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Noaptea min. Noaptea min. 80C

Notele obținute de candidați Notele obținute de candidați 
la concursul pentru la concursul pentru 

funcțiile de directori de școli 

Confederația Națională Sindicală ”Carttel ALFA” îi cere Confederația Națională Sindicală ”Carttel ALFA” îi cere 
premierului să declare STARE DE URGENȚĂ în sistemul premierului să declare STARE DE URGENȚĂ în sistemul 
energetic, convocarea CSAT și a Consiliului Național Tripartit!
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00CC
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Înjunghiată în scara Înjunghiată în scara 

blocului! Agresorul e încă liber!blocului! Agresorul e încă liber!

Reprezentantul Fondului Proprietate în CS al Reprezentantul Fondului Proprietate în CS al 
CE Oltenia, director la fi rma asociatului Elenei CE Oltenia, director la fi rma asociatului Elenei 
Udrea! Sforarii PMP se agață la căruța USL!Udrea! Sforarii PMP se agață la căruța USL!

Jianu vrea peste 
30.000 de lei 

de la Primăria 
Motru »4»4
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Infi nit de emoții într-o Infi nit de emoții într-o 
cursă de alergare pentru cursă de alergare pentru 
persoane cu dizabilități persoane cu dizabilități 

Asociația Be TeeN din Târg-Jiu organi-

zează în data de 18 septembrie 2022, 

ora 10.00, o competiție de 

alergare destinată persoa-

nelor cu dizabilități care 

se află în scaun cu roti-

le. Proiectul se numește 

Infinit Race și este 

cofinanțat din bugetul 

Județului Gorj pe 

anul 2022, arată 

asociația într-un 

comunicat de 

presă.

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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,,Cei care îndrăznes c să greș ească groaznic pot  avea apoi realizări ieș ite din comun. " – John F. Kennedy,,Cei care îndrăznes c să greș ească groaznic pot  avea apoi realizări ieș ite din comun. " – John F. Kennedy
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Creştin ortodox

Romano catolic

† Preasf. Nume al † Preasf. Nume al 
Mariei *Mariei *

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,8580  +0,0293
Dolarul SUA      4,9031 +0,0550 
Gramul de aur                     268,9398 +2,1599 
Francul elveţian                        4,9833  +0,0346  
100 Yeni japonezi                     3,4018  -0,0222
Lira sterlină      5,6295 +0,0052 
Leva bulgărească       2,4838 +0,0150
Leul moldovenesc                     0,2523  +0,0016     
100 Forinţi maghiari     1,2089  +0,0089 

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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După 150 de ani, Serbări Naționale la După 150 de ani, Serbări Naționale la 
mormântul lui Avram Iancu, de la Țebea!mormântul lui Avram Iancu, de la Țebea!

Nu pot să te văd decât printre stele
pe tine fericirea vieții mele
de unde vii unde te duci
te-au cerut de soție atâția prinți și duci
și tu pe toți i-ai refuzat
voiai doar păstrai dragostea
basmul și numai a ta să fie povestea
din vis pentru totdeauna ca în Paradis
restul fiind interzis ca și celelalte mai toate
care nu puteau să fie adevărate
ca tine așa de frumoasă
mai decât o împărăteasă
așa cum erai
ca un trandafir înflorit în Rai
aproape nimeni să nu mai creadă
că mai există o altă fată
în nopți și zile mai deosebită ca tine
singura din ogradă
măcar o dată să nu fi fost sărutată.

ION CĂPRUCIU

Așa de frumoasă

Motto: „Unicul dor al vieții 
mele e să-mi văd națiunea mea 
fericită, pentru care după puteri 
am lucrat până acuma, durere 
fără mult succes, ba tocmai acu-
ma întristare văd că speranțele 
mele și jertfa adusă, se prefac în 
nimica”.

Din „Ultima mea dorință!”
Câmpeni, 20 decembrie 1858, 

Avram Iancu, Advocat și Prefect 
emerit

Ca în fiecare an, la Țebea, în 
județul Hunedoara, au loc Ser-
bările Naționale ce comemorea-
ză patriotul și revoluționarul 
pașoptist Avram Iancu, de la a 
cărui moarte s-au scurs în cur-
sul vremii 150 de ani. De aceas-
tă dată, Serbările Naționale de la 
Țebea au ținut două zile dedicate 
memoriei Eroului Național Avram 
Iancu.

SFÂNTA LITURGHIE, LA 
BISERICUȚA CIMITIRULUI 
ȚEBEA. Manifestările come-
morative au început duminică 
dimineața la biserica din Cimiti-
rul de la Țebea, cu Sfânta litur-
ghie oficiată de un sobor de înalți 
prelați bisericești, urmată de o 
slujbă de pomenire a lui Avram 
Iancu – Crăișorul munților, ur-
mată de depunerea de coroane de 
flori la mormântul acestuia.

La ceremonia oficială au fost 
prezenți prim-ministrul Româ-
niei, Nicolae Ciucă, miniștri, 
președinșți și parlamentari de 
la diverse partide politice, li-
deri județeni și locali din cadrul 
administrației publice a județului 
Hunedoara.

LECȚIE DE MORALITATE, 
PATRIOTISM FERTIL. „Avram 
Iancu ne dă peste veacuri o lecție 
de moralitate, de creștinism tră-
it, patriotism fertil și ne face o 
invitație la acțiune inteligentă. 
Astăzi, încă o dată, inima bătrâ-
nului Ardeal a bătut la Țebea și 

de aici pompează sânge în speranța 
că va revitaliza întreaga țară, pen-
tru a împlini doru Eroului nostru 
drag, acela de a-și vedea națiunea 
fericită. Dacă ne-ar vorbi astăzi din 
umbra Gorunului lui Horea, Iancu 
ne-ar cere să redescoperim iubirea 
de frați, iubirea de neam, care pe 
el l-a mistuit,” a spus în discursul 
său  Episcopul Devei și Hunedoa-
rei, Nestor.

În acest an, Serbările Naționale 
de la Țebea au fost programate pe 
parcursul a două zile, sâmbătă fi-
ind oficiată o slujbă de sfințire a 
noii picturi din biserica ortodoxă 
„Adormirea Maicii Domnului”, situ-
ată în cimitirul din Țebea.

Slujba de sfințire a fost condusă de 
Mitropăolitul Ardealului, Laurențiu 
Streza, alături de care s-au aflat Epi-
scopul Devei și Hunedoarei, Nestor, 
Episcopul Covasnei și Harghitei, An-
drei, episcopul Severinului și Stre-
haiei, Nicodim, și Episcopul român al 
Ungariei, Siluan.

CRĂIȘORUL MUNȚILOR, EROU 
AL REVOLUȚIEI DE LA 1848 ÎN 
TRANSILVANIA. Avram Iancu s-a 
născut în anul 1824, în localitatea 
Vidra de Sus, într-o familie de moți 
înstăriți. De profesie avocat, Avram 
Iancu a jucat un rol important în 
Revoluția de la 1848 din Transilva-
nia. A fost unul dintre inițiatorii și 
organizatorii adunărilor de la Blaj, 
din 30 aprilie, 15-17 mai, 15-23 sep-
tembrie 1848 și Conducătorul cetelor 
înarmate de țărani și de mineri din 
Munții Apuseni, în rândul cărora și-a 
câștigat o mare popularitate.

Avram Iancu s-a stins din viață la 
10 septembrie 1872, la Baia de Criș, 
și a fost îngropat la Țebea, lângă Go-
runul lui Horea.

PRIM-MINISTRUL CIUCĂ, APLA-
UDAT ȘI HUIDUIT. Președintele Par-
tidului Național Liberal, totodată și 
prim-ministru al României, Nicolae 
Ciucă, a onorat cum se cuvine ediția 
din acest an a Serbărilor Naționale de 

la Țebea, nu numai prin prezența 
Domniei Sale, ci și printr-un discurs 
omagial în amintirea celui care a fost 
și rămâne Eroul Național Avram Ian-
cu, patriot desăvârșit, demn exem-
plu de urmat pentru contemporani.

Discursul prim-ministrului Nico-
lae Ciucă a stârnit ropote de apla-
uze, dar și de hiuduieli. Protestata-
rii aduși de Alianța pentru Unirea 
Românilor și de președintele AUR, 
George Simion, au fost nemulțumiți 
că fiind înconjurați de jandarmi nu 
au putut ajunge la mormântul Ero-
ului Național Avram Iancu, pentru 
care veniseră să-l comemoreze la îm-
plinirea a 150 de ani de la chemarea 
acestuia la Domnul.

Abia la finalul manifestării, o 
mică delegație a Alianței pentru Uni-
rea Românilor a izbutit să depună o 
coroană de flori la mormântul Ero-
ului Național comemorat – Avram 
Iancu.

ION PREDOȘANU

P.S. PROTESTE LA TERMO-
CENTRALA DE LA MINTIA! Tot 
duminică, Alianța pentru Unirea Ro-
mânilor, condusă de George Simion, 
a organizat proteste de amploare la 
Termocentrala Mintia. Sunt proteste 
împotriva privatizării iresponsabile 
și păguboase a Termocentralei de la 
Mintia. (Ion Predoșanu)
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FC Rapid a anunţat că 
tehnicianul Adrian Mutu a 
fost operat de apendicită, 
după ce sâmbătă dimineața 
a fost diagnosticat la spitalul 
din Târgu-Jiu.

„Adrian Mutu a fost consul-
tat, sâmbătă dimineața, de un 
medic chirurg și de medicul de 
gardă de la Unitatea de Pri-
miri Urgențe a SJU Târgu Jiu. 
Acesta s-a prezentat la spital 
cu dureri abdominale și a fost 
însoțit de medicul echipei de 
fotbal. Atât medicul chirurg, 

Adrian Mutu a fost operat de apendicită
cât și medicul de gardă de la 
UPU, i-au pus diagnosticul co-
rect, i-au spus că va avea ne-
voie de intervenție chirurgicală 
și i-au administrat tratamen-
tul necesar (tratament cu an-
tibiotic și calmante uzuale)”, a 
anunțat spitalul.

Antrenorul a decis să 
meargă la București, unde di-
agnosticul pus de medicii din 
Târgu-Jiu a fost confirmat.

„Am fost tratat foarte bine 
de toată lumea de la spitalul 
din Târgu-Jiu. Nu știam ce am 

când am venit la spital. Am 
fost consultat, mi s-au făcut 
analize, ecograf. Doamna doc-
tor mi-a spus că am apendi-
cită, iar eu am decis să merg 
la București, ca să am și o a 
doua opinie medicală. Ce mi 
s-a spus acolo, la voi, mi s-a 
confirmat aici, la Spitalul Flo-
reasca”, a spus, duminică, 
Adrian Mutu, contactat tele-
fonic de purtătorul de cuvânt 
al Spitalului Județean de 
Urgență Târgu Jiu.

I.I.

4-2 e scorul PNL – PSD ca și 
număr de membri în CS al 
CE Oltenia. Pe lângă puterea 

de decizie a supraveghetorilor, trebuie 
spus că oamenii noului USL încasea-
ză 111.200 de lei, anual, indemnizație 
de la compania energetică, adică 
9.266 de lei, lunar, net.  

Între ,,trimișii” puterii politice, în 
CS al CE Oltenia, îl regăsim pe Pe-
tre Mădălin Georgescu, reprezentan-
tul Fondului Proprietatea, cel care 
deține 21,56% din capitalul social al 
companiei. Georgescu deține și cali-
tatea de membru în CA al SN Aero-
portul Internațional ,,Traian Vuia” 
Timișoara, însă jobul său de bază este 
acela de director general și membru 
în Consiliul de Administrație al Alcom 
SA Timișoara. 

Până în aprilie 2010, firma își 
desfășura activitatea în sectorul 
comerțului cu amănuntul, adică vân-
zări de alimente, băuturi și tutun, în 
rețeaua proprie de magazine, însă și-a 
încetat aceste activități și, de mai bine 
de 12 ani închiriază spații comerciale 
către terți. Societatea este controlată 
de Fondul Proprietatea care deține 

Reprezentantul Fondului Proprietate în CS al CE Oltenia, director la Reprezentantul Fondului Proprietate în CS al CE Oltenia, director la 
fi rma asociatului Elenei Udrea! Sforarii PMP se agață la căruța USL!fi rma asociatului Elenei Udrea! Sforarii PMP se agață la căruța USL!
La o simplă privire în structura de conducere a Complexului Ener-
getic Oltenia (CEO) impresia este că acestea sunt populate doar cu 
reprezentanți ai puterii politice PNL-PSD, însă nu doar noul USL face 
cărțile în compania energetică, ci personajul desemnat de Fondul Pro-
prietatea (FP), acționarul minoritar al societății, în Consiliul de Supra-
veghere al acesteia. Petre Mădălin Georgescu mai are și o altă calitate, 
pe lângă cea de supraveghetor al CEO, aceea de director general și 
președinte al Consiliului de Administrație al unei firme din Timișoara 
al cărei actionar a fost asociat cu Elena Udrea într-o firmă, sponsor al 
PMP, și cea care i-a plătit cauțiunea de 1 milion de euro fostei șefe a 
partidului. Pe această filieră, dar și din altele care țin de jocuri locale 
de putere, vine ultima fărămă de influență a sforarilor neaoși ai PMP.

71,9% din acțiuni și  Lucian Eugen 
Perescu cu 26,8%. 

Legătura cu PMP…

Omul de afaceri Lucian Perescu a 
fost asociat în firma de transporturi 
feroviare Tim Rail Cargo SRL cu Elena 
Udrea, iar societatea a depus, în 2015, 
o garanție imobiliară de 1 milion de 
euro cauțiune stabilită de instanță în-
tr-unul din dosarele penale deschise 
pe numele fostei ministrese a lui Trai-
an Băsescu și președinte a PMP, după 
retragerea acestuia din partid.

De altfel, Tim Rail Cargo SRL era 
recunoscută ca sponsor oficial al PDL 
și, ulterior, al PMP.

… duce până la Gorj

Potrivit unor informații, și această 
filieră îi conferă, încă, sforarului local 
Nicolae Davițoiu, o oarecare influență 

în CE Oltenia. Trebuie spus că, multă 
vreme, diverși ignoranți s-au agățat, 
pentru a parveni, vremelnic, pe 
funcții în compania energetică de ul-
timul vagon din PMP, reconfirmat ca 
președinte al organizației județene, în 
septembrie, anul trecut. 

Dar nu numai de propulsarea unor 
impotenți profesional a fost preocupat 
Davițoiu în relația cu CE Oltenia, ci 
și de afaceri. Este de notorietate că 
unele cursuri de pregătire profesiona-
lă pe care le-a organizat compania, în 
anii trecuți, s-au desfășurat la com-
plexul turistic al acestuia din comuna 
Arcani, iar în serviciile decontate de 
CE Oltenia s-a înscris și o toxinfecție 
alimentară care i-a țintuit la privată 
pe participanți. 

Alte combinații, care țin de jocuri 
locale de putere, și de alianțe de con-
junctură cu PNL sau PSD, încă îi mai 
mențin în funcții, în linia a doua, pe 
cei veniți pe filiera PMP.

CLAUDIU MATEI
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Anotimpul ruginiu își continuă treptat drumul Anotimpul ruginiu își continuă treptat drumul 
său și din punct de vedere meteorologicsău și din punct de vedere meteorologic

Starea vremii în Gorj, cu Darius Andrei NoroceaStarea vremii în Gorj, cu Darius Andrei Norocea

Lăsând în urmă un sfârșit de săp-
tămână ce ne-a întâmpinat cu posi-
bil ultima răbufnire a instabilității 
atmosferice tipice verii, cu averse 
rapide și zgomotoase de ploaie la ni-
velul județului nostru, săptămâna 
{12- 18 Septembrie 2022} va debuta 
cu un proces de răcorire al vremii, ce 
va menține în primele două zile din 
săptămână o atmosferă plăcută din 
punct de vedere termic, cu tempe-
raturi maxime ce se vor încadra la 
general vorbind între: 5°C {în Munții 
Parâng, la altitudini de peste 
2500 m}... 24-25°C {în zone-
le deluroase mai joase si la 
câmpie, în sudul Gorjului 
îndeosebi}.

Astfel, valorile vor fi apro-
piate de normalul perioadei 
în care ne aflăm, însă pe du-
rata nopților {12- 13 Sept. 
2022; 13- 14 Sept.2022}, pe 
fondul văzduhului ce se va 
menține predominant senin, 
minimele termice vor blonja 
rapid de această dată sub 
pragul de 10°C, pe arii rela-

tiv extinse din județ, în zonele mon-
tane coborând chiar si sub limita 
înghețului, până la -2..-3°C, la peste 
2000 m! 

Notă: În arealele submontane, în 
văile montane și în depresiunile din 
județ nu este exclusă apariția aerului 
cețos sau a ceții, la orele dimineții, în 
contextul contrastului de temperatu-
ră dintre zi și noapte! 

Analiză, text: DARIUS NOROCEA 
Foto: Wx.charts

Jianu putea să-și acorde drep-
turile salariale odată cu pier-
derea mandatului în toamna 

lui 2020, având la dispoziție aproxi-
mativ o lună de zile până la validarea 
noului primar. 

A preferat în schimb să rămână la 
serviciu și, pe ultima sută, de metri 
din mandatul său, a semnat ordine 
de plată de ordinul miliardelor, pen-
tru firme de casă pentru lucrări nee-
fectuate ori efectuate parțial. 

Jianu vrea peste 30.000 de Jianu vrea peste 30.000 de 
lei de la Primăria Motrulei de la Primăria Motru
Gigel Jianu, fostul primar de Motru, a dat în judecată UAT-ul cerând 
bani pentru zilele de concediu neefectuate în perioada mandatului 
său de edil, fiind vorba de aproximativ 50 de zile, pentru care cere 
plata la zi, plus majorări și penalități. Practic, membrul Directoratului 
CEO, care încasează 25.000 de lei lunar, s-a gândit că își poate majora 
venitul și cu 30.000 de lei, bani pentru concediul pe care, cu bună 
știință, nu l-a efectuat. Șocant este că fostul edil liberal a preferat să 
facă plângere penală pentru actualul primar pe motiv că nu îi dă banii, 
dosar aflat în cercetare, și să dea UAT-ul în judecată, deși nici măcar 
nu a depus la primărie o solicitare scrisă pentru obținerea banilor, așa 
cum este firesc. Mai mult, deși a condus primăria municipiului patru 
ani și șase luni, perioadă în care a fost destul de mult în concediu, 
Jianu nu a citit nici măcar legea care specifica faptul că pentru zilele 
de concediu anuale neefectuate este nevoie să solicite un acord, o 
hotărâre de Consiliul Local, până la sfârșitul anului, pentru zilele de 
CO neefectuate în anul respectiv. Doar așa zilele în cauză îți pot fi 
plătite.

Acum, sfătuit de anumiți membri 
de partid, s-a trezit să dea în judecată 
primăria pentru a obține peste 30.000 
de lei pentru zilele de concediu nee-
fectuate, în condițiile în care nimeni 
nu l-a oprit să își efectueze concediu 
în perioada programată chiar de el 
însuși.

Se vede clar că Jianu nu este in-
teresat decât de câștigurile financi-
are pentru el însuși și nicidecum de 
cetățeni ori de comunitate. 

De fapt, și la CEO, nu îl in-
teresează decât propriile veni-
turi, angajările din ultima peri-
oadă și nicidecum problemele 
cu care se confruntă carierele 
Lupoaia ori Roșiuța. 

De altfel, Jianu a fost pre-
zent la accidentul feroviar de la 
Însurăței, de la finalul săptă-
mânii trecute, fără a ști despre 
ce este vorba ori ce decizie să 
ia în această privință, el fiind 
și reprezentant în Directorat și 
pe parte de minerit. 

De altfel, în rândurile 
apropiaților lui Jianu se ve-
hiculează că respectivul trage 
sforile pentru a rămâne încă 
patru ani de zile în Directorat, 
amenințând colegii de partid că 
își depune candidatura pentru 
președinția organizației PNL 
Motru cât și pentru viitoarele 
alegeri la primăria municipiu-
lui Motru. 

Este de știut faptul că lis-
tele cu noile angajați din CEO 
din ultima perioadă au vizat 
zeci de persoane care au venit 
pe filiera lui Jianu, nu degeaba 
iscându-se, de multe ori, cer-
turi între directorul Constan-
tin David și liderii de sindicat.

Rămâne de văzut cum va 
aborda instanța acest proces 
inițiat de liberalul Jianu pe li-
tigii de muncă. 

A.S.
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Notele obținute de candidați la concursul pentru Notele obținute de candidați la concursul pentru 
funcțiile de directori de școli funcțiile de directori de școli 
Inspectoratul Școlar Județean Gorj a anunțat rezultatele obținute 
de candidații care au participat la probă scrisă a concursului pentru 
ocuparea unor posturi de directori şi directori adjuncţi în unitățile 
de învățământ din județ. Din cei 22 de candidați înscriși, cinci au 
lipsit, iar doar zece au fost declarați admiși. Rezultatele finale, după 
contestații, vor fi afișate pe data de 13 septembrie.

Locuințe ANL pentru tineri din sistemul de protecție 

În Gorj, sunt vacante 13 posturi 
de director și director adjunct, 
rămase neocupate după cele 

două sesiuni de examen organizate la 
nivel național. 

Nu mai puțin de 22 de candidați 
s-au arătat interesați de aceste pos-
turi, dar cinci nu s-au mai prezen-
tat la proba scrisă de joi. Dintre cei 
rămași în cursă, doar 10 au fost 
declarați admiși, restul obținând note 
mai mici de 7.

Cea mai mare notă a fost 8,60, iar 
cea mai mică – 5,80.

Urmează interviurile

După rezolvarea contestațiilor și 

afișarea rezultatelor, în perioada 14-
18 septembrie are loc înregistrarea 
opţiunilor candidaţilor pentru uni-
tatea la care candidează. Interviurile 
se vor derula în perioada 22-29 sep-
tembrie. Pe 30 septembrie se vor afişa 
rezultatele finale, iar numirile se vor 
face din 5 octombrie. 

Pe funcţiile pe care nu vor fi candi-
daţi admişi vor fi numiţi profesori cu 
delegație. 

Funcțiile vacante

Posturile vacante de director plin 
sunt la Liceul Teologic Târgu-Jiu, 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 
1 Motru și la școlile gimnaziale din 
Câlnic, Căpreni, Ciuperceni, Dănești 
(nr. 1), Motru (nr. 2) și Slivileștii, iar 
cele de director adjunct sunt la liceele 
tehnologice din Baia de Fier, Motru, 
Roșia de Amaradia și Turceni (2 pos-
turi).

I.I.

Doi tineri din sistemul de protecție specială au 
primit câte o garsonieră ANL din partea Primăriei 
Târgu-Jiu, ca urmare a demersurilor întreprinse de 
către

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Gorj. Locuințele se află în car-
tierul Narciselor, zonă în care, în perioada imediat 
următoare, se vor muta alți doi beneficiari ai CSCC-

NS Târgu-Jiu. 
„Toți acești tineri au fost sprijiniți de către Centrul 

de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau 
reintegrării copilului în familie din cadrul CSCCNS 
Târgu-Jiu și pentru găsirea unui loc de muncă, astfel 
că la ora actuală ei sunt angajați în diverse domenii 
de activitate și sunt pregătiți pentru a începe o nouă 
viață”, anunță DGASPC Gorj.

De asemenea, pe parcursul anului trecut, 

specialiștii Centrului de zi pentru pregătirea și 
sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în fa-
milie din cadrul CSCCNS Târgu-Jiu au reușit să 
angajeze 11 tineri cu dizabilități, iar alți 5 tineri au 
fost angajați de la începutul acestui an, până în 
prezent. Este vorba despre tineri de peste 18 ani, 
absolvenți, care urmează să părăsească sistemul 
de protecție.

I.I.
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Două federații sindicale, FNME și Federația 
Națională ,,Univers” au cerut Guvernului, în 
urmă cu aproape o lună, declararea stării de 
urgență în sistemul energetic. Iată că vineri, 
și Confederația Națională Cartel ALFA îi cere 
premierului să  declarare Stare de Urgență în 
sistemul energetic și să convoace Consiliul 
Național Tripartit pentru Dialog Social, iar în 
baza concluziilor Consiliului, să fie convocat 
CSAT.

Astfel, Confederația Cartel-Alfa precizează 
într-o Scrisoare Deschisă pentru premier 
și ministerele Energiei și Economiei de ce 

este nevoie de aceste măsuri urgente: 

Scrisoare deschisă adresată Primului Ministru 
Nicolae – Ionel CIUCĂ

Domnule Prim Ministru,
Confederația Naționala Sindicală „Cartel ALFA”, 

în numele membrilor de sindicat, dar și a cetățenilor 
care ni se adresează constant, cu crescută dispera-
re, având în vedere:

Lipsa de coerență decizională a Guvernului în 
ceea ce privește politica energetică națională, in-
clusiv simpla recunoaștere a faptului că Romania, 
economia și cetățenii săi sunt confruntați cu o criza 
energetică fiind o sursă de confuzie și declarații con-
tradictorii pentru membrii guvernului;

Lipsa unor măsuri concrete de stopare a creșterii 
preturilor energiei, deși propuneri argumentate au 
fost înaintate guvernului de către partenerii sociali 
încă de la începutul anului. Tot atunci a fost con-
stituit Comitetul interministerial cu misiunea de a 
identifica soluții la criza prețurilor din energie. După 
trei reuniuni în februarie nu se mai știe nimic de 
activitatea acestuia. În schimb, guvernul adoptă 
măsuri care, după toate semnalele, conduc la adân-
cirea situației actuale, cu efecte asupra inflației în 

Confederația Națională Sindicală ,,Carttel ALFA” îi cere premierului să declare STARE DE Confederația Națională Sindicală ,,Carttel ALFA” îi cere premierului să declare STARE DE 
URGENȚĂ în sistemul energetic, convocarea CSAT și a Consiliului Național Tripartit!URGENȚĂ în sistemul energetic, convocarea CSAT și a Consiliului Național Tripartit!

creștere galopantă, cât și oprirea unităților econo-
mice și pierderea accelerată a numeroase locuri de 
muncă;

Constată necesitatea adoptării unor măsuri ur-
gente, printre care enumerăm:

Stoparea procesului de disponibilizări de la Com-
plexul Energetic Oltenia și repornirea imediată a 
grupurilor energetice de la CEO pe cărbune;

Resetarea pieței energiei, inclusiv prin anularea 
tuturor contractelor de energie care nu se află în de-
rulare.

Reglementări clare impotriva speculei energetice;
Domnule Prim Ministru,
În speranța că veți conștientiza în sfârșit gravita-

tea situației și a consecințelor acesteia pentru eco-
nomie și cetățeni și că vă aflați într-o poziție în care 
reprezentați interesele întregii populații și structuri 
economice, nu al unor influenți speculatori care ur-
măresc îmbogățirea proprie, Confederația Națională 
Sindicală „Cartel ALFA” vă solicită:

- Declararea de către Guvern a STĂRII DE 
URGENȚĂ în domeniul energetic;

- Convocarea Consiliului Național Tripartit pen-
tru Dialog Social (CNT-DS) pentru identificarea mă-
surilor urgente;

- Convocarea CSAT pentru luarea deciziilor în 
baza propunerilor CNT-DS.

Bogdan Iuliu HOSSU,
Președinte CNS Cartel ALFA

Guvernul României Ministerul Energiei - Româ-
nia Ministerul Economiei

CNS Cartel ALFA reunește peste 600.000 
de lucrători în cele 41 de organizații membre, 
federații profesionale sau sindicate naționale. De 
asemenea, CNS Cartel ALFA coordonează activi-
tatea a 42 de uniuni sindicale teritoriale, inter-
profesionale.

M.C.H.

,,Tocmai pentru că ne dorim să contribu-
im la dezvoltarea unei atitudini civice corecte 
în rândul tinerilor și promovăm egalitatea de 
șanse și nediscriminarea, participarea în ca-
drul competiției INFINIT RACE se va face în 
echipa. 

Astfel, o persoană cu dizabilități aflată în 
scaun cu rotile se va înscrie la competiție ală-
turi de o persoană insoțitor care să ofere sprijin 
pe întreg traseul cursei de alergare. Traseul va 
avea în jur de 800 m și se va desfașura pe 
str. Bd-ul Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu. 
Pentru a participa la cursă trebuie completat 
formularul de înscriere 

https://forms.gle/UFGZoFkP12BtMP3k6
Toti participanții la cursă vor primi un kit 

de participare care va conține număr de par-
ticipare, tricou, apă plată pentru hidratare și 
diploma de participare. 

Câștigătorii cursei de alergare vor fi premiați 
cu premii oferite de sponsorii nostri.

Promovând un stil de viață sănătos și prin 
sport, INFINIT RACE este competiția prin care 
ne dorim să demonstrăm că putem mai mult, 
că suntem mai toleranți, că suntem alături unii 
de alții și că învățăm să ne acceptam și să 
depășim bariere, limite și prejudecăți. 

Preocupați de accesul tinerilor cu dizabilități 
la informare cu privire la oportunități de anga-
jare și la dezvoltarea vieții sociale, ne-am gân-
dit să oferim, în semn de recunoștință pentru 
curajul de a participa și finaliza cursa Infinit 
Race, tuturor participanților, și un curs interac-

Infi nit de emoții într-o cursă de alergare 
pentru persoane cu dizabilități

 * Începe competiția Infinit Race

Asociația Be TeeN din Târg-Jiu organizează în data de 
18 septembrie 2022, ora 10.00, o competiție de aler-
gare destinată persoanelor cu dizabilități care se află 
în scaun cu rotile. Proiectul se numește Infinit Race 
și este cofinanțat din bugetul Județului Gorj pe anul 
2022, arată asociația într-un comunicat de presă.

tiv cu tema ocuparea forței de muncă pentru 
persoanele cu dizabilități.

INFINIT RACE este despre bucuria de a trăi 
viața din plin! ,,Crede în tine! Și tu poți!"

Asociația BE TEEN a luat naștere în 
anul 2022 din dorința de implicare a unui 
grup de prieteni creativi și ambițioși care se 
încăpățânează și insistă să schimbe lumea din 
jurul lor. Cu o experiență în activități de volun-
tariat și lucrul cu copiii și tinerii din centre de 
plasament de peste 4 ani, echipa

BE TEEN își propune să fie alături de copi-
ii, tinerii, adulții și vârstnicii comunității gorje-
ne care au nevoie de sprijin atât din punct de 
vedere educațional cât și din punct de vedere 
emoțional. 

În prinicipiu ne adresăm persoanelor care 
fac parte din grupurile vulnerabile, ca de exem-
plu: copiii care provin din medii defavorizate, 
tineri cu dizabilități, adulți și vârstnici aflați în 
dificultate. 

Prin proiectele noastre ne dorim să oferim 
încredere în forțe proprii, promovăm viața in-
dependentă, viața activă prin sport și vrem să 
dăruim timp și cunoștințe pentru a contribui la 
dezvoltarea comunității noastre.

Echipa BE TEEN își dorește să aducă cât 
mai multe zâmbete și crede cu tărie că acolo 
unde există eu vreau, exista și eu pot!”, mai 
transmit reprezentanții BE TeeN.

M.C.H.
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Slujbă de pomenire la Muzeul Crucilor din Măceșu

Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Gorj, 

împreună cu Primăria orașului Târgu 
Cărbunești, marchează această săr-
bătoare prin pomenirea marilor oa-

De Ziua Înălțării Sfintei Cruci, miercuri, 14 septembrie, la Muzeul Cru-
cilor din Măceșu, are loc o slujbă de pomenire pentru toți oamenii de 
cultură care au cruci în acest muzeu reprezentativ din  România. Lo-
calnicii care vor să participe la această mare sărbătoare creștinească 
sunt așteptați în curtea muzeului.

meni de cultură trecuți în neființă. La 
Muzeul Crucilor de la Măceșu va avea 
loc un parastas pentru pomenirea ce-
lor trecuți în neființă și împărțirea de 
pachete de pomană, anunță organiza-
torii.

Muzeul de la Măceșu este unic 
în România. Aici se găsesc cruci din 
lemn, vechi de aproape două secole, 
aşa cum este cea mai veche şi mai re-
prezentativă cruce expusă în muzeul 
de la Măceşu, tip troiţă, adusă din co-
muna Vladimir.

În satele româneşti, crucile înde-
plinesc multiple funcţii ale sacralităţii 
şi ale apărării de duhurile rele, fiind 
amplasate la răspântii de drumuri, 
la intrări în sat, la cimitir sau în alte 
puncte importante din localități.

„Crucea este o formă de manifes-
tare a ritualului înmormântării care, 
cel puțin la nivel popular, este unul 
de excepție, unul care impresionea-
ză întreaga lume prin semnificațiile 
lui. Crucile cele mai frecvente în Gorj 
sunt cele suliță și cele cu pasărea ca 

detaliu. 
Crucea este mijlocitoare între 

om și Dumnezeu, tocmai pentru că 
înlesnește echilibrul între lumi. Acest 
echilibru este esențial pentru comuni-
tatea țărănească”, transmite Centrul 
Județean pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiționale Gorj.

În cadrul muzeului de la Măceșu 
sunt foarte multe cruci valoroase.

În fiecare an, pe 14 septembrie, 
creştinii ortodocşi sărbătoresc Înălţa-
rea Sfintei Cruci pe care a fost răstig-
nit Mântuitorul. 

În popor, această sărbătoare se 
mai numeşte şi Ziua Crucii şi este 
considerată data ce vestește sfârşitul 
verii şi începutul toamnei.

I.I.
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Sondaje în PNL pentru 
primarii de orașe

PNL se pregătește pentru viitoare-
le alegeri locale. Partidul a demarat 
o activitate de sondare privind can-
didaţii pentru funcţia de primari de 
oraşe, a anunţat șeful liberalilor, Ni-
colae Ciucă.

„Până în acest moment nu am 
discutat (…) pe cine nominalizăm 
pentru a candida la primăria vreu-
nui oraş. Am anunţat cât se poate de 

deschis că PNL a pornit o activitate 
de sondare şi în acest moment sun-
tem în derularea acestui proces. În 
urma sondajelor, vom putea să ve-
dem care sunt aşteptările cetăţenilor 
noştri şi ulterior să ne stabilim pro-
filele de candidat la nivelul fiecărei 
filiale şi la nivel central”, a spus Ni-
colae Ciucă.

I.I.
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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

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
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Caz extrem de grav, produs sâmbătă dimineața, în-
tr-o scară de bloc de pe strada Minerilor din muni-
cipiul Târgu-Jiu.

O tânără de 27 de ani, mama unui băiețel de câțiva 
anișori, a trecut prin clipe de groază după ce un 
individ, posibil chiar doi, a înjunghiat-o, după 

care s-a făcut nevăzut. 
Incidentul a avut loc în jurul orei 8.30, când, evident, 

Înjunghi
Agresor

Ziua Pompierilor – 
Caravana SMURD 
vine în Gorj

În acest an, de Ziua Pompierilor, județul nostru are 
prilejul de a avea prezente Centrul mobil de instruire a 
populației (format din două simulatoare mobile de ulti-
mă generație) și Caravana SMURD, transmite Inspecto-
ratul Situațiilor de Urgență Gorj.

,,Vom sărbători Ziua Pompierilor în mijlocul oamenilor, 
prin activitățile pe care le avem programate în perioada 
12-14 Septembrie 2022.

Azi, 12 Septembrie 2022, Centrul mobil de instruire 
a populației și Caravana SMURD vor poposi în comuna 
Scoarța, în intervalul orar 09:00-11:00 și în orașul Țicleni, 
în intervalul oralul orar 12:00-16:00.

Marți, 13 Septembrie 2022, de Ziua Pompierilor din Ro-
mânia, Centrul mobil de instruire a populației și Caravana 
SMURD vor fi prezente în Piața Prefecturii din municipiul 
Târgu-Jiu, în intervalul orar 08:00-16:00.

Totodată, în data de 13 Septemrie 2022, la toate sedi-
ile subunităților noastre de intervenție am organizat Ziua 
porților deschise, în intervalul orar 09:00-13:00.

Activitățile dedicate Zilei pompierilor din România se 
vor încheia în data de 14 Septembrie, atunci când Centrul 
mobil de instruire a populației și Caravana SMURD vor po-
posi în localitățile Jupînești (intervalul orar 08:00-10:00), 
Vladimir (intervalul orar 11:00-13:00) și Crușeț (intervalul 
orar 14:00-16:00).

Vă așteptăm în număr cât mai mare să fiți prezenți la 
activitățile pe care le-am organizat cu ocazia Zilei Pompie-
rilor din România!”, a mai comunicat ISU Gorj.

M.C.H.
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REZULTATE LOTO 
11 Septembrie 202211 Septembrie 2022

Loto 6/49:    19, 18, 31, 10, 5, 17 
Loto 6/49 suplimentar:  48, 2, 16, 33, 45, 41 
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iată în scara blocului! 
rul e încă liber!

prin zonă erau și alți oameni, dar, după cum povestește 
mama victimei, nimeni nu a sărit în ajutorul fetei care 
sângera pe tot corpul după ce a fost lovită cu cuțitul în 
mai multe locuri. 

„Din senin s-a întâmplat totul. Ea venea de la serviciu 
și a zis că a văzut doi inși la scară, la intrarea în bloc. Unul 
stătea cu capul mai ferit, apropiat de celălalt. Ea a crezut 
că poate se pupă și și-a văzut de mersul ei. Când ea a dat 
să intre pe lângă ei, unul i-a tras un pumn și a dat cu ea 
jos, după care au înjunghiat-o. Nu i-au luat nimic, nu i-au 
cerut nimic, doar au tăiat-o de-au făcut-o ferfeniță. I-a tăiat 
fața, tendoanele, la picior era plină de sânge. Nu a apucat 
să vadă fața și nu știe care ce-a făcut, dar ea e grav”, a 
povestit mama victimei. 

Femeia spune că fata a urcat patru etaje, de la parter, 
pentru a ajunge până la apartamentul unde stă împreu-
nă cu părinții săi. La ore bune de la comiterea agresiunii 
scara blocului era încă plină de stropi de sânge pe toate 
cele patru etaje. 

Ea a apucat doar să le spună părinților să sune la 112 
după ambulanță, ulterior un echipaj medical transpor-
tând-o la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

Purtătorul de cuvânt al acestei instituții, Miha-
ela Țicleanu, a precizat că victima a fost supusă unor 
intervenții chirurgicale și are nevoie de îngrijri medicale 
pentru mai multe zile. 

„O tânără în vârstă de 27 de ani a fost adusă de 
ambulanță în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-Jiu după ce a fost victima unei 
agresiuni, ea prezentând mai multe plăgi prin înjunghiere. 
A primit tratament și îngrijirile medicale de specialitate de 
care avea nevoie și a rămas internată în Secția Chirur-
gie a Spitalului Județean, starea sa fiind una stabilă”, a 
menționat purtătorul de cuvânt. 

O anchetă a fost deschisă de polițiști în vederea aflării 
agresorului, cazul fiind unul despre care IPJ Gorj a prefe-
rat să vorbească la ore bune despre producerea lui, timp 
în care atacatorul a rămas liber. 

„La fața locului s-a deplasat o echipă operativă, care 
din primele cercetări a stabilit faptul că o femeie, de 27 de 
ani, din comuna Runcu, a fost agresată fizic, de persoane 
necunoscute, într-o scară de bloc din municipiul Târgu-Jiu, 
fiindu-i provocate mai multe leziuni cu un obiect tăietor-
înțepător. Tânăra a fost transportată la o unitate medica-
lă, în vederea acordării de îngrijiri medicale de speciali-
tate. Polițiștii efectuează cercetări în vederea identificării 
autorului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspec-
tul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe”, a 
transmis IPJ Gorj. Mama victimei cam bănuiește cine ar 
fi putut comite agresiunea, mai ales că, în trecut fiica sa 
a mai avut probleme cu un individ cu care a avut o relație 
căreia vroia să îi pună capăt. Bărbatul nu ar fi acceptat 
ruperea relației, deși este căsătorit, iar de aici conflictul a 
escaladat, ajungându-se la cele de sâmbătă, crede mama 
victimei. 

„N-a avut conflicte cu nimeni. A avut un concubin cu 
care a trăit o perioadă de timp și de care se despărțise. 
Când a aflat că se desparte el a început să îi trimită mesa-
je că dacă afle că se vede cu altcineva o va desfigura. Asta 

s-a și întâmplat. 
Acum a desfigurat-o de tot. Doar el știa unde 

stă, el știa programul ei de lucru, când intra și când 
ieșea din tură. Îi știa programul și traseul. Altcineva 
nu știa detaliile astea. Eu cred 100% că are legătură 
cu ce s-a întâmplat. Chiar dacă nu a fost el fizic sigur 
a pus pe altcineva. 

A pus pe cineva, că e simplu. Ea nu știe cine a 
fost că nu a apucat să îi vadă fața. Striga doar „tati, 
tati”. A urcat patru etaje pentru a ajunge la aparta-
mentul la care stăm. 

A venit la noi plină de sânge și ne-a cerut să dăm 
telefon după salvare că moare. A avut un mare curaj 
să urce patru etaje. Era tăiată pe față, pe picioare, la 
tendon, cel care a făcut asta e criminal. Dacă avea și 
copilul cu ea ce făcea criminalul? Tăia și copilul? Nu 
se poate așa ceva în orașul nostru. Ea e într-o stare 
foarte gravă din cauza unui criminal. Cum să vii ziua 
în amiaza mare și să faci așa ceva? Să dai cu cuțitul 
într-un om, într-o fată, mai rău ca într-un animal, nu 
se poate așa ceva”, a mai povestit mama victimei.

 GELU IONESCU
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,,Sfi nții Ioachim și Ana au primit această binecuvântare ,,Sfi nții Ioachim și Ana au primit această binecuvântare 
de la Dumnezeu, care avea să se împărtășească fi icei lor, de la Dumnezeu, care avea să se împărtășească fi icei lor, 
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu”! Preasfânta Născătoare de Dumnezeu”! 
În ziua de vineri, 9 septembrie 2022, la Sărbă-

toarea «Sfinţii şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi 
Ioachim şi Ana», Mănăstirea de la Târgu-Lo-

greşti şi-a sărbătorit hramul, în prezenţa unui nu-
măr mare de credincioşi, veniţi din toate colţurile 
judeţului şi  ale ţării, Sfânta Liturghie  fiind oficiată 
în altarul de vară al acestei străvechi lavre de către 
Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhie-
piscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună 
cu un ales şi mare sobor de 22 de preoţi, călugă-
ri şi diaconi din care au făcut parte: Preacuviosul 
Părinte Arhimandrit Ioachim Pârvulescu, Exarhul 
mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei şi stareţul 
Mănăstirii Lainici, împreună cu Preacucernicul 
Părinte Pr. Iulian Mărgineanu, Protoiereul Proto-
popiatului Târgu-Cărbuneşti, Preacuviosul Părinte 
Ieromonah Andrieşescu Andrei de la Mănăstirea 
Târgu-Logreşti, Preacuviosul Părinte Martinian 
Protosinghel, stareţul Mănăstirii de la Stânişoara, 
Vâlcea, Preacuviosul Ieromonah Sebastian, de la 
Mănăstirea Hurezani, cu slujitorii de parohie: Pr. 
Ştoflea Dumitru ( Parohia Polovragi), Pr. Barză Io-
nuţ-Cosmin, Parohia Târgu-Jiu («Sf. Varvara»), Pr. 
Popescu Nicuşor («Sfânta Treime», Târgu-Jiu), Pr. 

Ciulică Emilian (Logreşti-Moşteni), Pr. Sanda Alin 
(Roşia de Amaradia), Pr. Popescu Constantin (Scra-
da), Pr. Hantea Ştefan şi alţii! În seara Sărbătorii 
«Naşterea Maicii Domnului», la sfânta lavră a fost 
săvârşită, la fel ca în toate bisericile şi mănăstirile, 
Vecernia cu Litie şi chiar Privegherea întreagă şi 
slujba Utreniei, urmată de cântarea Pohodul Sfinţi-
lor şi Drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana 
ai Maicii Domnului. A fost săvârşit la finele Sfin-
tei Liturghii şi parastasul de pomenire a ctitorilor 
şi slujitorilor mănăstirii care s-au ridicat la ceruri, 
iar, ca o încununare a sărbătorii şi a ostenelilor dă-
ruitorilor mănăstirii, a fost sfinţită noua trapeză a 
sfântului lăcaş, o minunată construcţie spre Slava 
Lui Dumnezeu! În toate momentele importante ale 
sărbătorii de la Mănăstirea Târgu-Logreşti, răspun-
surile la strană au fost date de către Grupul psaltic 
al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Di-
mitrie» din Craiova, condus de către prof. dr. Victor 
Şapcă. La organizarea şi buna desfăşurare a săr-
bătorii au contribuit obştea de măicuţe truditoare 
conduse de către Preacuvioasa Maica Stareţă Fe-
vronia Nuţă Stavrofora, Preacuvioasa Maică Stare-
ţă Teodora Ilie, de la Mănăstirea «Icoana» (Crasna) 
şi Preacuvioasa Maică Stareţă Baltariu Fotinia Mo-
nahia, de la Mănăstirea Hurezani. Au mai onorat 
cu prezenţa la sfânta sărbătoare şi reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale, dintre care amintim 
pe d-na ing. Ţană Elena Adela, Primarul Comunei 
Târgu-Logreşti, jurist Ion Ciocea, Primarul Comu-

nei Bustuchin, domnul doctor Constantin Târziu, 
directorul «Spitalului de Urgenţă» din Târgu-Cărbu-
neşti, domnul Iulian Cămui, arhitect şi restaurator 
de monumente istorice şi lăcaşe de cult, consilieri 
locali şi mulţi oameni iubitori de credinţă, aşa cum 
a fost cazul fostului primar al comunei Târgu-Lo-
greşti, domnul Băluţă S. Ion.

,,Sfi nții Părinți Ioachim și Ana au fost oameni 
evlavioși, oameni credincioși, din seminție 
aleasă”!

În cuvântul de aleasă şi plină de înţelepciu-
ne învăţătură duhovnicească pe care l-a rostit la 
această sărbătoare creş-
tinească, Înaltpreasfin-
ţitul Părinte, Acad. dr. 
IRINEU,  Arhiepiscopul 
Craiovei şi Mitropolitul 
Olteniei a pornit de la 
faptul că prin această 
sărbătoare devenită tra-
diţională şi deosebit de 
apreciată esta cunoscu-
tă viața Părinţilor Mai-
cii Domnului împreună 
cu viaţa lor cea sfântă, 
plăcută lui Dumnezeu 
și cinstită, că li s-a dat 
lor fiică cea mai sfântă 
decât toți sfinții și decât 
heruvimii mai cinstită, 
care mai mult decât toți 
a plăcut lui Dumnezeu. 
Se spunea că nu era în 
acea vreme pe pământ, 
între oameni, mai bine 

primiți lui Dumnezeu decât acești doi, Ioachim și 
Ana, pentru viața lor cea neprihănită, astfel că un 
dar ca acesta nu li s-ar fi făcut lor, dacă nu ar fi pri-
sosit dreptatea și sfințenia mai mult decât orice bo-
găţie lumească! a altora. Într-un discurs care mlă-
diază sufletele, Arhiepiscopul Craiovei şi Arhiereul 
Olteniei a subliniat faptul că aşa cum Domnul avea 
să se întrupeze din Preasfânta, Preacurata Maică, 
așa se cădea ca și Maica Domnului să se nască din 
părinți sfinți și curați, căci, precum și împărații își 
fac porfirele lor, nu din postav simplu, ci din pânze-
turi țesute cu aur, la fel şi Împăratul ceresc a voit să 
aibă pe Mama sa cea Preacurată, întru al cărei trup 
ca într-o porfiră împărătească avea să se îmbrace, 
nu din neînfrânate înveşmântări, ca din niște pos-
tav prost, ci din părinți curați și sfinți, ca dintr-o 
țesătură de aur strălucitor ca Lumina Lui Dumne-
zeu! Aşadar, Înaltul ierah al Oltenie a început prin 
a sublinia că: ,,După ce am avut Sărbătoarea Maicii 
Domnului, am venit astăzi să-i cinstim și pe părinții 
ei, Sfinții Ioachim și Ana. afară de biserica noastră 
ca întotdeauna după asemenea praznice și eveni-
mente importante din viața mântuitorului Hristos 
și a Sfinților mai ales a Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, să prăznuim, după cum se cuvine, pe 
cei care au fost legați de acest eveniment cum este 
cazul nostru, Nașterea Maicii Domnului. Sfinții 
Părinți Ioachim și Ana au fost oameni evlavioși, oa-
meni credincioși, din seminție aleasă, din neamul 
lui David. Ei au moștenit de la strămoșii lor evlavia 
credința și purtarea de grijă a lui Dumnezeu”, aşa 
cum a subliniat Mitropolitul Olteniei în faţa credin-
cioşilor prezenţi la mănăstire. 

,,Sfi nții Ioachim și Ana așteptau și ei aceste zile 
fericite, aceste zile de plinătate a Lui Dumnezeu”! 

Cu aceeaşi elocinţă, Înaltpreasfinţitul Părinte a 
reieterat faptul că: ,,De la fiecare generație s-a re-
vărsat asupra acestor părinți binecuvântați lumi-
na Duhului Sfânt în așa fel încât, atunci când s-a 
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născut Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ea a 
moștenit acest har dumnezeiesc de la strămoșii ei 
pentru că noi când ne naștem primim de la părinții 
noștri și cele bune și cele rele! Ei, bine Sfinții 
Ioachim și Ana au primit această binecuvântare 
de la Dumnezeu, care avea să se împărtășească fii-
cei lor, Preasfânta Născătoare de  Dumnezeu. De 
bună seamă că și ei au avut un rol considerabil în 
această lucrare dumnezeiască a venirii Fiului Lui 
Dumnezeu pe pământ. S-au străduit cu post și ru-
găciune, zi și noapte privegheau și făceau miloste-
nie, dădeau celor săraci din ceea ce Dumnezeu le 
dădea lor și împărțeau celor necăjiți din roada oste-
nelilor lor. Cu atât mai mult că ei aveau o lipsă pe 
care o considerau foarte importantă în același timp 
foarte grea ca o apăsare! Nu aveau copii! Trebuie 
să știm că în vremea aceea și legea cea veche, cel 
care nu avea copii era considerat osândit de Dum-
nezeu, chiar blestemat! Deci, vă închipuiți, cam ce 
povară  purtau aceşti sfinți Ioachim și Ana! Ei se 
considerau întotdeauna în urma tuturor, așa cum, 
de altfel, se petrecea chiar la templu când veneau 
cu jertfa lor, cu ofranda lor, atunci erau respinși, 
erau dați la o parte, că acei care aveau copii să fie 
primii înaintea lor și de fiecare dată, ei suportau 
această umilință, această smerenie însă nu ca o re-
volt, ci, ca pe o smerenie înaintea lui Dumnezeu, ca 
un act de umilință! Însă, niciodată nu și-au pier-
dut curajul și încrederea că Dumnezeu le va răs-
plăti rugăciunea lor! Dar de fapt această naștere 
de copii din Vechiul Testament și evident, că Sfinții 
Ioachim și Ana avea un rol foarte important, că acei 
ce așteptau de veacuri, de când strămoșii noștri, 
Adam și Eva căzuseră din Rai şi așteptau ca Dum-
nezeu să le arate semnul milostivirii Sale, adică să 
împlinească făgăduința Sa, aceea de a le trimite un 
răscumpărător, adică un Mântuitor, acela care avea 
să zdrobească în pustie capul șarpelui, căci, așa a 
zis Domnul când i-a alungat pe Adam și Eva din 
Rai: ,,Dușmănie voi pune între tine și între femeie, 
adresându-se diavolului, șarpelui, între sămânța 
ta și sămânța ei, acela îți va zdrobi capul, iar tu îi 
vei înţepa călcâiul”, iar, aceste cuvinte au rămas 
în conștiința poporului lui Israel și în așteptarea 
lui Mesia, a izbăvitorului. Deci, dușmănia aceasta 
între noi și satana a fost de la căderea strămoșilor 
noștri în păcat, căci n-a putut vicleanul să supor-

te fericirea strămoșilor noștri în rai și i-a ispitit ca 
să calce legea lui Dumnezeu, iar ei, călcând legea, 
au fost izgoniți afară din Rai. Ei, bine, cel care se 
va naște dintre oameni, dintre noi, oamenii, ace-
la despre care vorbește «Cartea Facerii», acela este 
Fiul lui Dumnezeu care S-a făcut om, S-a întrupat 
de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, de la 
Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria. Deci, acela avea 
să zdrobească capul șarpelui, avea să zdrobească 
pe satana, când Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu S-a răstignit 
pe cruce și a biruit osânda morții, ne-a eliberat de 
sub stăpânirea celui rău, de stricăciune și de moar-
te și ne-a scos din întunericul iadului Deci, Sfinții 
Ioachim și Ana așteptau și ei aceste zile fericite, 
aceste zile de plinătate a Lui Dumnezeu. Știau și ei 
din Sfânta Scriptură că Dumnezeu, în multe rân-
duri și în multe chipuri S-a descoperit oamenilor 
prin prooroci, iar, aceștia au vorbit despre venirea 
lui Mesia, au vorbit despre Preasfânta Născătoa-
re de Dumnezeu, Fecioara care va lua în pântece 
și va naște fiu și va chema numele lui Emanuel! 
Bineînțeles, că nu-și puteau imagina niciodată că 
ei vor fi strămoșii Mântuitorului nostru Iisus Hris-
tos, iar, acest lucru se întărește și prin faptul că 
smerenia lor era atât de mare și de copleșitoare, 
că nu-și puteau niciodată ridica ochii la Dumnezeu 
ca ei să pretindă ceva, să aștepte ceva ca recom-
pensă, ci, dimpotrivă, se considerau cei din urmă 
dintre oameni! Desigur, că ei ştiau ceea ce spunea 
strămoșul lor, Avraam, că este pământ și cenușă, 
deși ei aveau această gândire, această cugetare în 
sufletele și în inimile lor”! (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA

LIVIU CAPȘA: LAUREATUL PENTRU POEZIELIVIU CAPȘA: LAUREATUL PENTRU POEZIE
AL A.N.P.: „Serile la Brădiceni” / 2022AL A.N.P.: „Serile la Brădiceni” / 2022

1. Scriitura poetică a lui Liviu 
Capșa

„Cum scrie Liviu Capșa?” Mi-
am autoadresat această întrebare 
ca să deslușesc cine este de fapt 
poetul din dreptul numelui Liviu 
Capșa. Aveam în biblioteca-mi 
de poezie română contemporană 
(precizez: de la editorul Mircea 
Petean), „Copiii de lut” scoasă la 
„Limes” în 2017.

După cum corect consideră 
Dan Cristea, cartea e o reîntoar-
cere melancolică în raiul ascuns 
al copilăriei, într-un ținut mira-
culosic și utopic totodată, a cărui 
poveste trebuie inevitabil rescri-
să în așa fel încât să rezoneze cu 
acea spiritualitate încă ingenuă, 
frustă, simplă, pură, neconvertită 
cultural la scriitura semiotică.

Nostosul și vatra unui sat ire-
al-real, arhetipal-imaginar rein-
staurează acea poeticitate posto-
modernistă (căci asta se simte de 
la primul contact vizual – n.m.) 
controversată și urâtă, decadentă 
într-un eon desfigurator al unei 
aure inițiale (și inițiatice, pentru 
orice debutant „într-o fenomeno-
logie „stricată de istorie”.

Atent la cuprins, am sesizat 
că poetul întocmește o tentativă 
de ontologie pe străvechiul topos 
al copilăriei, marcator crengist de scaldă într-o 
amniotică amintire nemuritoare (conform tezei 
imortalității omului, a lui Dimitrie Cuclin – n.m.).

Liviu Capșa este poetul care mizează însă pe 
alte aspecte: pe cele simptomatice, pe „evadarea 
din vis”, pe „sensul interzis”, pe stupul de licurici” 
producător, violent, de antipoezie. Derizoriul coti-
dian te împinge la acea paradoxală „sinucidere cu 
crini” și la acele stupide „mesaje pe robot”. Depo-
etizarea ontologicului e programatică, încrâncena-
tă; persoane, cândva idilice, se crispează, asediate 
de „cocina porcilor”, abia salvându-și destinul în 
ultima clipă. Printre atâtea inerente „primejdii”, 
poetul alunecă-n somnul reintrării în contact cu 
elementele mitodologice elementare:  cățelul pă-
mântului, șarpele, duhul ierbii, umbra întorcân-
du-se acasă „strecurându-se tiptil în odaie”.

Ușor, disimulatoriu, sorescianizând discret, 
Liviu Capșa recurge la arta portretului câte unui 
maestru de ceremonii arheale, dar și „meșter fă-
urar” (homo faber), „stăpânul absolut al potcoa-
velor”, vers care sugerează „involuntar” urmele 
lui Derrida și absolutul lui Preda, de dublonoeză 
moromețiană.

Fiecare așa-zis „poem” îmbracă textura poves-
tirii, decupată dintr-o existență curentă și umilă 
numai ca înfățișare exterioară, căci înlăuntrul 
poesisului sacrul și profanul se subminează reci-
proc, într-o dualitudine durandiană (deci antropo-
logică-imaginară cu două capete de pod și cu un 
curcubeu neoauroral între ele: la intrare și la ieșire 
veghează taine și întrebări, visătorii și specialiștii, 
focul și Grădina Raiului, chipuri în fântână și cer-

curi de apă, pescari de dorințe și deșertul strigo-
ilor, îngeri și porumbei, spălatul oaselor și Casa 
Bălții.

Care-va-să-zică, Liviu Capșa evită metafora în 
favoarea construcției de parabole și alegorii, pre-
cum Emilian Mirea și Mircea Liviu Goga. Se vrea 
antistilist și antisentimental, emoția și-o înăbușe 
într-o „proză” cu tot soiul de figuri omenești 
pitorești, picarești, fabuloase ca, de pildă, Moș 
Bragadireanu stând „toată ziua pe bancă la poar-
tă”, pândind vreun mușteriu căruia să-i spună 
povești din viața lui de poveste.

În esență (căci e momentul primei concluzii) 
Liviu Capșa e tradițional, în pofida refuzului său 
protestatar împotriva ruralului. Așa o pățim toți 
când ne înțelepțim (căci poetul e născut ca și au-
torul acestui eseu critic în 1954 – n.m.). 

Așadar, cum scrie Liviu Capșa? Scrie dintr-o 
„împietrire adâncă”, fragmentar (adică – repet – 
strict postmodernist, însă cu înlăturarea oricăror-
iluzii, reverii motivante, retorisme gratuite etc. – 
n.m.), din asamblări de decupaje anoste din care 
senzaționalul lipsește cu desăvârșire; doar une-
ori, parcă plictisit de propria-i mască de anoni-
mie programatică, surprinde câte-o secvență mai 
spectaculoasă, precum aceea cu încingerea jaru-
lui de pe tăpșanul în care fierarul primitiv „su-
flă din rărunchii unor foale ciuruite de scânteile 
jucăușe”; numai că Liviu Capșa e, iarăși pe invers, 
un antiludic, un lucid exagerat, un raționalist ex-
cedentar. (Va urma)

Un portret literar 
de ION POPESCU-BRĂDICENI

Tatălui meu - IN MEMORIAMTatălui meu - IN MEMORIAM
Astăzi se împlinesc 34 de ani 
de când bunul şi nepreţuitul meu tată, 
Gogonea N.D. Dumitru, 
a plecat la odihna cea veşnică 
în Împărăţia Cerească. 
Pentru tot ceea ce mi-a dăruit cu multă 
dragoste, 
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în 
pace 
şi să-l ocrotească în lumea cea fără de 
sfârşit! 

(Prof. Vasile D. Gogonea)
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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.

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

SC CLINIC LIFE BDS - SRLSC CLINIC LIFE BDS - SRL
Dr.Dragoș ŞOROP
Telefoane: 0744-42.77.84 sau 0765-32.88.99

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS
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Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!
 Repar și/sau schimb 

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

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

Telefon: 0761890450.

DiverseDiverse

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

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

Telefon: 0769213005

Caut femeie pentru în-
grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. 

Telefon: 0771221338.

 Angajez femeie pentru 
administrare/menaj casă în 
localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. Oferim salariu atrac-
tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. 

Telefon: 0731.504.036.

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

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

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

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

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

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

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn din comuna 

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

 Vând două plațuri de 

veci în Cimitirul Municipal 

Tg-Jiu, intrarea principală si-

tuat în aripa dreaptă, secția I. 

Preț negociabil, detalii la nr. 

telefon 0701025608.

  Vând, în rate, casă 

locuibilă 3 camere, beci, 

pivniță, fânar, magazie cere-

ale, fântână în curte, 0,25 ha 

teren arabil, posibilități de a 

crește păsări, animale mari și 

porci. 

Telefon: 0720450404 

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

 Vând garsonieră con-
fort II, îmbunătățiri, zona 
CAM, str. Constructorilor. 

Telefon: 0767387350, 
0768870510

 S.C. POPDAROMUS 
FRIGHT S.R.L. angajează 
administrator firmă. Relați la 
tel.: 0769727987

ANUNȚ

Privind deschiderea sesiunii de primire 
dosare-locuințe tip ANL

Primăria oraș Rovinari, anunță deschiderea SESIUNI 

PRIMIRE DOSARE ANL, pentru repartizarea unor locuințe 

ANL, situate in imobilul din Str. Sporturilor, bl.P8 si P20, 

Oraș Rovinari, Județul Gorj.

Dosarele se depun în perioada 12.09.2022-12.10.2022 

la Sediul Primăriei Oraș Rovinari, Compartiment Registra-

tură, parter.

În acest sens, anunțăm atât solicitanții care au depus 

dosare la sesiunile anterioare, cât și solicitanții care partici-

pă prima dată la concurs sunt așteptați la sediul Primăriei 

Oraș Rovinari, parter, Compartiment Fond Locativ în vede-

rea ridicării actelor necesare pentru întocmirea dosarului.

        IMPORTANT!!!
Solicitanții care au depus cereri privind repartizarea de 

locuințe în regim ANL, sunt rugați să își ridice cererea, în 

original, în baza unui proces verbal de la Compartiment 

Fond Locativ, situat la parterul Primăriei.
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3 - Cele ma bune soiuri de orz

Pentru rezultate bune, din toate punctele de ve-
dere, în culturile de câmp, ca și în celelalte ramuri 
ale agriculturii, cam o treime din reușită sau eșec 
se datorează rasei, în cazul nostru soiurilor de orz.

Soiul Ametist – a fost omologat în anul 2012 
de către INCDA Funsulea, are spic lax, cu șase 
rânduri de boabe (hexastih), rezistent la frângere și 
scuturare. Boabele lui conțin 10 – 13 % proteină și 
produce frecvent 7 – 9 to/ha. Se pretează a fi cul-
tivat în toată țara.

Soiul Cardinal – produs tot de INCDA Fundu-
lea, este un soi cu talie mică-mijlocie, deci rezis-
tent la cădere, cu spic hexstih (cu șase rânduri) și 
conținut de proteină de peste 9 %, masa a 1.000 de 
boabe mai mare de 40 de grame și masa hectolitrică 
de peste 60 kg. Este rezistent la factorii negativi de 
mediu și tehnologie, la majoritatea bolilor specifice, 
dar sensibil la pătarea reticulară. Poate fi cultivat 
în toată țara și dă producții ridicate.

Hibridul Hyvido – este o noutate pe piața 
seminței de orz, el cultivându-se doar de câțiva 
ani în vestul țării. Are o extraordinară putere de 
înfrățire, ceea ce face ca la semănat să fie necesare 
doar 70 – 85 kg de sămânță pe hectar. A realizat 
producții de peste 10 to/ha.

Ideea e ca fulgerul ce luminează stihia 
mărilor în furtună.     Ion VELICAN

Soiul Laverda – este un soi semitimpuriu, cu 
spic cu șase rânduri, rezistent la ger, secetă și mul-
te boli criptogamice specifice acestei culturi. De 
asemenea este foarte productiv și se pretează a fi 
cultivat în toată țara. Are masa a 1.000 de boabe 
de 47 – 51 gr, greutatea hectolitrică de 64 – 66 kg 
și un conținut de 13 – 14 % de proteină. În condiții 
de agrotehnică corectă produce 7 – 10 to de boabe 
pe hectar.

Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Înfi ințarea culturilor Înfi ințarea culturilor 
de toamnăde toamnă

Te-am visatTe-am visat
Mi te-am visat în miez de noapte
Dezamăgită și-ntristată,
Vorbeai cu o icoană-n șoapte,
Cu fața-n palme cufundată.

Erai precum în tinerețe,
Plină de farmec și splendoare…
Zării și-o urmă de tristețe
Pe ochii tăi ca de cicoare.

Și-am trimis gândul către tine
Certându-l să se-ntoarcă-n grabă,
Să te întrebe de ți-e bine,
De-l simți, răspunde-i ce te-ntreabă…

Și dă-mi un semn, de ai putință,
Trimite-mi zâmbetul răspuns
Ori poate vii, de ai dorință
Să-ți aud glasul mi-e deajuns…

Te hotărești, că-ți dau răgaz,
De vii, să știi că somn nu am
Că după vis, sunt încă treaz
Și-aștept să-mi bați ușor în geam…

VASILE CERTEZANU

Soiul Smarald – omologat în anul 2013 de 
către INCDA Fundulea are spic mijlociu și bună 
rezistență la condițiile vitrege de mediu și bolile 
specifice orzului. Poate da ușor producții de peste 
9 to/ha.

Soiul Su Ellen – este un soi extratimpuriu de 
orz furajer cu talie mică și rezistență deosebită la 
cădere. La recoltare prezintă 650  – 700 spice/mp, 
lungi de 10 – 12 cm, cu 50 – 55 boabe în ele. Boa-
bele conțin 12 – 14 % proteină, au 47 – 51 gr mmb 
și 65 kg masa hectolitrică. Este pretabil a fi cultivat 
mai ales în zonele favorabile acestei culturi.

Soiul Wendy – este un soi timpuriu, productiv, 
rezistent la boli și condiții vitrege de mediu și se 
recomandă a fi cultivat la densități de 300 – 330 
boabe germinabile pe metru pătrat căci are o bună 
capacitate de înfrățire.

Rămâne la latitudinea dumneavostră să cultivați 
unul sau altul dintre aceste soiuri, pe cele care răs-
pund cel mai bine pretențiilor dumneavoastră și 
condițiilor agrotehnice pe care le puteți asigura. Ca 
de obicei, eu vă recomand pe cele românești căci 
ele ne știu mai bine pretențiile, dar și posibilitățile.

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

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

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

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

orele 08.30 – 16.00, sau - 0764 471 206  -  per-
manent  

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

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

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

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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Sfârșitul de săptămână a 
adus și primele meciuri pen-
tru micuții fotbaliști de la 
CSM Târgu Jiu. Directorul 
clubului, Robert Bălăeț, de-
clara, vineri, că aproximativ 
200 de copii au fost legitimați 

Debut la fotbal pentru CSM Târgu Jiu
la entitatea sportivă. Secția  
de fotbal cuprinde 7 grupe, 
cu jucători născuți între anii 
2009-2015. Sâmbătă, au in-
trat în competiții Juniori C 
(Grupa 2009), conduși de 
Alin Poenaru, Juniori D (Gru-

pa 2011) și Juniori E (Grupa 
2012), conduși de Mario Gă-
man și Dan Staicu, și Juni-
ori E 2 (Grupa 2012-2013), 
conduși de Adi Popescu și 
Florin Popete. Robert Bălăeț 
a declarat că obiectivul secției 

de fotbal pentru primul an 
este cooptarea cât mai multor 
copii.,,Suntem pregătiți, înce-
pe o nouă etapă din activita-
tea CSM-ului. Este un început, 
avem emoții toți, dar, repet, nu 
batem monedă pe rezultate. 

E important la acești copii să 
fie fericiți și să învețe cât mai 
multe în următorii ani. Peste 
doi-trei ani, vom putea trage o 
linie”, a precizat oficialul clu-
bului.

CĂTĂLIN PASĂRE

Gilortul, surpriza din  Seria 7
Gilortul Târgu Cărbunești nu ia prizonieri în acest start de 

campionat. Gorjenii au obținut al treilea succes consecutiv, 
de data aceasta la Retezatul Hațeg. Băieții lui Alex Stoica i-au 
oferit antrenorului un cadou de ziua sa, după ce s-au impus în 
Hunedoara printr-un gol al lui Ionuț Gîlcescu (`37). A fost pri-
ma victorie în deplasare pentru trupa din Târgu Cărbunești, 
care este singura din Seria 7 cu bilanț perfect după trei run-
de. 

,,După joc, Alex Stoica a declarat că este mulțumit de rezultat 
și, parțial, de evoluția elevilor săi, scoțând în evidență, obiectiv, 
factorii care au stat la baza acesteia: terenul dificil după ploaia 
căzută înaintea orei de start, deplasarea în ziua meciului, unii 
jucători venind de la Craiova, și, nu în ultimul rând, modificările 
survenite în formula de start, datorate accidentărilor, fapt care 
are implicații asupra relațiilor de joc”, a scris pagina oficială a 
Gilortului. În etapa următoare, liderul întâlnește pe teren pro-
priu, vineri, 16 septembrie, începând cu ora 17.00, formația 
Viitorul Șimian. 

Retezatul Hațeg – Gilortul 0-1 (0-1)
Stadion ,,Retezatul 
Cartonașe galbene: Pau, Pușcă/Boboc, Gheorghe, Oprișa, 

Dogaru, Oprița
Retezatul: Ifrim – Ardeleanu, Prodea, Trif, Lupulescu (46' 

Bănățeanu)– Buzducea, (60' Popesc), Pițigoi (cpt, 60' Arcuși), 
Pușcă – Pau, Mazilu (68' Popa), Gavriluți (46' Chelariu). Rezer-
ve neutilizate: Tonca – Stan, Prem, Tuliga. Antrenor: Daniel 
Bona. 

Gilortul: Oprița – Croitoru (90'+2 Bărănescu), Gheorghe, 
Marina, Dogaru – Boboc (46' Calotă), Oprișa (cpt) – Săulescu 
(79' Căldăraru), Ciutică (83' Cornicioiu), Bucur – Gîlcescu.  
Rezerve neutilizate: Iuțalîm – Cocioabă, Lazăr. Antrenor: 
Alex Stoica. 

Arbitri: Adelin Pavel (Osica de Jos - Olt), Cristian Buzzi 
(Oţelu Roşu) și Răzvan Toader (Zăvoi - Caraș Severin)

Observator de arbitri: Florin-Vasile Mărginean (Alba 
Iulia)

CĂTĂLIN PASĂRE

Viitorul Târgu Jiu a 
obținut a doua vic-
torie consecutivă, 

sâmbăta, pe terenul Politeh-
nicii Timișoara. 

Gorjenii au învins cu 1-0 și 
au bifat astfel și primul suc-
ces în deplasare al sezonului. 
Unicul gol al confruntării a 
venit în minutul 57, din pi-
ciorul lui Vlad Toma.  

A fost un meci echilibrat, 
cu ocazii de ambele părți, dar, 
în final, bănățenii au rămas 
cu patru puncte în clasament 
și un singur gol marcat. În 
schimb, oaspeții au acum un 
bilanț echilibrat, cu 9 puncte 
din 6 meciuri. După joc, Florin 
Stîngă a lăudat spiritul de 
echipă, punctând că elevii săi 
au avut tocmai ce le-a lipsit 
în debutul campionatului: 
atitudine. După ceva timp, se 
vorbește din nou de play-off 
la Târgu-Jiu.

,,A fost un meci de luptă, 
un meci în care jucătorii mei 

Începe urcușul? Viitorul, 
succes în Banat

POLITEHNICA TIMIȘOARA – VIITORUL 
PANDURII TÂRGU JIU 0-1 (0-0)

Poli Timișoara: Kucich – D. Radu, Bocșan, Germinio, Taub 
– Tsvetkov, Plantak (Rz. Milea 62’) – Bîrnoi (cpt.)(Mudrazija 
74’), Sil. Pană, Oanea (Pureca 62’) – Țurcaș (Țangulea 62’) 
Rezerve neutilizate: Isvoranu – C. Jurj, M. Andone, Ignea, 
Bryneus. Antrenor: Bogdan Andone.

Viitorul: Opric – Dănescu, Core, Rogac, Pîrcălabu 
– Vl. Toma (Micle 87’), Răsdan, Țegle (Ad. Stoian 73’), Al. 
Dulca (Banu 87’) – Dodoi (P. Mitrică 67’), Cl. Dragu (cpt.) 
Rezerve netilizate: Krupenschi – Chelariu, Băican, Gîrbiță. 
Antrenor: Florin Stîngă.

Stadion: Ştiinţa (Baza) (Timişoara – Timiş). 
Arbitru central: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe). 

Arbitri asistenți: Radu Despa (Baia Mare) și Casian Băla 
(Arad). 

au avut o determinare dusă la 
extrem. Am avut ambiție, am 
avut concentrae, ne-am sa-
crificat pentru fiecare minge, 
chiar dacă în unele momente 
am mai și greșit. Important e 
că am reușit să obținem o vic-

torie de moral, care ne aduce 
puțină liniște după o perioadă 
mai grea. Tot timpul încercăm 
să aliniem cel mai bun 11. Ide-
ea mea este să încerc să for-
mez o echipă și schimb foarte 
puțini jucătorii. Cu cât joacă 
mai mult timp împreună, cu 
atât se stabilesc niște relații 
de joc mai bune. Asta încerc la 
fiecare meci, să îmbunătățim 
chestia aceasta. Noi ne dorim 
să terminăm cât mai sus. Per-
sonal, am obiectivul fixat de 
mine și de jucători să încer-
căm să prindem play-off-ul”, 
a spus Stîngă. În runda vii-
toare a ligii secunde, Viitorul 
primește, la Târgu-Jiu, vizita 
Progresului Spartac. Până 
atunci, alb-albaștrii au meci 
în Cupa României, la Flacăra 
Horezu.

CĂTĂLIN PASĂRE



sportsportLuni, 12 Septembrie 2022Luni, 12 Septembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1616

FCU a obținut 6 punc-
te din 9 posibile la 
Târgu-Jiu, după un 

weekend tumultos. Echipa 
din Craiova a trecut de Rapid 
cu 1-0, dar mai multe eveni-
mente s-au petrecut înainte 
de primul fluier. Fanii dolje-
nilor au vandalizat autocarul 
echipei adverse, dar nu s-au 
oprit aici. Au împânzit sta-
dionul cu mesaje obscene la 
adresa rivalilor, unele cu ten-
tă rasistă. Cum ziua rea se 
cunoaște de dimineață, Ra-
pidul și-a pierdut antrenorul 
încă de la primele ore. Adrian 
Mutu a ajuns la UPU Târgu 
Jiu cu dureri abdominale, iar 
peste câteva ore s-a operat la 
București, fiind diagnosticat 
cu apendicită acută. A mers 
rău pentru Rapid și pe gazon, 
unde Alexandru Ionița a văzut 
cartonașul roșu, după consul-
tarea VAR, pentru o intrare la 

FCU a plecat cu victorie de la Târgu-Jiu! Stadionul FCU a plecat cu victorie de la Târgu-Jiu! Stadionul 
a fost vandalizat de ambele galeriia fost vandalizat de ambele galerii

Achim. Rămași în inferioritate 
numerică după numai o ju-
mătate de oră, giuleștenii au 
rezistat până în pauză, dar au 
primit gol în minutul 56, de la 
Sidibe. Reușita a fost valida-
tă tot din camera VAR. FCU 
a câștigat partida cu liderul, 
pe o arenă unde a avut mai 
mulți susținători ca în Bănie. 
Şi suporterii neutri au reve-
nit la meciurile de primă ligă 
după 7 ani. Gorjenii au rămas 
cu o amintire ,,frumoasă” și 
de la fanii rapidiști. Aceștia 
au smuls mai multe scaune 
din peluză pe final de meci, 
furioși pentru că un individ 
cu vestă de steward a vrut să 
le fure un banner. La vestia-
re s-a încins și o încăierare 
pe cinste. Scnadalul a pornit 
după o altercație între căpita-
nul bucureștenilor, Cristian 
Săpunaru, și un lider al ga-
leriei adverse, cunoscut drept 

Poștașu`.
,,Pe lângă gol, am dominat 

clar meciul și 11 la 11, și 11 
la 10, am avut ocazii clare, dar 
puteam primi gol în minutul 80 
și ceva. Scopul este să fim la 
final în play-off. Dacă anul tre-
cut s-a intrat cu 46 de puncte, 
anul acesta se va intra cu mai 
puține”, a declarat antrenorul 
celor de la FCU, Marius Cro-
itoru

„Am fost informat că acest 
Sapunaru fugea după un 
anume suporter, pe nume 
Poștașu`. Eu nu vă confirm, 
eu vă transmit ce mi s-a spus. 
Acel meleu era format 70-80% 
din bodyguarzii lui Rapid. 
Dacă nu era amicul meu, pro-
babil că Sapunaru îl ‘omora’. O 
spun la figurat. Săpunaru are 
momente frecvente când ex-
plodează, după aia spune că îi 
pare rău”, a spus finanțatorul 
Craiovei, Adrian Mititelu.

,,A aruncat cu apă, sticle 
și țigări pe noi! De asta m-am 
enervat, nu am avut nicio trea-
bă cu jucătorii și oficialii Cra-
iovei. Când ne-am întors pe 
tunel, că am vrut să mă cert 
cu el, a apărut o persoană fără 
ecuson la gât. Putea să aibă un 
cuțit în mână, să vină să mi-l 
bage în piept! Cine plătește 
pentru asta? Ar fi plâns fami-

FCU 1948 – Rapid București 1-0 (0-0)

FCU: R. Popa – R. Negru, Duarte, Papadopoulos, 
Huyghebaert (21, Enache) – Van Durmen, Vl. Achim – Sidibe 
(Paramatti, 83), Baeten (54, Bauza), Bahassa – Iancu (83, 
Marquet). Antrenor: Marius Croitoru.

Rapid: H. Moldovan – Onea, Săpunaru, Dr. Grigore, Jr. 
Morais – Kait (80, Papeau), Al. Albu (70, Crepulja), Al. Ioniță 
II – Sefer (Pănoiu, 70), Dugandzic, Mățan (46, Costache). 
Antrenor: Bogdan Pătrașcu.

lia acasă! Suntem noi vandali, 
nebuni? Dacă e cum a zis dom-
nul Mititelu, prietenul dânsu-
lui, atunci vin și eu cu 20 de 
prieteni să stea pe tunel atunci 
când vor veni ei”, a precizat 
căpitanul Rapidului, Cristian 
Săpunaru. FCU a acumulat 
14 puncte după 10 meciuri, 
în timp ce Rapidul are 21.
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