun, 
cu aceleași emoții, cu credință și cu 
speranță. Profesionalismul distinșilor 
colegi profesori este marele avantaj al 
învățământului din județul nostru. Ad-
mir responsabilitatea și implicarea de 
care dau dovadă și sunt sigură că vom 
reuși, împreună, să asigurăm un act 
educațional de calitate. Le doresc suc-
ces în efortul admirabil de a-i călăuzi 
pe elevi pe drumul spre cunoaștere și 
spre viață cu competență și cu profe-
sionalism, realizări deosebite în activi-
tatea didactică! Partenerii pe care noi, 
oamenii de la catedră, ne bazăm cel mai 
mult sunt părinții. Școlile și-au deschis 
porțile pentru a-i primi pe elevii noștri, 
nu doar cu manuale școlare, ci și cu 
oameni ai școlii cu sufletele deschise, 
care le vor fi alături. Le doresc răbdare, 
sănătate și încredere! Elevii noștri se 
află la vârsta la care doresc să schimbe 
lumea. Cheia de boltă a evoluției uma-
ne a fost mereu imaginația creatoare. 
Am toată încrederea că generația ele-
vilor de astăzi va contribui la binele 
societății noastre, că respectul, gene-
rozitatea și empatia îi vor călăuzi. Sunt 
sigură că elevii de astăzi vor da lumii 
lor sens, prin efortul de a învăța, de a 
se dedica propriilor visuri, pe care să 
le urmeze! Am convingerea că vor fi 
călăuziți cu dăruire, de profesorii lor. 
Tuturor - profesori, elevi și părinți - vă 
doresc multă sănătate și încredere! 
Mult succes în noul an școlar!”

Ultimul mesaj transmis a fost din 
partea Inspectoratului de Poliție al 
Județului GORJ prin comisarul de 
poliție Puiu-Ionuț PIGUI. „Vă asigurăm 
că vom fi alături de dumneavoastră în 
apropierea unităților de învățământ, pe 
traseele către școală și spre casă. Vom 
concepe câteva programe și activități 
de informare și prevenire”. 

În continuare, domnul director To-
dea a prezentat noile cadre didacti-
ce sosite în școală: Popescu Teodora, 
învățătoare la clasa pregătitoare C, 
Mitroiu Maria Roxana, profesor de ma-
tematică, Tănăsoiu Oana, profesor de 

educație socială, Trocan Maria, profe-
sor de geografie și Dănăricu Bogdan, 
profesor de educație fizică și sport. 
Clasa pregătitoare A va fi condusă de 
Trăncău Ionela iar la B, Dondoiu Mă-
dălina. Cele trei învățătoare și-au luat, 
rând pe rând elevii și i-au dus la cla-
sele lor. Au urmat și ceilalți elevi de la 
clasele I – IV, apoi de la clasele V - VIII. 
Eu am fost invitat de către doamna 
învățătoare Elena Evelina Barb, de la 
clasa a III-a C să fac câteva fotografi, 
ca și anul trecut, și în sala de clasă. 
Mi-a făcut mare plăcere deoarece, la 
clasa dumneaei învață și nepoata mea, 
Sara Gabriela Grindeanu. Copii au ur-
cat în ordine scările, însoțiți de doam-
na învățătoare, până la etajul doi unde 
au aceeași clasă ca și anul trecut. S-au 
așezat cu emoție în bănci tot pe vechile 
locuri. Pe mese erau așezate opt ma-
nuale școlare: Arte vizuale și abilități 
practice, Educație civică, Limba și lite-
ratura română, Limba modernă engle-
ză, Matematică, Muzică și mișcare, Re-
ligie, cultul ortodox, Științe ale naturii, 
și două „Caiete ale elevului”, pentru 
limba și literatura română și pentru 
matematică, plătite de părinți. Doam-
na învățătoare a mai pus, din partea ei, 
o sticlă de suc, o acadea și o cutie cu 
bomboane, în care era un breloc tip flu-
ture gravat cu numele elevului, pentru 
că sun clasa „Fluturași”, un program 
orar dar și un flyer cu instrucțiuni pen-
tru părinți și elevi. În acest document 
se prezintă noua structură a anului 
școlar 2022 – 2023, astfel:

• Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 
septembrie 2022, până vineri, 21 oc-
tombrie 2022;    vacanță: de sâmbătă, 
22 octombrie 2022, până duminică, 30 
octombrie 2022;    

• Modulul 2 – cursuri: de luni, 
31 octombrie 2022, până joi, 22 de-
cembrie 2022;    vacanță: de vineri, 23 
decembrie 2022, până duminică, 8 ia-
nuarie 2023;    

• Modulul 3 – cursuri: de luni, 
9 ianuarie 2023, până vineri, 3 fe-
bruarie 2023, respectiv vineri, 10 fe-
bruarie 2023, sau vineri, 17 februarie 
2023, la decizia inspectoratelor școlare 

județene/al municipiului București, 
după caz;    vacanță: o săptămâ-
nă, la decizia inspectoratelor școlare 
județene/al municipiului București, în 
perioada 6 – 26 februarie 2023;    

• Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 
februarie 2023, respectiv luni, 20 fe-
bruarie 2023, sau luni, 27 februarie 
2023, la decizia inspectoratelor școlare 
județene/al municipiului București, 
după caz, până joi, 6 aprilie 2023;    
vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până 
marți, 18 aprilie 2023;

• Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 
19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 
2023;    vacanță: de sâmbătă, 17 iu-
nie 2023, până duminică, 3 septembrie 
2023.

Repartiția orelor pe materii de stu-
diu:

Limba și literatura română  = 5 ore, 
Matematică = 4 ore,

Arte vizuale și abilități practice= 2 
ore, 

Limba modernă engleză = 2 ore,  
Educație fizică și sport = 2 ore, 
Educație civică   = 1 oră
Joc și mișcare  = 1 oră                                
Muzică și mișcare = 1 oră
Religie, cultul ortodox  = 1 oră
Științe ale naturii  = 1 oră
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ   = 20 

ore
 De menționat este și faptul că 

părinții sau reprezentanții legali ai ele-
vului au în continuare obligația de a 
trimite copilul în colectivitate numai 
dacă nu prezintă simptome specifice 
unei afecțiuni cu potențial infecțios (fe-
bră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, 
dificultăți de respirație, diaree, vărsă-
turi, rinoree etc.). De asemenea, în fie-
care școală din România va fi înființată 
o comisie pentru mentorat didactic și 
formare în cariera profesională. Aceasta 
va fi o comisie cu caracter permanent, 
ceea ce înseamnă că își desfășoară ac-
tivitatea pe tot parcursul anului școlar, 
mai scrie edupedu.ro. Le doresc tutu-
ror - profesori, elevi și părinți - multă 
sănătate și încredere în forțele proprii 
și mult succes în noul an școlar!”

GIGI BUȘE
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CLASAMENT LIGA 2

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

Gorjeanul Dragoș Militaru 
i-a dus pe dejeni pe primul 
loc, după un succes drama-
tic obținut în ultima rundă în 
Liga 2. Unirea Dej era favorită 
certă cu Unirea Constanța, 
dar meciul din Ardeal a avut 
un deznodământ neașteptat. 
După ce au ratat o lovitură 
de la 11 metri, prin Alex Pop, 
gazdele s-au văzut conduse 
din minutul 86. Într-un final 
nebun, echipa lui Militaru a 
întors rezultatul, reușitele ve-
nind în minutele  90 și 90+3. 
Golurile le-au aparținut lui 

Militaru e lider cu Unirea Dej
Florin Blaj și Angelo Cocian. 
Unirea Dej este acum lider 
în liga secundă, cu cele mai 
multe puncte, 12. Totuși, 
principalul gorjean nu-și face 
,,poze” cu clasamentul.

,,Foarte frumos meciul, 
pentru momentele astea cred 
că ne-am și apucat de fotbal. 
E al nu știu câtelea meci în 
care am reușit să revenim și îi 
felicit pe băieți. Sunt mulțumit 
că, deși nu am marcat din pe-
nalty-ul avut, am avut multe 
situații și am sperat până la 
capăt că putem întoarce. Tre-

buie să facem mereu tot ce 
putem, să reușim și să spe-
răm că întoarcem până la ul-
tima fază. Așa ne antrenăm, 
până la urmă am reușit și 
acum. Este bine că reușim să 
câștigăm meciuri, jucăm bine, 
se poate și mai bine, dar până 
la urmă pentru mine nu con-
tează clasamentul, eu îmi do-
resc să jucăm bine în fiecare 
meci”, a declarat Militaru.

În etapa a șasea, Unirea 
Dej va merge în deplasare la 
CS Comunal Șelimbăr.

CĂTĂLIN PASĂRE

După eșecul la limi-
tă cu SCM Gloria 
Buzău, echipa de 

handbal a Clubului Sportiv 
Municipal Târgu-Jiu pleacă 
într-o nouă misiune imposi-
bilă în capitală. Gorjencele 
au mai jucat în acest sezon 
la CSM București, iar acum 
dau piept cu deținătoarea ti-
tlului, Rapid. Partida din Liga 
Florilor se joacă astăzi, de la 
ora 18.30. ,,Toate meciurile 
sunt infernale pentru noi. Vom 
evolua împotriva unei echipe 
ce joacă în Liga Campionilor. 
Vrem să ne ridicăm la nive-
lul campioanei. Le-am întâlnit 
anul trecut în Cupa României, 

Handbalistele merg pe terenul campioanei: Sper să ne ridicăm la nivelul lor
știm ce valoare au și sper, la 
fel ca în meciul cu CSM, să 
facem un joc bun. Este un bo-
nus pentru noi și sper să ne 
ridicăm la nivelul acestor ad-
versari puternici. Nu vrem să 
facem doar act de prezență, 
vrem să facem cât mai multe 
puncte și să ne menținem în 
Liga Florilor”, a spus antreno-
rul Liviu Andrieș.

,,Am mai jucat cu Rapidul 
în Cupa României, anul trecut. 
Au mai rămas jucătoare și de 
la acel meci și știm ce valoare 
au. Încercăm să ne ridicăm la 
nivelul lor, să facem un joc cât 
mai bun și să arătăm că sun-
tem luptătoare”, a adăugat Ira 

Zinatullina.
CSM Târgu Jiu a primit 

,,încurajări” chiar de la antre-
norul ultimei echipe cu care 
s-a confruntat. Principalul de 
la Buzău, Adrian Chiruț, con-
sideră că nou-promovata poa-
te face față în primul eșalon. 
Echipa sa a învins greu la 
Târgu-Jiu, scor 26-28. ,,Mă 
așteptam la un meci greu, 
poate nu atât de greu. Este 
o echipă arțăgoasă și dacă 
va juca așa, acasă va pune 
probleme oricărei echipe.  La 
ce a arătat până acum, CSM 
poate supraviețui în Liga Flo-
rilor. Dacă o să continue așa, 
sigur o să fie și un progres în 

echipă. Nu trebuie să se ac-
cidenteze jucătoarele, nu au 
multe schimbări, asta e rău la 
o nou-promovată”, a declarat 

Chiruț. CSM Târgu Jiu are o 
victorie și două înfrângeri în 
primele trei runde.

CĂTĂLIN PASĂRE

S-au tras la sorți meciurile pentru Turul 3 al 
Cupei României. Partidele se vor disputa miercuri, 
14 septembrie, de la ora 16.30. 

În competiție intră și celelalte formații din Liga 
2 care nu au evoluat în turul precedent. Meciuri-

Viitorul Târgu Jiu și-a afl at adversara din cupă
le se vor disputa într-o singură manșă, pe terenul 
echipei mai slab clasate în ediția de campionat an-
terioară. Tabloul rundei a fost configurat prin îm-
perechere geografică. 

Viitorul Târgu Jiu se va deplasa la Horezu. Faza 
următoare este cea de play-off, programată pe 29 
septembrie, când vor fi intra în competiție și prime-
le cluburi de Liga 1.

Turul 3 – Cupa României Betano
CSM Satu Mare – CS Minaur Baia Mare
CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – FC Unirea 

Dej
CS Şoimii Lipova – CS Lotus Băile Felix
SC Ghiroda și Giarmata Vii – SC Fotbal Club 

Ripensia Timișoara
CS Ocna Mureş – CS Unirea Ungheni 2018
CS Avântul Periam – CSC Dumbrăvița
CSM Jiul Petroşani – CSM Deva
ACS Flacăra Horezu – ACS Viitorul Târgu Jiu
CSO Petrolul Potcoava – CSM Slatina

CSM Alexandria – AFC Progresul 1944 Spartac
AFC Dunărea 2005 Călărași – AFC Unirea 04 

Slobozia
CSM Flacăra Moreni – CSA Steaua București
CSM Reșița – Politehnica Timișoara
SC Popești-Leordeni – CS Concordia Chiajna
CS Afumați – Metaloglobus București
CS Blejoi – Gloria Buzău
CS Axiopolis Cernavodă – AFC Unirea 

Constanța
CS Viitorul Ianca – ACS Suporter Club Oțelul 

Galați
ACS SR Municipal Braşov – CSC 1599 Șelimbăr
ACS KSE Târgu Secuiesc – FC Brașov
CS Aerostar Bacău – AFK Csikszereda Miercurea 

Ciuc
CS Ştiinţa Miroslava – Politehnica Iași
CSO Viitorul Darabani – Foresta Suceava
CS Tunari – SC Dinamo 1948 București

CĂTĂLIN PASĂRE
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De vineri până duminică se dispută etapa a șasea din 
Liga 2, una în care Viitorul Târgu Jiu va juca în Ba-
nat, cu Politehnica Timișoara. Meciul nu va fi tele-

vizat, dar alte patru partide se văd la TV. Gorjenii evoluează 
sâmbăta, într-o rundă în care Dinamo – Steaua este capul de 
afiș. Derbiul bucureștean are loc pe 9 septembrie. Etapa se 
încheie cu FK Miercurea Ciuc – Minaur Baia Mare.

Program etapa 6 Liga 2, sezon 2022-2023:
Vineri, 9 septembrie 2022, ora 16.30
Progresul Spartac – SC Oţelul Galaţi – DigiSport, 

OrangeSport, PrimaSport 
Vineri, 9 septembrie 2022, ora 21.30
Dinamo – Steaua – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport 
Sâmbătă, 10 septembrie 2022, ora 11.00
FC Braşov – Metaloglobus Bucureşti
CSM Slatina – Ripensia Timișoara
CSC Dumbrăviţa – Unirea Slobozia
Politehnica Iaşi – Gloria Buzău – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport 
Unirea Constanţa – Concordia Chiajna
CS Comunal Şelimbăr – Unirea Dej
Politehnica Timișoara – Viitorul Târgu Jiu
Duminică, 11 septembrie 2022, ora 11.30
FK Miercurea Ciuc – Minaur Baia Mare – DigiSport, 

OrangeSport, PrimaSport
CĂTĂLIN PASĂRE

A fost stabilit programul rundei în L2

Luni, 5 septembrie, s-au 
împlinit 74 de ani de când 
Universitatea Craiova le face 
fanilor inima să bată mai re-
pede. A fost un moment spe-
cial pentru jucători și supor-
teri, pentru că, la Severin, s-a 
consumat cel mai frumos joc 
din actuala ediție a Superligii. 
Doljenii au trecut de Farul 
Constanța, cu 4-3, după ce 
,,marinarii” au condus cu 1-0 
și 3-1. Remarcatul gazdelor a 
fost Jovan Markovic, care a 
avut motive suplimentare de 
bucurie. A dat două goluri, 
fiind desemnat MVP-ul parti-

Zi specială pentru Markovic și Universitatea
dei, iar reușitele i-au fost de-
dicate băiețelului său, născut 
în aceeași zi cu Ştiința.

,,Mă bucur foarte mult că 
am reușit să marchez astăzi, 
mai ales că soția mea a năs-
cut azi un băiețel. A fost un 
meci dificil. Vă dați seama că 
e o bucurie mare după ce am 
întors de la 1-3. Avem mare 
încredere, am avut un meci la 
Hermannstadt greu, unde am 
pierdut, dar mergem în con-
tinuare. Personal am multe 
obiective, să marchez cât mai 
mult și să-mi ajut echipa. Nu 
mă interesează părerea alto-

ra, să comenteze cât vor", a 
spus Jovan Markovic.

Andrei Ivan și Dan Nistor 
au mai punctat pentru olteni, 
într-un meci în care și Torje a 
marcat de două ori, iar Vlad 
Morar a deschis scorul. Uni-
versitatea are patru victorii, 
două egaluri și două înfrân-
geri în această ediție de cam-
pionat. În aceeași zi a sosit la 
Craiova și mijlocașul Eduard 
Florescu (25 de ani), de la FC 
Botoșani. Jucătorul a semnat 
un contract valabil pe două 
sezoane.

CĂTĂLIN PASĂRE


