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Noaptea min. Noaptea min. 80C

Cer comisie specială de Cer comisie specială de 
anchetă pentru vânzarea anchetă pentru vânzarea 

Termocentralei MintiaTermocentralei Mintia

Gorj: 3.400 de oameni rămân Gorj: 3.400 de oameni rămân 
fără slujbe. Cele mai afectate fără slujbe. Cele mai afectate 
județe de ”tranziția justă”județe de ”tranziția justă”
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Concert de pian Concert de pian 

la fosta mină Petrila!la fosta mină Petrila!

Hărțuire și abuz: Agentul Brânzan, implicat în cazul Hărțuire și abuz: Agentul Brânzan, implicat în cazul 
Dodoi de la Novaci, nu a trecut peste incidentul Dodoi de la Novaci, nu a trecut peste incidentul 
din mai! Pe cine s-a răzbunat polițistul?!

Condamnat să 
muncească la grădiniță 

după ce a fost prins 
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Lovitură pentru pensionari. Lovitură pentru pensionari. 
Guvernul nu mai majorează Guvernul nu mai majorează 
pensiile sub 3.000 de leipensiile sub 3.000 de lei

Coaliţia de guvernare a renunţat la 
singura măsură din 

acest an care ducea la 
majorarea unor pensii.
Este vorba despre creş-

terea plafonului de la 
2000 la 3000 de lei, până 
la care pensionarii să fie 

scutiţi de plata impozi-
tului pe venit, care ar 
fi adus majorări, şi de 
până la 100 de lei, 
dacă această scutire 
de impozit intra în 
vigoare.

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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,,Un bun prof es or es te un maes tru al simplifi carii și un dusman al simplismului. " –  Louis A. Berman,,Un bun prof es or es te un maes tru al simplifi carii și un dusman al simplismului. " –  Louis A. Berman
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Aur, ep. înv. **Aur, ep. înv. **
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Înjurătura (neo)liberală ca „opinie politică”!Înjurătura (neo)liberală ca „opinie politică”!

Cum se numește oare tristețea
pe drumul prizonierilor
ei veneau pe drumul întoarcerii
din al doilea război mondial
împreună erau din același sat
frate cu frate
dar auzind un foc de armă
au luat-o unul la stânga
celălalt la dreapta
nouă ani au umblat pe drumuri
fără să vadă soarele
nopțile se ascundeau de dușmani
cum te ascunzi de tine însuți
le era teamă să nu cadă în păcat
peste tot lagăre pline cu soldați
împrejmuite cu garduri de sârmă
când ești soldat
îți facu datoria și atât.

ION CĂPRUCIU

Prizonierii

Motto: „Un popor care alege 
politicieni corupți, impostori, hoți 
și trădători, nu este victimă, ci 
complice.” - George Orwell

Lătrăii din pretisnul Par-
tid Național Liberal se-
nmulțesc precum ciuper-

cile după ploaie. Deși în septembrie 
încă traversăm o secetă de care 
n-am scăpat. Deși în spațiul pu-
blic se mimează, cu vârf și înde-
sat, o stare de înțelegere perfectă 
între Partidul Social Democrat și 
pretinsul Partid Național Liberal, 
ori neoliberal Dumnezeu știe ce-o 
fi, niște reprezentanți ai ultimi-
lor comit frecvente atacuri, unele 
chiar mârșave, la adresa social-
democraților.

MĂ-CIUCĂ LASĂ PENSIO-
NARII CU OCHI-N SOARE! Și 
totuși, Guvernul Ciucă îi lasă pe 
pensionari cu ochii-n soare. Cu 
toate că inițial prim-ministrul Ni-
colae Ciucă se arătase că acceptă 
propunerea ministrului Muncii, 
Marius Budăi(PSD), de a nu mai 
impozita pensiile sub 3.000 de 
lei. Acum aflăm că „Adio, majo-
rări la pensii pentru anul acesta.” 
A urmat un ping-pong, pretinșii 
liberali fiind ofuscați că de ce au 
anunțat social-democrații aceas-
tă propunere și nu ei! Uite, de 
aia! Pentru că, de fapt, pretinșii 
liberali nu se gândesc la cei cu 
venituri mici.

Violenta Violeta și nu mai știu 
cum, ex-ministru al Muncii ca 
lipită ca marca de scrisoare de 
iubițelul ei incompetent ca prim-
ministru – Orban Ludovic, acum 
deputat într-o comisie a muncii 
n-a priceput nimic nici ca minis-
tru al Muncii și nici ca deputat în 
actuala Comisie a Muncii din Ca-
mera Deputaților din domeniul la 
care se referă. Ea pune doar paie 

pe foc. Un foc mocnit, deocamda-
tă.

ALTE ȚAȚE, ACELEAȘI OBI-
CEIURI. Îi țin isonul alte țațe, Ali-
na Gorghiu – ajunsă președinte 
interimar al Senatului cu voturile 
PSD - și Raluca Turcan, ambele 
foste trompete băsiste.

Ilustrul clevetitor Rareș Bogdan 
a răspuns ironiilor subtile ale lui 
Marcel Ciolacu, președintele Parti-
dului Social Democrat cu privire la 
promisiunea privind tăierea pensii-
lor speciale, comisă în vremea cam-
paniei electorale pentru alegerile 
parlamentare din 2019.

Liberalul parvenit ca europar-
lamentar și prim-vicepreședinte al 
pretinsului PNL susține cu obrăznicie 
că are, la rândul lui, critici despre fie-
care dintre liderii PSD.

„A fost o recomandare. Am spus 
că la 30 de zile după preluarea pute-
rii suntem obligați să tăiem pensiile 
speciale. Le-am tăiat la 50 de zile, nu 
la 30.” Așa pretinde el, deși în campa-
nia electorală nu făcea recomandări, 
ci promisiuni deșarte pentru a păcă-
li alegătorii care-au pus ștampila pe 
buletinul de vot cu sigla pretinsului 
PNL!

CLĂNȚĂUL RAREȘ BOGDAN RE-
CIDIVEAZĂ! „Dacă mă apuc eu de 
liderii PSD... Dacă-mi dau drumul la 
gură(binecunoscută ca o gură spu-
recată, n.m. I.P.), pot fi agresiv sau 
nesimțit”, spune Rareș Bogdan. Iar 
gura păcătosului adevăr grăiește. 
Doar nu-i prima dată când și-ar da 
drumul la spurcata gură!

Întrebat despre aceste dese atacuri, 
după cum se vede unele chiar murda-
re, analistul politic Bogdan Chirieac a 
sintetizat sec: „Această coaliție nu are 
nicio șansă să se destrame.”

„Până nu vor fi 100.000 de oameni 
în stradă, aceastăî coaliție nu are ni-
cio șansă să se destrame și, sincer 
vorbind, nici nu ar trebui să se des-

trame că nu ai ce să pui în loc(...) 
PNL a spus că face, după care tot ce 
se ascunde în spatele acestor pensii 
speciale a intervenit. 

Ca urmare, nici PSD nu taie pen-
siile speciale, că nu discută des-
pre asta și PNL s-a mai gândit, a 
zis: Lasă, domnule dacă am ajuns 
la putere, ce să facem, ne luăm cu 
magistrații, ne luăm cu securitatea! 
Lasă-i așa cu pensiile de milioane 
de lei la 45 de ani”, a spus Bogdan 
Chirieac.

ION PREDOȘANU
  
P.S. ÎNJURĂTURI CU TINERI 

LIBERALI. În weekend, a avut loc 
Școala de vară a PNL la malul mării, 
iar, după conferințe, tinerii pretinși 
liberali au organizat o petrecere. 
Șefa tinerilor liberali, Mara Mareș 
și-a cerut ulterior scuze public pen-
tru înjurăturile scandate de către 
tineri la acea petrecere. Aceștia au 
strigat repetat „M**e PSD!” Ce să le 
ceri acelor petrecăreți care-au auzit 
de la idolul lor – PNL-istul de con-
junctură Preș. Klaus Werner Iohan-
nis – că o asemenea exprimare este 
o „opinie politică”. Să te crucești, nu 
alta. (Ion Predoșanu)

Încercare
naveai un zâmbet şters
ca un soldat 
ce-şi pierduse calul pe front
într-o bătălie inutilă

ascuţeai gândurile 
trasând cu mâna
chipuri şi forme unice
pe trupul meu gol

dimineaţa îmi ridicai 
părul încâlcit
şi aşezai un sărut fugar
pe obrazul brăzdat de vise

temniţa unde intrai după fericire...
ANY DRĂGOIANU, 

Țânțăreni, județul Gorj
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Hărțuire și abuz: Agentul Brânzan, implicat în cazul Dodoi de la Novaci, nu a trecut Hărțuire și abuz: Agentul Brânzan, implicat în cazul Dodoi de la Novaci, nu a trecut 
peste incidentul din mai! Pe cine s-a răzbunat polițistul?!peste incidentul din mai! Pe cine s-a răzbunat polițistul?!

Ion Dodoi, din Novaci, a devenit cunoscut opiniei 
publice după incidentul in care a fost implicat Con-
stantin, fiul său, care a fost bătut cu bestialitate de 

mascații de la SAS, în luna mai a acestui an. Tatăl victi-
mei a fost cel care a făcut cazul public și a cerut anche-
tatorilor să îi trăgă la răspundere pe cei vinovați pentru 
cruzimea aplicata fiului său, chiar dacă cei indicați erau 
purtători de uniformă. Urmare a implicării acestuia și a 
felului cum a reacționat presă și implicit opinia publi-
că, cazul a devenit unul de notorietate iar dosarul Dodoi 
a ajuns pe mâna procurorilor de la Parchetul Județean 
Gorj. Magistrații de aici au instrumentat dosarul cu 
simt de răspundere iar cei vinovați au devenit inculpați 
în această cauză, au fost sancționați pe linie de serviciu 
iar patru dintre mascați au ajuns după gratii. Trebuie 
menționat că tot acest tăvălug a pornit de la oprirea in 
trafic a lui Constantin Dodoi, fiul lui Ion Dodoi, de către 
polițistul Brânzan de la Poliția Novaci. Inițial victima a 
fost acuzată de ultraj la adresa acestui agent, apoi poliția 
a scăpat lucrurile de sub control, presupusul ultragiator 
devenind victimă a celor în uniformă. Agentul Brânzan 
nu mai era erou iar cele petrecute cu Dodoi l-au tăiat de 
la o promovare. Altfel nu se explică cele petrecute vineri 
la adresa tatălui lui Constantin Dodoi, surprins în trafic 
în timp ce transporta lemne de foc către  liceul din loca-
litate.  

Brânzan a oprit transportul! Colegul a semnat procesul 
verbal

Ion Dodoi povestește că a fost tras pe dreapta la doar 
un kilometru de casă, din mașină de poliție coborând 
agentul Brânzan. Șoferul a prezentat actele la control, 
motivând că uitase certificatul de înmatriculare acasă și 
cerând voie sa îl aducă pentru a-l prezenta organului de 
control. A fost refuzat... Omul a explicat că nu are licență 
de transport că este în procedura pentru obținerea ei 
pe numele fiului, depunând in acest sens acte la RAR. 
Polițistul nu este mulțumit de explicații și îl ține  pe șofer 
tras pe dreapta timp o oră, pentru a verifica chipurile 
documentele de însoțire a transportului.

,,M-am lăsat în mașină să aștept, el a plecat spre pădu-
re cu telefonul sa nu ascult cu cine vorbește. Aveam acte in 
regula pentru transport Sârbu era lămurit la acest capitol. 
Calcului din metri steri in metri cubi i-a dat, cu siguranță 
bătăi de cap. Cert este că am așteptat fara sa ripostez sa 
vad ce urmează. Colegul său a coborât puțin din mașină 
dar toată cercetarea a făcut-o Brânzan. Am fost șocat sa 
vad la final,procesul verbal de contravenție semnat de co-
legul lui. Practic nu și-a asumat ce mi-a făcut", a existat, 
acum, Ion Dodoi. 

Pe motivul lipsei certificatului de înmatriculare, Brân-
zan desface numerele de pe mașină și le ridică, decizând 
sa însoțească transportul la Ocolul Silvic Novaci în vede-
rea descărcării lemnului. Degeaba a spus șoferul că are 

La doar patru luni după incidentul cu Constantin Dodoi, bărbatul de 41 de ani bătut cu bestialitate 
de patru mascați de la SAS, cu complicitatea superiorului lor și a șefului poliției din Novaci(totul 
pornind de la excesul de zel al agentului Brânzan Silviu Cristian de la poliția din localitate), tatăl 
victimei ajunge și el sub ,,radarul” aceluiași lucrător al IPJ Gorj. Mai exact, seniorul Ion Dodoi, 
tatăl lui Constantin Dodoi, ajunge să fie tras pe dreapta, chiar vineri, de către agentul Brânzan 
care, din răzbunare potrivit șoferului, îl arde pe pensionarul de 68 de ani cu o amendă colosală 
de peste 12.000 de lei, motivând că  șoferul nu deține o serie de documente pentru a transporta, 
de la depozitul din Novaci spre liceul din localitate, o cantitate de 16.900 metru cubi de lemn de 
foc. În timpul cercetării, până la eliberarea unui proces verbal, polițistul este acuzat că ar fi comis 
o serie de greșeli profesionale și chiar abuz în serviciu, la adresa conducătorului auto. Motivația 
pentru acestea fiind, după părerea pensionarului, doar răzbunare. Ion Dodoi anunță că îi va face 
plângere penală polițistului, pe care îl acuza de abuz în serviciu și hartuire, contestând deja amen-
dă colosală primită, la finalul săptămânii trecute. 

acte in regula pentru lemne de foc că a fost dus la ocol.

Escortă la Ocol, numerele restituire!

Brânzan îl însoțește astfel pe conducătorul auto la 
Ocolul Silvic Novaci unde intenționează să îi descarce 
mașina cu lemne, pe motivația că transportul ar fi fost 
ilegal. Acest lucru este infirmat însă de reprezentanții 
ocolului care văd că polițistul lăsase deja mașina fără 
plăcuțele de înmatriculare. Șocant este că Brânzan, care 
vede că nu poate descărca lemnele, îi restituie numele lui 
Dodoi, fapt nemaiîntâlnit.  Mai mult îi permite șoferului 
sa efectueze transportul spre luceu, apoi îi confiscă a 
doua oară numele, trăgând autoutilitara în cauză, șase 
luni pe dreapta.

Amendă colosală la prima abatere, 
nici vorbă de avertisment

Deși nu își asumă sancțiunile oferite șoferului, pu-
nându-si colegul sa semneze procesul verbal, Brânzan 
are grija să îl ardă pe Ion Dodoi cu o amendă drasti-
ca pentru.lipsa licenței, adică cu maximul prevăzut de 
12.000 de lei. 

Credeți că ia în calcul că omul are o pensie lunara de 
1103 lei? Nici pe departe, Brânzan mai îi oferă o amendă 
de 1160 de lei conducătorului auto pentru lipsa centurii 
și pentru că lemnele depășesc că lungime, cu un metru, 
lungimea mijlocului de transport. 

Acest lucru este confirmat și de IPJ Gorj, la cererea 
Gorjeanul, astfel: ,,La data de 9 septembrie a.c., un echi-
paj de poliție din cadrul Poliției Orașului Novaci, în timp ce 
se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pen-
tru control pe DJ 665 Novaci o autoutilitară ce transporta 
material lemnos. Polițiștii au solicitat documentele pentru 
control, conducătorul auto precizând că nu are asupra sa 
certificatul de înmatriculare al vehiculului. De asemenea, 
bărbatul nu purta centura de siguranță. Totodată, mate-
rialul lemnos transportat depășea lungimea autoutilita-
rei. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, bărbatul a fost 
sancționat cu amendă contravențională, în cuantum de 
1.160 de lei. La solicitarea polițiștilor de a prezenta licența 
de transport, conducătorul auto a precizat că nu deține, 
fiind sancționat contravențional, cu amendă de 12.000 de 
lei, cu posibilitatea achitării în 15 zile a jumătate din mi-
nimul amenzii, respectiv 4.500 de lei. Ca măsură comple-
mentară, a fost imobilizat vehiculul pentru 6 luni și au fost 
reținute plăcuțele cu numărul de înmatriculare, precum și 
certificatul de înmatriculare al vehiculului, în conformitate 
cu prevederile H.G. nr. 69/2012. În ceea ce privește mate-
rialul lemnos transportat, nu au fost constatate nereguli în 
urma verificării. Facem precizarea că agentul constatator 
a utilizat bodycam-ul aflat în dotare pe tot parcursul luării 
măsurii legale față de conducătorul auto".

Dodoi contestă sancțiunea și îi face plângere penală 
polițistului

Ion Dodoi rămâne șocat atât de valoarea sancțiunii 
contravenționale, imposibil de achitat din pensia sa in-
fimă, dar și de dorința agentului de a-l amendă drastic, 
în scop de răzbunare. ,,Nu am avut mențiuni pe procesul 
verbal. Eram oricum șocat de cele întâmplate. Credeam că 
s-a terminat cu abuzurile după cele petrecute cu fiul meu. 
Dar m-am înșelat. Cred cu tărie că polițistul Brânzan nu 
a uitat cele petrecute și a așteptat momentul să îmi arate, 
cu vârf și îndesat, asta. Cred că a comis un abuz în ser-
viciu, și voi sesiza asta, pentru că ce a făcut cu plăcuțele 
de înmatriculare nu s-a mai auzit. Apoi nu înțeleg de ce nu 
și-a asumat procesul verbal. Putea să îl semneze el pentru 
că toată procedura el a făcut-o. El a coborât din mașină, 
el m-a oprit, el a dat telefoane, el a zis că îmi descarcă 
mașină, el a vorbit la ocol,el mi-a restituit numele și tot 
el mi le-a luat a doua oară. Era corect sa își asume, dar 
la final a pasat problema colegului, lucru care mi se pare 
neprofesionist. Voi face plângere penală în acest sens, voi 
merge in audiență la șeful poliției Novaci și la IPJ pentru 
că am senzația că lucrurile nu se vor opri aici. Asta este 
hărțuire. Mi-a dovedit că nu uita și că are grijă", a spus 
Ion Dodoi.

Dosar de furt și distrugere de un an 
și jumătate în sertar la Poliția Novaci

Omul povestește că are o plângere pentru un furt de 
lemne, completat cu distrugere și amenințare, de un an 
și jumătate în cercetare la Poliția Novaci. Făptașii sunt li-
beri și fura în continuare în timp ce dosarul zace într-un 
sertar. Dodoi spune că, din păcate, o parte a polițiștilor 
de la Novaci se fac că lucrează în timp ce alții au timp de 
răzbunări in timp ce numeroși membrii ai comunității 
sunt prejudiciați de o grupare de hoți de lemne. 

,,Eu aștept de un an și jumătate că dosarul în cauză sa 
se instrumenteze. Am depus dovezi concludente, filmări, 
fotografii, mașină avariata cu toporul, am fost amenințat 
și eu și încă o persoană după ce am prins hoții a doua oară 
în parchet. Pentru acest dosar nu se zbate însă nimeni. Eu 
care nu am avut vreodată vreun incident cu poliția sunt 
însă amendat drastic că duc lemne la școală, pe un preț 
infim. Lemnele le-am dat gratis dacă iau în calcul amen-
dă primită. Dar eu sunt infractorul în ochii unor anumiți 
polițiști care nu se debarasează de vechile metehne sau 
sunt din vechea gașcă, nu cei care fura, amenință, fac sem-
ne obscene ori distrug bunurile unei întregi comunități", 
a completat Ion Dodoi, considerând că lucrurile nu se 
opresc aici dar și că Poliția Novaci nu se va mai schimba 
niciodată. Reamintim că IPJ Gorj suferă de o criza de 
imagine în urma unor incidente ca cel de la Novaci din 
luna mai. Din păcate, încercarea de cosmetizare a poliției 
în ochii opiniei publice este un eșec dacă vedem că în 
dosarul Dodoi încă nu s-au încheiat socotelile...

ANAMARIA STOICA
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Într-o perioadă în care 
se discută din plin des-
pre închiderea sau sal-

varea mineritului, la o fostă 
mină din Valea Jiului a fost 
organizat duminică seara un 
concert de pian. 

Este parte a turneului 
național Classic Unlimited, 
inițiat de pianistul Bogdan 
Vaida, cel care în 2015 cân-
ta pentru prima dată într-un 
spațiu neconvențional, un 
atelier de reparat motociclete 
din Germania. 

A concertat apoi prin libră-
rii, fabrici, farmacii și diverse 
alte locuri care nu au nicio le-
gătură cu sala de spectacole 
și așa a ajuns să inițieze un 
turneu care l-a adus de trei 
ori până acum la Petrila. 

Aici are deja proprii săi 

Concert de pian la fosta Concert de pian la fosta 
mină Petrila!mină Petrila!

fani. „Sunt pentru a treia oară 
la acest turneu și mă bucur 
foarte mult că numărul celor 
care au venit să asiste este 
în creștere de la an la an. Eu 
una am și un compozitor pre-
ferat din cei incluși în progra-
mul acestui turneu. Mi-e foarte 
drag și Bogdan Vaida și tot 
proiectul lui și sperăm să vină 
și anul viitor la mina Petrila”, 
a spus o localnică. 

Concertul a avut loc în 
Sala Compresoare, o încăpe-
re dezafectată ca multe altele 
după ce activitatea din subte-
ran a încetat. 

În 2008 aici au avut loc 
două explozii în urma cărora 
au murit 13 mineri, iar alți 12 
au fost răniți. 

Printre cei care lucrau 
atunci la Petrila și care a fost 

în subteran în acele zile cum-
plite de noiembrie s-a aflat și 
Cătălin Cenușe. 

Între timp acesta a devenit 
„salvator cultural” în cadrul 
proiectului inițiat de carica-
turistul Ion Barbu – „Planeta 
Petrila”, un proiect care își 
propune să transforme fosta 
mină în spațiu cultural. 

Iar proiectul face pași mari 
în această direcție, Cătălin 
Cenușe fiind voluntar. „Pentru 
mine e foarte greu să mai dez-
grop evenimentele din 2008, 
dar ceea ce este azi la mina 
Petrila este tocmai pentru că 
atunci și-au pierdut viața foar-
te mulți oameni. 

Ceea ce facem, facem cu 
gândul la ei și facem doar pe 
bază de voluntariat. Vrem ca 
voluntariatul să atragă cât 
mai mulți oameni alături de 
noi, cu cât mai multă respon-
sabilitate. Vă spun că altfel 
nu se poate. Azi industria 
este acolo unde este, iar noi 
trebuie să ne dezvoltăm altfel 
decât o făceam în anii trecuți. 
Trebuie să dăm speranță și să 
îi susținem pe cei care vor să 
facă pași în această direcție, 
nu să îi blocăm”, a menționat 
fostul miner. 

Pentru Ion Barbu „Planeta 
Petrila” prinde contur cu fie-
care acțiune culturală găzdu-
ită în spațiile fostei mine. 

Artistul recunoaște că mai 
e mult până își va vedea vi-
sul împlinit, dar e bucuros că 
astfel de concerte reușesc să 

atragă de la an la an tot mai 
mulți oameni. „Acest turneu 
pe mine mă impresionează 
formidabil. 

Cred că este un exemplu 
și pentru noi cei de pe Plane-
ta Petrila. Mi-ar plăcea ca și 
Planeta Petrila să fie o ches-
tie nelimitată, așa cum este și 
turneul Classic Unlimited. În 
fiecare an sper să putem ofe-
ri o locație diferită, mult mai 
frumoasă, în care ei să revină 
întotdeauna cu plăcere. 

Eu sunt foarte fericit pentru 
că maestrul Vaida este campi-
onul venirii pe Planeta Petrila. 

Sala a fost plină, dar până 
la statutul de arhiplină mai e 
de făcut un mic pas”, a spus 
Barbu.

În ceea ce-l privește pe 
Bogdan Vaida, acesta a măr-
turisit că de fiecare dată 
când concertează în spații 
neconvenționale face un com-
promis în privința acusticii, 
sunetul fiind cu totul altul 
într-o sală specială de con-
certe. „E un loc plin de emoții, 
încărcat cu atâtea povești tris-
te și atâta suferință, e vorba 
de vieți de mineri pierdute și 
de aceea pentru noi e un loc 
copleșitor. 

Sunt aici pentru a treia 
oară și sunt surprins din nou 
în acest loc plin de încărcătu-
ra trecutului. În acest loc, dar 
și în altele, contează, evident, 
acustica. Pianul nostru este 
același pe care îl închiriem 
pentru spectacole și care în 
unele locuri e prea mare, în al-
tele e prea mic. Nu e o situație 
ideală din punct de vedere 
acustic, dar facem acest tur-
neu pentru a duce muzica cla-
sică exact acolo unde oamenii 
vor să o asculte. 

De aceea trecem peste tot și 
punem și mai mult suflet pen-
tru a face experiența celor care 
vin aici cât mai emoționantă și 
mai faină”, a spus pianistul 
Bogdan Vaida. 

Turneul acestuia a început 
săptămâna trecută la Beclean 
și va continua până pe 7 oc-
tombrie, când se va încheia la 
Iași, la Muzeul Vasile Pogor – 
Casa Junimii. 

Din păcate, nicio locali-
tate din Gorj nu este prinsă 
în acest turneu, deși locații 
inedite sunt suficiente, mai 
ales că inclusiv sedii ale unor 
instituții de cultură din județ 
sunt nereabilitate și, la o adi-
că, ar putea găzdui astfel de 
concerte inedite.

 GELU IONESCU
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Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!

Condamnat să muncească la grădiniță Condamnat să muncească la grădiniță 
după ce a fost prins fără permisdupă ce a fost prins fără permis
Un târgujian a fost condamnat de instanță să muncească în folosul 
comunității la o grădiniță din oraș după ce a fost prins la volan, deși 
nu avea permis de conducere. Munca nu va fi plătită și se adaugă 
pedepsei de un an de închisoare, suspendată de magistrați.

Cer comisie specială de anchetă pentru 
vânzarea Termocentralei Mintia

Incidentul a avut loc în vara 
anului 2021. În seara zilei de 25 
iulie, individul a fost prins pe o 

stradă din Târgu-Jiu, conducând un 
autovehicul marca Kia, fără a deţine 
permis de conducere pentru nicio ca-
tegorie de autovehicule. 

La audieri, bărbatul a recunoscut 
fapta. Instanţa a constatat că infracţi-
unea săvârşită a prezentat un pericol 
social pentru participanții la trafic, 
având în vedere ca inculpatul a con-
dus pe o stradă circulată din Târgu-
Jiu.

„Deşi nu are antecedente pena-
le, din menţiunile cazierului judiciar 
depus în dosarul penal rezultă că in-
culpatul a mai fost condamnat pentru 
săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 
alin. 1 din OUG 195/2002, fiind rea-
bilitat de drept, la data de 26.09.2017, 
de unde rezultă perseverența inculpa-
tului de a conduce fără a deţine per-

mis de conducere”, au constatat 
judecătorii.

Bărbatul, de profesie bucătar, a 
fost condamnat la 1 an de închi-
soare, pentru săvârşirea infracţi-
unii de conducerea unui vehicul 
fără permis de conducere, pedeap-
sa fiind suspendată pe un termen 
de supraveghere de 2 ani. În acest 
timp, bărbatul va trebuie să res-
pecte mai multe obligații și să frec-
venteze un program de reintegrare 
socială derulat de către Serviciul 
de Probaţiune Gorj. 

În plus, pe durata termenului 
de supraveghere de 2 ani, bucăta-
rul va presta muncă în folosul co-
munităţii, neremunerat, în cadrul 
Grădiniței cu Program Prelungit 
„Lumea Copiilor” sau Grădiniței cu 
Program Prelungit nr. 1, din Târ-
gu-Jiu, pe o perioadă de 80 de zile lu-
crătoare. 

Sentința pronunțată săptămâna 
trecută de Judecătoria Târgu-Jiu nu 

este definitivă.
I.I.

AUR a depus în Parlament o solicitare pentru for-
marea unei comisii speciale de anchetă asupra vân-
zării Termocentrala Mintia. 

Alianţa pentru Unirea Românilor cere în mod ofi-
cial explicaţii pentru „decizia scandaloasă” a Execu-
tivului prin care a aprobat vânzarea Termocentralei 
Mintia, anunță partidul.

„În legătură cu obiectul de activitate al comisiei 
de anchetă, arătăm că, în fapt, în data de 26 august 
2022, în cadrul procedurii de lichidare judiciară a 
Complexului Energetic Hunedoara SA, societate co-
mercială al cărui principal este Statul Român, re-

prezentat prin Ministerul Energiei, Termocentra-
la Mintia a fost adjudecată de singura societate 
ofertantă, Mass Global Energy Rom, parte a Mass 
Group Holding, pentru suma de 91.236.832 euro 
- preţul de vânzare stabilit. Un aspect îngrijorător 
care ridică serioase semne de întrebare în legătură 
cu legalitatea şi oportunitatea acestei vânzări este 
relevat de diferenţa majoră a valorii reale a aces-
tei unităţi şi preţul de vânzare, dat fiind faptul că 
Termocentrala Mintia a făcut obiectul unui proces 
de retehnologizare ale cărui costuri s-au ridicat la 
peste 150.000.000 de euro (informaţie îndeobşte 
cunoscută), suma de pornire a licitaţiei fiind infi-
mă chiar şi prin raportare la costurile de investiţie”, 
precizează iniţiatorii, în expunerea de motive. 

Lista de semnături este la dispoziţia deputaţilor 
şi senatorilor care doresc să clarifice suspiciunile 
care planează asupra acestei tranzacţii,

I.I.
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În misiune la Marea de Azov

Miercuri, 14 ianuarie. La ora 6 plecăm spre a 
ne lua posturile în primire. E frig dar e soare. Fron-
tul se află la 10 km., pe linia Arabat. Localitatea 
aceasta este situată pe limba de pământ care merge 
paralel cu ţărmul mării, de la Arabat, până sus la 
Perecop. Între această limbă şi ţărm, marea e nu-
mită moartă şi are o lăţime de 5-8 km. Acest istm 
curios, foarte lung şi lat şi el abia de 2-3 km. se nu-
meşte Strelca Arabat. Şi e controlat în toată lungi-
mea lui de comunişti. Kerciul este la 96 km. De aici 
şi ruşii, prin debarcări în noaptea Crăciunului au 
pătruns în toată peninsula. Situaţia e grea şi abia 
acuma ne explicăm marşurile fără oprire măcar de 
o zi pe care le-am făcut până aici. Feodosia rămâ-
ne la dreapta noastră, la Marea Neagră. Debarcările 
s-au făcut simultan, la Kerci şi la Feodosia. Trupele 
germane aflate aici, precum şi o parte din cavaleria 
noastră, au fost împinse până la gâtul Kerci, acolo 
unde peninsula asta este mai îngustă. Ruşii au să-
vârşit orori groaznice când au debarcat: au aruncat 
răniţii din spitale de sus de la etaj, i-au fărâmat pe 
stradă cu tancurile, au omorât pe toţi pe cei pe care 
i-au prins, nefăcând niciun prizonier. În prezent ei 
se află în ofensivă, dând atacuri foarte dese pentru 
Crimeea... Regimentul nostru acţionează cu flancul 
stâng pe Marea de Azov cu detaşamentul Korne şi 
Harconiţă. Compania 5-a, a noastră, va face sigu-
ranţa trupelor operative pe malul Mării, controlând 
ca inamicul să nu debarce forţe în spate, spre Stelca 
Arabat. Noi, plutonul 3 suntem repartizaţi la flancul 
stâng al companiei, care se află la Vacut Baigeasna, 
iar postul nostru de comandă al plutonului ni se 
fixează la Tuzla-Sahi-Eli.

Sâmbătă, 17 ianuarie. Ne este gândul în tot mo-
mentul la Regiment. Un agent nu aduce ştiri prea 
bune. În dimineaţa de 15, Regimentul a atacat cu 
două batalioane. Inamicul a fost scos din poziţie şi 
azvârlit înapoi 8-9 km. Apoi ai noştri au fost con-
traatacaţi şi respinşi până pe vechea poziţie. Dl. 
colonel Loturaşanu a fost rănit, căpitan Mihai Ion, 
dl.căpitan Miertoiu, apoi mulţi morţi. Din cauza ge-
rului extrem de mare, armele n-au mai funcţionat. 
Ai noştri au distrus vreo 6 care de luptă numai cu 
grenade, sărind pe ele. Dl.căpitan Miertoiu s-a dis-
tins în lupta cu carele. Mulţi camarazi de-ai noş-
tri or fi căzut! Batalionul nostru a contraatacat şi 
inamicul a fost din nou respins, cu 10 km. Bata-
lionul se află în prezent în linia I-a. Primim ordin 
ca imediat să trecem înapoi la Tuzla. Aflăm apoi că 
frontul bolşevic a fost respins şi la Feodosia cu 15 
km.Trupele germane au ocupat înălţimile din apro-
pierea oraşului. Atacurile se dau prin surprindere şi 
fără pregătire de artilerie. Dar ceea ce e mai rău e că 
bate Crivăţul din faţă cu atâta furie că răneşte faţa 
şi orbeşte ochii. Directorul şcolar îmi spune că în 
februarie e foarte frig aici. Când vântul se schimbă 
bătând dinspre Cutay, vin geruri mari. Acest vânt 
s-a pornit de două zile

Duminică, 18 ianuarie. Frig. Tunurile au bătut 
mai puţin. La ora 8 şi jumătate plec iar la Tuzla-Eli. 
Veşti de pe front. Batalionul nostru  acţionează. Ru-
şii contraatacă mereu. Detaşamentul Harconiţă in-
tră în acţiune mai intens. Dl.căpitan Mihai auzim că 
a căzut. Locot. Hortopan ia comanda companiei 10 
Compania de Pioneri a Regimentului a fost aproape 

Începutul anului 1941 găsea Regimentul 18 Dorobanți în plin marș, având ca obiectiv trecerea 
Niprului, pe la Berislav. Deplasarea s-a făcut în condiții foarte grele din pricina drumurilor 
proaste și a iernii rusești,  a zăpezii și a gerului, pe care îl ,,vezi cu ochii cum se mişcă, se 
năpusteşte valuri, valuri albe, ca nişte suluri uriaşe rostogolite peste câmpuri”. Deși militarii 
erau epuizați fizic,  moralul trupei era încă bun. Marșurile lungi și neîntrerupte făcute în așa 
condiții grele și lipsa furajelor au făcut ca și starea cailor să fie la fel de precară, mulți dintre 
aceștia murind sau ajungând într-o stare deplorabilă.Ajungând în ,,stepa Nogailor” Mara no-
tează tot ce i se derulează în fața ochilor(întinderea stepei și viața grea a oamenilor în aceas-
ta, ,,raiul” bolșevic, ,,peisajul” făcut de război etc).După 14 iauarie 1941, când Regimentul 
18 Dorobanți a făcut parte din ,,Detașamentul Colonel Korne”, Mara descrie din nou spritul 
de sacrificiu și vitejia trupei în luptele din a doua jumătate a lunii ianuarie.Un loc aparte îl 
ocupă în ,,Însemnări” capitolul ,,În misiune la Marea de Azov”. Întâlnirea cu peisajul din Cri-
meea îi provoacă nostalgia Gorjului natal, iar mintea sa mereu căutătoare de nou se desfată cu 
informațiile dobândite despre tătarii care își duceau de secole viața aici. Vitejia de care a dat 
din nou dovadă Regimentul 18 Dorobanți în bătălia pentru Crimeea în zilele de 15-24 ianuarie 
1941 îl înflăcărează, iar onestitatea sufletului său se revarsă din plin, acesta fiind impresionat 
și de tragedia militarilor inamici căzuți acolo.Citindu-le, așadar, să ne întoarcem  în timp, în 
acea iarnă a anului 1941-1942, pe frontul din Crimeea.

total distrusă.
Luni, 19 ianuarie. N-am plecat din Ferenghe-

im. Veşti de pe front: a căzut Feodosia. Toate for-
ţele noastre se pare că vor fi îndreptate spre Kerci. 
Regimentul nostru s-a umplut de glorie. Lupta cu 
tancurile a fost episodul cel mai impresionant. Do-
robanţii gorjeni ştiu să lupte şi să moară. Avem: 
150 morţi, 350 răniţi, 3 ofiţeri morţi, 2 dispăruţi, 15 
răniţi. Printre morţi: Slt. Rătescu, Dobrescu, Tur-
cu, cpt.Constantinescu, lt.Ghigă; răniţi: Col. Lotu-
reşanu, cpt. Mihai Ion, cpt. Miertoiu, locot.Negoiţă, 
maestrul Săbiescu Constantin.Frig. Regimentul 92 
trece îngheţat spre front.

Marţi, 20 ianuarie. La 4 şi jumătate am plecat 
din Ferengheim să fac legătură cu  compania, la Va-
cul- Boigeasna, cu soldatul Băcanu. Aci mă întâl-
nesc cu toţi ai companiei, care stăteau îngrămădiţi 
în case mici, tătăreşti. Norocea îmi spune că ar fi 
demn de vizitat o locuinţă tătărească în tot pitores-
cul ei. Cum intrăm în casă, care are pământ pe jos, 
cu ferestre mici şi uşă joasă, dăm de ogeac, un că-
minete cu un fel de acoperiş ţuguiat prin care o ia 
fumul în sus, dând în pod. Apoi dăm în odaia cealal-
tă, cu un fel de vatră drept în mijloc. O grămadă de 
copii goi şi murdari, femei, bătrâni, trântiţi în jurul 
vetrei, stând greceşte şi vorbind tare ca la şatră. Fe-
meile fumează, la una cu bărbaţii, legate la cap cu 
roşu, tătăroaicele sunt scunde, cu ochii iscoditori şi 
foarte comunicative. Ochii sunt puţin depărtaţi şi 
cu priviri în cruci, caracteristice omului de stepă. Pe 
lângă focul din căminete vin copiii şi apoi rând pe 
rând toţi şi pun lemne pe el, se încălzesc, de parc-ar 
fi în câmp. Aci se fumează şi se pălăvrăgeşte. Sunt 
în acest fel de viaţă toate caracteristicile transmise 
prin veacuri, ale poporului nomad şi fără casă de 
altădată: vatra, ogeacul, felul de a sta pe lângă foc, 
sunt legăturile trainice rămase chiar dacă s-a ajuns 
să se locuiască în casă. Casa, căminetele, au fost 
construite în aşa fel ca să se poată aduce vatra focu-
lui din câmpuri. Felul de viaţă al unui popor rămâ-
ne în traiul lui zilnic, de-a lungul vremurilor oricât 
s-ar modifica el. La poporul nostru nu se descoperă 
nicăieri deprinderi că el ar fi dus o viaţă identică la 
început cu a tătarilor. El a fost popor stabil, cu casă 
şi masă de la început. În casele mai curate, de obicei 
camera a doua este ocupată de un cuptor enorm, cu 
multe ascunzişuri şi boltituri şi care ocupă o jumă-
tate de perete. Aci dorm locatarii noaptea. Pe lângă 
pereţi sunt un fel de paturi acoperite cu scoarţe cu 
alesături în care predomină roşul. Pe pereţi, de ase-
menea, sunt scoarţe, tot aşa şi pe jos pe lângă pa-
turi. Aci e iatacul de vis al tinerelor femei şi al fetelor 
mari, care stau mai toată ziua, împletind cu igliţa 
sau cârligele. Pe jos încă mai stau bătrânele cadâne, 
povestind cine ştie ce, din trecute vremuri.

Miercuri, 21 ianuarie.  De azi-noapte s-a pornit 
un ger năprasnic. Bate Crivăţul turbat. Ies afară dar 
în două minute îngheţ. E un frig cum a fost în câte-
va zile pe Nipru, dar acum bate şi Crivăţul şi frontul 
regimentului nostru este cu faţa spre vânt. Picioa-
rele îngheaţă în casă. Avem informaţiuni că mulţi 
au degerat pe front. Peste tot regimul comunist este 
detestat şi urât. Toţi oamenii spun că nu le mai tre-
buie şi că să dea Dumnezeu să cadă cât mai fuga 
Stalin, care şade la dreapta cu Juda. Oamenii s-au 
săturat. Gazda mea îmi spune că poporul n-a înţe-
les niciodată şi n-a fost comunist. Comunişti au fost 
toţi cei care au ocupat diferite slujbe şi la oraşe. Şi 

de cele mai multe ori slujbele erau ocupate de evrei. 
Ei erau secretari, brigadieri, etc. Tot produsul câm-
pului era luat şi dus departe. Lor li se dădea: 800 
gr. pâine, iar pentru bătrâni, copii şi soţie 200 gr. 
Pe zi, femeia cu copil mic avea raţia mai mare: 1200 
gr.pâine. Cine nu intra în colhoz era socotit adver-
sar al regimului şi dus în Siberia. Clase de mijloc nu 
existau. Erau muncitorii şi conducătorii. Propriu zis 
conducătorii erau în mâna evreilor. De la revoluţie 
nimeni n-a mai trăit liniştit. Tot ceea ce ar fi indi-
cat un semn de credinţă religioasă a fost îndepărtat. 
Tot gazda mea spunea că în timp de pace soldaţii 
spuneau: ,,Nu-i Dumnezeu”,,,E o prostie”etc. (aşa 
erau instruiţi) iar când au ajuns pe front şi au simţit 
vâjâind gloanţele, nu mai pridideau închinându-se 
„Moi Boje, Boh moi!” („Doamne, Dumnezeul meu!”). 
Copiii nu ştiu nimic de Dumnezeu. Stau de vorbă cu 
elevi care sunt prin clasa IV-V primară. Toţi dau din 
cap şi spun că nu ştiu nimic. Nu ştiu să se închine. 
De asemenea şi tineretul de 20-23 de ani. Sunt însă 
mulţi părinţi care au învăţat copiii să se închine., 
însă pe ascuns. Observ asta şi după exclamaţiile 
lor: ,,Moi Boje!” Propaganda antireligioasă a fost 
făcută prin toate mijloacele. Observ în casa gazdei 
Dlui sublocotenent un tablou prost al lui Puşkin, de 
felul celor care se vând pe la noi prin prăvăliile de 
alimente, pentru pus pe pereţi. Tabloul e încadrat 
pe la margine de o mulţime de caricaturi antireli-
gioase: un preot în haină neagră, lungă, cu crucea 
pe potcap este alungat de un cocoş, cu barba ca şi 
a feţei bisericeşti. Un muncitor cu muşchi puternici 
sfidează o biserică făcută strâmb şi cu turnul dă-
râmat. Gazda atât a fost de impresionată de aceste 
caricaturi încât nici n-a observat şi nici nu înţelege. 
Ţine tabloul pentru Puşkin.Statul sovietic a desfiin-
ţat: cooperativele, obştiile, băncile, orice instituţie 
bancară; toate prăvăliile de orice fel, au fost înglo-
bate în Uniunea Cooperativelor, conduse de stat, iar 
foştii proprietari au devenit vânzători, secretari, sa-
lariaţi ai propriilor lor intreprinderi,  de asemenea, 
farmaciile şi apoi toate fabricile. Regimul comunist 
a distrus tradiţiile populare, portul ţărănesc, horele 
din sat, hramurile. Există un singur soi de haine: 
pentru bărbaţi haina mohorâtă de lucrător din fabri-
că şi pentru femei nişte haine făcute dintr-o stambă 
ordinară din care îşi croiau fuste strâmte şi diforme. 
Toate femeile poartă fuste şi rochii foarte strâmte 
pe corp, modă bazată pe principiul economiei. Dar 
aproape peste tot hainele erau zdrenţe şi spuneau 
jenându-se parcă:,,Nu e de unde să cumperi, nu-i 
prăvălie, nimica. Comuniştii le-au luat toate!” A fost 
un singur fel de încălţăminte pentru dame: gheata 
cu toc jos şi foarte rar cu jumătăţi de toc mai înalt. 
Bluza, fusta şi gheata standard, iată eleganţa so-
vietică, atât la oraş, cât şi la sate. Am observat atât 
la Nicolaev, cât şi aici în Crimeea nişte broboade 
lucrate din lână merinos, de toată frumuseţea

Marţi, 27 ianuarie. Aflăm de luptele care s-au 
dat şi care au început chiar de pe colina de lângă 
sat. Aici a stat batalionul nostru în rezervă, interve-
nind în 16 Ianuarie când a contraatacat. Aflăm de 
toate pierderile Regimentului. O mulţime de cama-
razi zac din cauza rănilor produse de ger, zbierând 
de durere. În Apac se înmormântează cei căzuţi din 
regimentul nostru. Trec căruţele pline de morţi adu-
naţi de pe câmp. Iată-i, azvârliţi unii peste alţii, în-
chirciţi în spasmul cel din urmă, unii morţi de ger, 
cu răni adânci la cap, în piept, şolduri, cu manta-
lele ciuruite şi sfâşiate, îngheţate în bălţi de sânge. 
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LA ÎNTÂLNIRE AUTUMNALĂ CU GENERAȚIA 
1960 A LICEULUI „SPIRU HARET”
În ultima sâmbătă din august 2022, o zi cal-

dă de vară târzie ce anticipa vremea tomna-
tică ce va să vină în scurt timp,  la ,,Terasa 

Gorjeanul” am participat la o masă colegială a 
absolvenților Colegiului Național ,,Spiru Haret” 
fostă ,,Școala Medie nr 3”, primul liceu mixt din 
urbea de pe Jiu, promoția 1960, ajunși de-acum la 
vârsta senectuții. 

Cu părul albit de inexorabila curgere a timpu-
lui și-au dat întâlnire spre aduceri aminte puținii 
care au înfruntat timpul și vicisitudinile vremuri-
lor, realizați în arealul lor social și profesional aici 
în România, unde au construit o țară pentru ei, 
pentru fii, nepoții și strănepoții lor. 

Au răspuns ,,prezent” dar nu ca-n anii de 
adolescență, prof. Racoceanu Ion cu soția veniți 
din Deva, doctorul Ion Paicu din Târgu-Jiu, prof. 
Băbeanu Gabriel, inginer Olaru Constantin, asis-
tentele medicale Văduva Florentina, Dobrotă Ade-
la și Gugu Angela din Târgu-Jiu, Mitricioiu Elena 
din județul Vâlcea, Banța Gh. Victor cu soția, prof. 
Mainerici Tudor cu fiica, prof. Sulea Marina din 
Tismana, toți – dar absolut toți – oameni realizați 
social, spiritual, profesional și mai puțin în plan 
economic dar care au lăsat posterității generații de 
profesioniști de excepție, printre ei fiind profesori 
universitari  la Sorbona, în universități din Româ-
nia, ingineri în varii domenii, medici, cadre didac-
tice, mulți dintre ei fiind autori de lucrări științifice 
publicate în țară și străinătate, autori de cursuri 
universitare, ei înșiși devenind părinți pentru 
generația următoare de competenți ai viitorului. 

Cu păr cărunt, cu fețe obosite de griji și 
responsabilități complexe, s-au bucurat de revede-
re, au schimbat idei, experiențe de viață, și-au eta-
lat realizările, mulți reprofilându-se pe agricultură 
ori activități casnice, gospodărești dar mândri că 
au lăsat posterității urmași care le onorează nume-
le și existența; plecând spre un mâine cu orizont 
îngust după 80 ani de viață trăită în cultul mun-
cii, al cinstei, dreptății, calități transferate genetic 
urmașilor lor, cu toții realizând dimensiunea soci-
ală a unei epoci din istoria României, caracterizată 
prin edificarea marilor orașe, obiective economice, 
zone industriale, instituții de cultură, învățământ 
și sociale, în  care s-au format  generațiile urmă-
toare.

Sub semnul venerației și al respectului ne-am 
adus aminte de marii dascăli ce ne-au călăuzit 
pașii pe când existau în Târgu-Jiu doar trei licee:  
S.M.1,,Tudor Vladimirescu” liceul de băieți, S.M. 2 

,,Ecaterina Teodoroiu” liceul de fete și S.M.3 (ac-
tual ,,Spiru Haret”), liceul mixt. L-am rugat pe bu-
nul Dumnezeu să aducă liniște și eterna împăcare 
cu sinele lor pentru dascălii noștri: Bică Sterescu, 
Cornel Cârstoiu, Atena Dumitrescu, Grigore 
Mladin, Vasile Arjoca, prof. Manolescu, prof. 
Cucută , Galaci Atanasie, Duțu Cernăianu, Nelu 
Sandu precum și pentru colegii de generație ce ne-
au părăsit, ei înșiși specialiști ai domeniilor alese, 
plecați spre a-și plini chemarea în nemărginita 
Eternitate.

N-au lipsit amintirile despre picantele și in-
erentele obrăznicii ce contrastau  cu climatul de 
ordine și disciplină specifice întregului sistem 
educațional: uniforma obligatorie pentru fete și 
băieți, numărul matricol cusut pe mâneca stângă, 
șapca inscripționată ,,S.M.3” iar pentru elevii din 
internat plecarea acasă ori ieșirea în oraș fiind po-
sibile doar cu ,,bilet de voie”. 

Rigoarea didactică nu a exclus nicicând civis-
mul și respectul binomului ,,profesor - elev” exem-
plu sporadic fiind Galaci Atanasie: la rugămin-
tea unor colege ,,Domnule profesor, vă rugăm să 
puneți și dumneavoastră note mai mari ! – ,,Da 
tovarăși, da, ...1 cât foaia! Se vede?”, spre hazul 
trist al întregii clase; același Galaci Atanasie la în-
tâlnirea pe stradă a unui elev însoțit de prietena 
sa, scoțându-și pălăria în semn de respect  îl salu-
ta ,,Să trăiți domnul elev !) Ce vremuri , ce ani de 
liceu, ce amintiri... Acum, e toamnă... cu păr că-
runt, cu fețe aspre, puțin gârboviți de griji și timp, 
ascunzându-și suferința cu sprijinul partenerului 
de viață ori vreunui fiu grijuliu, cu toții aducem pri-
nos de recunoștință vieții pentru dărnicia cu care 
ne-a gratulat spre a fi cinste și onoare societății, 
familiei, neamului românesc.

VICTOR GH. BANȚA

Sunt dorobanţi din încercatele companii  11, 9, 10, 
Pionerii regimentului.Mi se dă comanda plutonului 
1 din nou, domnul sublocotenent Gogoloşu trecând 
la comanda companiei, iar domnul căpitan Stabies-
cu la compania a 10-a. Acum stăm aci în refacere, 
după ce regimentul nostru a stat pe poziţie şi în 
lupte 10 zile. Frontul e la 7-8 km. Mă întâlnesc cu 
Drăgan Ion din compania a 6-a şi el îmi povesteşte 
cum au decurs luptele: În noaptea de 13-14 ianua-
rie, Regimentul 18 a intrat pe poziţie. În 15 a atacat 
cu Batalioanele 1 şi 3, iar Batalionul 2 în rezervă. 
Inamicul a fost respins 6 km. În zorii zilei de 16 ina-
micul a contraatacat cu care de luptă. Batalionul 3 
a fost forţat să dea îndărăt din cauza nefuncţionării 
armelor şi a Crivăţului care lovea în faţă. Sectorul 
regimentului era foarte ameninţat. Se încinge o în-
vălmăşală, o îngrămădeală pe câmp de ruşi şi de ro-
mâni. În această învălmăşală Batalionul 3 are foar-
te multe pierderi. Din sat, porneşte la contraatac 
Batalionul 2. Comuniştii se clatină. După vreo două 
ore comuniştii dau înapoi. Dorobanţii sar pe carele 
de luptă, „Boforsurile” trag, intervine „Stuka”. Nu se 
mai merge culcat, sau aplecat, toţi fug în picioare. 
Dl. locotenent Doloc de la Observatorul Diviziei spu-
ne că peste tot câmpul era fulger şi trăsnet.

Joi, 29 ianuarie.  Stăm tot în cantonamentul 
de alarmă Apac-Geamcoi. Am fost la cimitirul de la 
Apac, unde se înmormântează ostaşii din Regimen-
tul nostru, căzuţi în 15 şi 16 ianuarie. În partea de 
N.V. a satului, lângă o movilă, se lucrează la Cimi-
tirul de onoare al Regimentului de gorjeni, al doilea 
după cel de la Vacarjani. Pe cinci rânduri de cruci, 
cu ofiţerii în cap, mormintele se înşiruie ca la pa-
radă. Sunt mulţi: Cpt. Constantinescu, Slt. Turcu, 
Rătescu, Dobrescu, Locot.Ghiga, Serg.maj. Saragea, 
Plut.T.R.Zorilă, apoi alţii şi alţii. Dăm de Serg. Buşe 
Victor, care a căzut brav ca un erou în capul grupei. 
Era colegul meu din clasele primare din sat. Când a 
murit, am visat că era grav rănit. Uneori visele spun 
aşa de bine cum se întâmplă. Apoi mormintele lui 
Stuparu şi caporalul Scrieciu, tot de la mine din sat. 
Mai sunt mulţi neîngropaţi, unii neidentificaţi. Toţi 
au fost aduşi de pe câmpul de luptă al Regimentului 
nostru. Stau închirciţi, corpurile îngheţate, loviţi în 
cap, în piept, de schije, de gloanţe. E aci un câmp de 
morţi, care zac în toate părţile pe pământul înghe-
ţat, aşa cum au fost descărcaţi din căruţe. 

Mulţi au lângă ei carnete de însemnări, caiete-
le,  livrete militare, lucruri din buzunare care au 
fost scoase pentru identificare. Citesc rânduri-
le scrise pe-un carnet, încremenite şi îngheţate şi 
ele parcă:,,Însemnări din campanie: ,,Tristă-i ziua 
fără soare, tristă-i viaţa departe de casă”...etc. Apoi 
cântece, aşa zisele suveniri... Ostaşul a însemnat în 
rânduri simple, gândurile lui. Pe alte file, din alte 
carnete, găsesc tot cuvinte triste. Mai încolo la ca-
pul unui mormânt, un caporal, Udroiu, are două 
fotografii trimise de-acasă, de soţie. E fotografia so-
ţiei, o femeie în costum de sărbătoare de ţară, care a 
scris pe dosul fotografiei cuvinte tot triste. Parcă la 
vederea altor morţi, nu te înfiori ca atunci când vezi 
morţi din unitatea ta. 

Nu-ţi vine să crezi că ei sunt, cei cu care ai ve-
nit pe drum, ai mărşăluit, ai vorbit cu ei. Dar sunt 
ei, cu aceeaşi unitate pe dosul vestonului scrisă cu 
tuş, ca şi pe vestonul tău, sunt ei din Gorj, pur-
tând mulţi cămăşi cusute cu piepţi cu  râuri ca la 
noi, unii încinşi cu brâul roşu sau cu brăcirile gor-
jeneşti. Doamne, unde a fost să cadă, unde a fost 
să rămână! De-acum vor sta aici, în cimitirul acesta 
din capul unui sătuleţ sărac din Crimeea, mărturie 
a eroismului românesc, căzuţi în atac la gura pe-
ninsulei Kerci. Plec trist peste măsură, împreună 
cu sergentul Ţârvuloiu şi cu Miloiu. Mă rog în gând 
pentru bravii noştri căzuţi. Părintele Floroiu mereu 
da indicaţii, scria, citea rugăciuni, acolo între seme-
nii noştri morţi. Şi câţi dintre ai noştri nu vor cădea, 
câţi poartă vestonul de luptător!

Vineri, 30 ianuarie. De dimineaţă amenajăm 
poziţia de lângă sat. Avioanele duşmane ne vâră de 
câteva ori prin fundul şanţurilor, în zăpadă. Avioa-
nele bombardează satul în partea cealaltă. Peste 
arături, în capătul unei livezi, înşiraţi pe două, trei 
valuri, atacatorii sovietici, zac aproape unul lângă 
altul, trântiţi cu faţa la pământ. 

Plec până acolo. Aci au fost seceraţi în 15-16, de 
ai noştri. În mantalele caracteristice, iar pe dede-
subt cu o haină vătuită, civilă şi pantaloni de postav 
bleumarin. Bănuim că au fost marinari amestecaţi 
cu infanteria de uscat. Zac şi ei cu faţa spre pozi-
ţiile noastre, trăzniţi în cap, în piept. Morţii sovie-
tici sunt nebărbieriţi, murdari, schimonosiţi. Unii 
rânjesc, alţii muşcă brazde de pământ.Mă impresio-
nează tragedia lor. Descopăr şi câţiva ofiţeri care se 
cunosc pe şnurul de la vârful gulerului, pe mâneca 
vestonului şi pe stele.(Va urma)

                                               DUMITRU CAUC
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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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Pentru România, tranziţia climatică dezordonată 
ar putea însemna pierderi semnificative, atât pe 
partea de competitivitate în raport cu alte ţări din 
regiune şi atragere de investiţii, cât şi pe partea 
de implementare de proiecte durabile şi creare de 
efecte de antrenare în economie, se arată în rapor-
tul ,,Limitarea schimbărilor climatice şi a impactu-
lui lor: o abordare integrată pentru România", din 
care a citat Agerpres.

Evenimentul de lansare a Raportului „Limita-
rea schimbărilor climatice și a impactului lor: o 
abordare integrată pentru România” a avut loc 

în data de 8 septembrie, la Palatul Cotroceni: ”(..) Prin 

Gorj: 3.400 
Cele mai afe

Lovitură pentru pensionari. Guvernul nu mai 
majorează pensiile sub 3.000 de lei

Coaliţia de guvernare a renunţat la singura măsură 
din acest an care ducea la majorarea unor pensii.

Este vorba despre creşterea plafonului de la 2000 
la 3000 de lei, până la care pensionarii să fie scutiţi de 
plata impozitului pe venit, care ar fi adus majorări, şi de 
până la 100 de lei, dacă această scutire de impozit intra 
în vigoare. S-a renunţat la această măsură în principal 
din cauza tensiunilor care s-au produs între PSD și 
PNL, pentru că inițial despre această măsură a vorbit 
ministrul PSD al Finanțelor publice, Adrian Câciu.

El a spus că se analizează posibilitatea ca plafonul 
până la care pensionarii sunt scutiți de plata impozitului 
să fie crescut de la 2000 de lei la 3000 de lei. Ulterior, 
într-o ședință a conducerii Partidului Național Liberal, 
liberalii s-au arătat deranjați.

Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a fost cea 
care a fost cea mai vocală în această ședință, spunând 
că această idee le aparţine. Apoi PSD a venit cu acel 
pachet social privind majorarea pensiilor cu cel puțin 
10%, dar de anul viitor. Această măsură nu a mai 
fost cuprinsă în pachetul social al Partidului Social 
Democrat. Săptămâna trecută, fostul ministru PNL al 
Muncii, Raluca Turcan, a anunțat că va face o conferință 
de presă, intenționat să anunțe că va iniția un proiect 
de lege care să cuprindă această măsură.

Potrivit informațiilor Antena 3, a existat o discuție 
între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu și cei doi lideri 
ai coaliției de guvernare au convenit ca niciunul dintre 
liderii partidului să nu mai iasă și să vorbească despre 
majorări de venituri până când nu se va discuta în 
cadrul coaliției de guvernare.

Premierul Nicolae Ciucă ar fi discutat cu Raluca 
Turcan, iar aceasta ar fi renunțat să mai depună acest 
proiect de lege, astfel că s-a anulat conferința de presă 
pe care apucase să o anunțe.

M.C.H.
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de oameni rămân fără slujbe. 
ectate județe de ,,tranziția justă”

urmare, și răspunsul nostru trebuie să fie unul rapid și 
ferm, ținând cont, totodată, că nu avem la îndemână ni-
cio soluție miraculoasă.

,,Țara noastră se confruntă cu provocări specifice, care 
au nevoie de un set complex de măsuri de adaptare pentru 
a diminua efectele caniculei, secetei, ale penuriei de apă, 
dar, concomitent, trebuie să avem în vedere și partea de 
atenuare, prin punerea în aplicare de măsuri care reduc 
emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea pe care o ge-
nerăm”, a spus Klaus Iohannis în alocuțiunea sa.

Raportul, care a fost lansat joi, poate fi consultat pe 
pagina oficială de internet a Administraţiei Prezidenţiale 
şi este în dezbatere publică timp de 30 de zile.

Șase județe în studiu

Documentul prezintă o analiză a provocărilor ţării 
noastre în ceea ce priveşte trecerea la energia verde. Po-
trivit acestui studiu, şase judeţe, colectiv responsabile de 
65% din emisiile de gaze cu efect de seră ale României, 
vor fi  cele mai afectate din punct de vedere al tranziţiei: 
Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova, Galaţi şi Mureş.

De altfel, acestea sunt beneficiare ale fondurilor eu-
ropene cuprinse în Mecanismul privind Tranziţia Justă 
pentru atenuarea impactului negativ al tranziţiei.

,,Astfel, în scenariul cel mai ambiţios din punct de ve-
dere al climei (conform Pactului verde european), până în 
2030, în Dolj s-ar pierde circa 1.500 de locuri de muncă 
faţă de scenariul de referinţă pentru 2030, în Gorj 3.400 
de locuri de muncă, în Hunedoara 1.500 şi în Galaţi apro-
ximativ 500. 

În Mureş, Pactul verde european, deşi nu ar avea un 
impact important asupra locurilor de muncă, ar aduce cu 
sine mai multă activitate economică în sectorul producţiei 
industriale şi al construcţiilor, care ar compensa pierderile 
din sectorul energiei şi utilităţilor. Prahova ar pierde 2.000 
de locuri de muncă", precizează raportul.

Potrivit aceluiaşi document, ,,în 2021, ţara noastră s-a 
confruntat cu un număr record de avertizări de vreme se-
veră imediată (aşa-zisul 'cod roşu') emise de Administra-
ţia Naţională de Meteorologie (ANM), iar specialiştii averti-
zează că acestea vor deveni tot mai frecvente în contextul 
schimbărilor climatice".

Astfel, ,,parcurgerea în mod ordonat a tranziţiei clima-
tice va presupune asumarea unor linii directoare de urmat 

până în 2030 şi, respectiv, 2050, indiferent de parti-
dele aflate la guvernare".

,,Schimbări majore de direcţie pe parcurs şi ezi-
tări pot duce la o tranziţie dezordonată. 

Un pact transpartinic este aşadar important pen-
tru implementarea măsurilor din acest raport. 

Raportul include măsuri în care instituţiile publice 
centrale joacă un rol esenţial în implementare, în ca-
litate de actori implementatori sau în calitate de ca-
talizatori, dirijori ai acţiunilor unor autorităţi publice 
locale, ONG-uri, corporaţii", arată raportul.

În contextul accelerării schimbărilor climatice 
şi, implicit, de noile politici europene din dome-
niu, ,,este important ca România să formuleze un 
răspuns naţional coerent şi integrat", mai notează 
publicația menționată.

,,Ca parte centrală a soluţiei, se distinge elabora-
rea de noi politici publice sau ajustarea celor existen-
te pentru limitarea impactului nefavorabil al tranziţi-

ei ecologice şi maximizarea beneficiilor procesului de 
redresare "verde". 

Pentru aceasta este însă nevoie de date, date 
care să fie corect colectate, verificate şi uşor dispo-
nibile celor care trebuie să ia decizii sau să formule-
ze politici publice", precizează autorii documentului 
supus dezbaterii publice.

Astfel, tranziţia energetică ,,trebuie să genereze 
rezultate echitabile pentru lucrătorii din industriile 
cele mai afectate şi pentru comunităţile din care 
fac parte aceştia, dar şi pentru restul societăţii po-
tenţial afectate în mod negativ de o transformare 
economică neorganizată".

,,Procedural, tranziţia energetică justă reprezintă 
informarea, consultarea şi implicarea comunităţilor 
şi grupurilor sociale afectate în procesul de tranziţie 
şi în acţiunile de intervenţie publică planificate în ca-
drul acestui proces", se mai arată în raport.

M.C.H.
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,,Odată cu cinstirea Preasfi ntei Născătoare de Dumnezeu, ,,Odată cu cinstirea Preasfi ntei Născătoare de Dumnezeu, 
îi cinstim și pe părinții ei, Ioachim și Ana”! îi cinstim și pe părinții ei, Ioachim și Ana”! 
Aşa cum spuneam anterior, în 

ziua de vineri, 9 septembrie 
2022, la Sărbătoarea «Sfinţii şi 

Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi 
Ana», Mănăstirea de la Târgu-Logreşti 
şi-a sărbătorit hramul, în prezenţa unui 
număr mare de credincioşi, oameni ve-
niţi din  toate colţurile judeţului şi  ale 
ţării, mai ales că după doi ani de aş-
teptare, Sfânta Liturghie  a fost oficiată 
în altarul de vară al acestei străvechi 
lavre de către Înaltpreasfinţitul Părinte, 
Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craio-
vei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu 
un ales şi mare sobor de 22 de preoţi, 
călugări şi diaconi, cu participarea au-
torităţilor administraţiei publice locale, 
inclusiv a doamnei Primar ing. Ţană 
Elena Adela, care şi-a exprimat bucuria 
de a fi prezentă pentru prima dată în 
această calitate a demnitarului public! 
Astfel, în opinia domniei sale, numai 
Dumnezeu ne este sprijinul în tot ceea 
ce facem împreună cu comunitatea de 
oameni gospodari şi de mărturisitori 
în dreapta credinţă! Aşadar, după ce 
am văzut şi am ascultat cele spuse de 
către Mitropolitul Olteniei în legătură 
cu faptul că Sfinţii Părinţi Ioachim şi 
Ana s-au rugat pentru a face să nască 
pântecele cel neroditor și sterp, numai 
prin puterea darului dumnezeiesc, to-
totdată, nu firea, ci Dumnezeu, Cel ce 
biruiește firea, dezleagă legăturile nero-
direi, iar, a se naște din cei neroditori 
este cinstea celei născute, care a ieșit 
nu din părinți care s-ar fi sârguit la fap-
te trupești, ci, din cei înfrânați, fiind ei 
la bătrânețe, pentru că petrecuseră în 
însoțire, neavând fii, cincizeci de ani! Se 
arată, în acest fel, vrednicia părinților 
Maicii Domnului, că după lunga lor 
nerodire au născut pe Bucuria a toată 
lumea! În felul acesta, Sfinții Ioachim și 
Ana s-au asemănat Sfântului Patriarh 
Avraam și soției lui, cinstitei Sară, care 
la bătrânețe a născut pe Isaac, după 
făgăduință. Iar noi, putem să zicem că 
mai mult decât, Avraam este aici, în lo-
curile în care şi noi ne rugăm pe pă-
mânt românesc, în glia străbună, că pe 
cât este mai mare Fecioara Maria decât 
Isaac, pe atât mai mare este vrednicia 
lui Ioachim și a Anei, decât a lui Avra-
am și a Sarei. Dar, la această vrednicie 
nu au ajuns până ce nu L-au rugat pe 
Dumnezeu în amărăciunea sufletului 
lor și în mâhnirea inimii, cu mult post 
și cu multe, multe rugăciuni. Că înain-
te merge mâhnirea și apoi vine bucuria, 
că înainte mergătoare a cinstei este ne-
cinstea și povățuitoare spre câștigarea 
celor bune este cererea, rugăciunea cu 
lacrimi către Bunul Dumnezeu. 

,,Sfânta Fecioară Maria s-a născut 
la bătrânețile lor, s-a născut prin 
minunea lui Dumnezeu, prin purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu, ca o odras-
lă frumoasă și binecuvântată”!

Astfel, Înaltpreasfinţitul Părinte Iri-
neu a subliniat faptul plin de însem-
nătate, că la un anumit moment dat: 

,,Timpul care se scurgea și se apropia 
nașterea Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, cu atât mai mult Sfinţii Pă-
rinţi Ioachim şi Ana deveneau și mai 
rugători, deveneau și mai preocupați 
de nașterea unui copil, dar depășeau 
gândirea și chiar starea lor natural, fi-
ind oameni bătrâni și în vârstă. Cum 
este cunoscut de toți că femeile nu mai 
pot naște de la o anumită vârstă, însă, 
cu toate acestea, credința acestor  oa-
meni nu slăbea deloc, dimpotrivă, se 
întărea și mai mult, credeau în impo-
sibil! Ei ştiau că Dumnezeu poate să 
facă minuni, poate să ridice din pie-
tre și din lemne, poate să facă aceste 
puteri și aceste lucrări dumnezeiești! 
Şi, într-adevăr, credința lor a fost răs-
plătită, pentru că Sfântul Ioachim, re-
trăgându-se în munte cu oile sale, iar 
Sfânta Ana rămânând acasă țară, dar, 
într-o declarație și decizie categorică, 
aşa cum spunea Sfântul Ioachim: «Nu 
mă voi întoarce din munte până când 
nu voi afla un semn al lui Dumnezeu» 
și semnul Lui Dumnezeu nu putea să 
fie altul decât rodul lor, copilul lor, iar, 
asemenea Sfântului Ioachim era și ho-
tărârea fermă a Sfintei Ana, că ea va 
posti și se va ruga, și va medita și va 
priveghea, până când Dumnezeu va 
trimite mila Sa cea bogată peste ei! Şi, 
într-adevăr, fraților și surorilor, con-
comitent și unuia și altuia li S-a ară-
tat Dumnezeu, li s-a arătat îngerul lui 
Dumnezeu și a vestit Sfântului Ioachim 
că va naște o fiică și Sfintei Ana, de ase-
menea, că va naște o fiică ce va fi de 
mare folos pentru întreaga omenire! Şi 
s-a întors Sfântul Ioachim din munte 
acasă cu bucurie mare și a aflat-o și 
pe Sfânta Ana cu aceeași bucurie că în 
sfârșit Dumnezeu a ridicat ocara de pe 
sufletele și inimile lor! Evident, că s-a 
născut Sfânta Fecioară Maria, s-a năs-
cut la bătrânețile lor, s-a născut prin 
minunea lui Dumnezeu, prin purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu, ca o odraslă 
frumoasă și binecuvântată din trupuri-
le lor veștejite de bătrâneți! S-a născut 
la vârsta aceasta, pentru ca să nu fie o 
roadă a poftelor trupești și să fie a bine-
cuvântării cerești! S-a născut pentru că 
avea să fie, într-adevăr, Preacurată și 
în aceea care a primit, cum spuneam, 
binecuvântarea cerească de la Dum-
nezeu! Deci, cum constatăm, fraților 
și surorilor, nașterea este o lucrare a 
lui Dumnezeu, o binecuvântare a lui 
Dumnezeu, că noi ne străduim de mul-
te ori și nu putem să avem roadă a vieții 
noastre, ci numai Acela care le poartă 
la toate de grijă, Acela rânduiește când 
să ne naștem şi când să murim! El 
este stăpânul vieții, Creatorul nostru, 
al cerului și al pământului! Este ade-
vărat că și noi ne aducem contribuția 
noastră, că din trupurile noastre Dum-
nezeu ia și alcătuiește trupul nostru în 
pântecele mamei prin sufletul nostrum! 
De aceea, semănăm cu părinții noștri 
și purtăm, atât cele bune, cât şi cele 
rele, de la ei! Ni se transmite pe calea 
aceasta genealogică, pe calea aceasta 
a nașterii, aptitudinile, dorințele, chiar 
sentimentele ni se transmit uneori și 
de tot de aproape totdeauna valorile 

virtuțile, şi de asemenea, 
ni se transmit, din neferi-
cire şi păcatele! De aceea, 
le purtăm în spatele nos-
tru, le purtăm ca pe o po-
vară în viaţa noastră! Este 
foarte important să ştim 
că atâta vreme cât mama 
poartă în pântece pruncul 
ei, să se abţină negreşit de 
la drăcuială, de la înjură-
tură, de la blesteme şi de la 
beţii! Să postească şi dacă 
poate, să se împărtăşească 

mai des! Doamne-fereşte, să se nască 
asemenea copii, fără cununie religioa-
să, că se nasc în păcat și poartă cu ei 
multă greutate și suferință! Şi cum de 
multe ori constatăm, din nefericire, la 
multe familii creștine, că se nasc aceş-
ti copii și sunt bolnavi de epilepsie, de 
Alzheimer și de alte păcate rele, autism 
și multe și multe alte lucruri! Deci, toa-
te acestea sunt darul, uneori nefericit 
al vieții noastre! Deci, Sfinții Ioachim şi 
Ana aduc pe lume pe cea mai frumoa-
să floare, cea mai plăcută dintre toate 
creaturile lui Dumnezeu, pe Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu! Şi nu numai, 
pentru că o încredințează Templului, ca 
să fie permanent în rugăciune înaintea 
Lui Dumnezeu, rugătoare și cinstitoare 
de Dumnezeu, în smerenie și ascultare 
de Dumnezeu! Căci, Preasfânta Născă-
toare de Dumnezeu împlinește ceea ce 
s-a spus prin David prorocul: «Ascultă 
fiică și vezi și pleacă urechea ta și lasă 
poporul tău!». Deci, ea ascultă, pentru 
că părinții ei au dat ascultare Tatălui 
Ceresc și fiica lor va fi ascultătoare și 
permanent rugătoare înaintea lui Dum-
nezeu! Au încredințat-o Templului pen-
tru că era o tradiție sfântă în vremea 
aceea ca fecioarele să fie aduse la Tem-
plu și să fie instruite acolo, învățate în 
legea Vechiului Testament, în rugăciu-
ne și post, și erau multe din acestea la 
Templu! Bineînțeles, că această tradiție 
avea în esența ei faptul că printre aces-
te fecioare, va veni timpul ca dintre 
ele să fie una singură care este Maica 
Dumnezeului nostru! De ce și templul, 
fraților și surorilor, și această instituție 
a fecioarelor de la Templu și creația în-
treagă au fost făcute pentru Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu! Ea este ace-
ea care a dat din trupul său, trup Fiul 
lui Dumnezeu și din sufletul ei” a reite-
rate cu pregnanţă şi cu un puternic ac-
cent de moralitate creştină Mitropolitul 
Olteniei! 

,,Ffi ind aici, la Sfânta Mănăstire, 
unde îi cinstim pe Părinții Ioachim și 
Ana, ne bucurăm că împreună cu ei 
și cu dumneavoastră, aducem laudă 
lui Dumnezeu”! 

În cele din urmă, Înaltpreasfinţia sa 
a subliniat faptul că noi toţi: ,,Dacă ve-
dem pe Preasfânta Născătoare de Dum-
nezeu, o vedem ca aceea în care se împli-
nesc toate  făgăduințele Tatălui Ceresc, 
căci prin răspunsul ei, prin accepțiunea 
ei de a-L primi pe Cuvântul lui Dumne-
zeu în pântecele ei, noi ne-am izbăvit de 
cel rău! Așadar, Preasfânta Născătoare 
de Dumnezeu a primit o naștere, o ză-
mislire prin aleasă rugăciune, fără pa-
timă omenească, fără păcate omenești 
și a trăit fără păcat, pentru că ea este 
cea fără prihană, fără de păcat, că n-a 
săvârșit nici un păcat, deși s-a născut 
ca și noi, oamenii! Ea este plină de har, 
așa cum sublinia Sfântul Arhanghel 
Gavriil: «Bucură-te, ceea ce ești plină 
de har, Marie, Domnul este cu tine», și 

a învățat aceste lucruri din experiență, 
nu din învățătura cărților, ci, din prac-
tică, zi de zi, pentru că Maica Domnului 
s-a obișnuit să se roage neîncetat, fiind 
modelul de rugăciune pentru întreaga 
creație! Îngerii înşişi se pleacă înaintea 
lui Dumnezeu, pentru că aceștia, chiar 
dacă sunt fără de trup omenesc și se 
roagă neîncetat, ei, bine, Maica Domnu-
lui i-a depășit pe ei, i-a copleșit pentru 
că rugăciunea ei a fost primită de Tatăl 
ceresc și nu numai din faptul că Maica 
Domnului a fost plănuită de Preasfân-
ta Treime ca să fie mama Dumnezeului 
nostru, ci, și pentru că viața ei curată 
a dovedit aceasta cu prisosință! Pen-
tru că Dumnezeu a căutat la smerenia 
roabei sale: «Şi iată, de acum, mă vor 
ferici toate neamurile», spunea Prea-
sfânta Născătoare de Dumnezeu! Şi în-
tr-adevăr, odată cu cinstirea Preasfin-
tei Născătoare de Dumnezeu, îi cinstim 
și pe părinții ei, Ioachim și Ana! Deci, 
această cinstire este în cadrul familiei! 
Cum observați, Părinții Ioachim și Ana 
cu fiica lor, Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu, de aceea, noi am învățat de 
la strămoșii noștri, de la părinții noștri 
să apreciem și să binecuvântăm fami-
lia creștină! Pentru că această familie 
este baza societății noastre și a Bise-
ricii noastre! Nu există altă «celulă» de 
bază care să dea atâta valoare omului 
în societatea noastră! De aceea, în fa-
milie învățăm să fim evlavioși, în fami-
lie învățăm să fim credincioși, în familie 
învățăm să respectăm pe ceilalți, în fa-
milie învățăm tainele credinței noastre și 
dacă părinții sunt educați în învățătura 
credinței noastre ortodoxe, ei dau și co-
piilor lor o învățătură aleasă și de mare 
folos! Așa se face că în decursul timpu-
lui, în trecutul nostru istoric, familiile 
au dat valori, personalități de seamă, 
pentru că au avut mame cu adevărat 
creștine care au știut să-i învețe pe co-
piii lor și părinți care au știut cu ade-
vărat ce înseamnă să păstrezi legea lui 
Dumnezeu și poruncile dumnezeiești! 
Așadar, fiind aici, la Sfânta Mănăstire, 
unde îi cinstim pe Părinții Ioachim și 
Ana, ne bucurăm că împreună cu ei și 
cu dumneavoastră, aducem laudă lui 
Dumnezeu și acestor sfinți care au de-
venit Sfinții părinții noștri! La fiecare 
sfântă slujbă, noi îi cinstim și le pome-
nim numele ca ei să se roage pentru noi 
înaintea lui Dumnezeu! Și, bineînțeles 
că rugăciunea lor este ascultată, pen-
tru că, așa cum Preasfânta Născătoare 
de Dumnezeu mijlocește permanent în-
aintea Fiului ei pentru cei care se roagă 
ei cu credință, și Sfinții Ioachim și Ana, 
fiind alături de fiica lor, Preasfânta Năs-
cătoare de Dumnezeu, sunt în preaj-
ma Mântuitorului Iisus Hristos, Mân-
tuitorul nostru şi Dumnezeul nostru! 
Așadar, noi lăudăm Preasfânta Treime 
și îi felicităm pe cei care poartă numele 
Sfinților Părinți Ioachim și Ana! De ase-
menea, Îl rugăm pe milostivul Dumne-
zeu să ne dea pace, să ne dea sănătate 
și multă bucurie duhovnicească! Tutu-
ror, chemăm pe Duhul Preasfânt să vă 
binecuvânteze, să vă întărească și să vă 
dea mult folos sufletesc. Amin”!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Tot mai multe 
fi rme radiate

Numărul firmelor radiate 
la nivel național a crescut 
cu 8,87% în primele șapte 

luni din 2022, comparativ cu peri-
oada similară a anului trecut, până 
la 41.007 radieri, conform statistici-
lor Oficiului Național al Registrului 
Comerțului. 

Cele mai multe radieri au fost în-
registrate în municipiul București și 
în județele Cluj, Timiș și Constanța, 
iar cele mai puține au fost consem-
nate în județele Călărași și Covasna.

Creșterile cele mai semnificative 
ale numărului de radieri s-au înre-
gistrat în județele Gorj (plus 24,75%), 
Sălaj (plus 23,73%) și Tulcea (plus 
22,85%). 

Pe domenii de activitate, numărul 
cel mai mare de radieri a fost înre-
gistrat în comerțul cu ridicata și cu 
amănuntul, repararea autovehicu-
lelor și motocicletelor, construcții, 
activități profesionale, științifice și 
tehnice și industria prelucrătoare.

I.I.

Angajare la un liceu 
din Târgu-Jiu

Liceul Teologic Târgu-Jiu face an-
gajări. Instituția de învățământ orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea, pe perioadă nedetermina-
tă, a funcției vacante de paznic.

Pot participa la concurs 
absolvenții de liceu care au cel puțin 
un an vechime în specialitatea ocu-

pării postului.
Concursul are loc luna viitoare. 

Pe data de 3 octombrie, ora 10.00, a 
fost programată proba scrisă. Inter-
viul are loc a doua zi, la ora 12.00.

Un post de paznic este vacant și 
la liceul din Bârsești.

I.I.

La zi aniversarăLa zi aniversară

LA MULŢI ANI, cu sănătate şi LA MULŢI ANI, cu sănătate şi 
cu multe epigrame, Domnule cu multe epigrame, Domnule 
Doctor, CORNEL MUNTEANU!Doctor, CORNEL MUNTEANU!

În această zi în care împliniţi o 
vârstă respectabilă, aş aşterne aceste 
rânduri şi deopotrivă gânduri de bună 
urare, domnule doctor, poate şi refe-
rindu-mă la sufletul mare şi la perso-
nalitatea dumneavoastră, care merită 
mult mai multă preţuire din partea 
celor care vă cunosc şi care au bene-
ficiat sau încă beneficiază de servici-
ile dumneavoastră de cea mai înaltă 
calitate! Cu un an în urmă, spuneam 
că fiecare întâlnire cu dumneavoastră 
este pentru mine un prilej de reflec-
ţie şi de meditaţie, dar, la aniversarea 
de anul acesta, poate ar fi necesară o 
privire asupra unei vieţi de muncă şi 
de mare dăruire în folosul oamenilor 
în suferinţă, aşa cum scrierile dum-
neavoastră sunt un prilej de relaxare 
şi de primenire a sufletului omului! 

Orice s-ar spune, Doctorul Cornel 
munteanu este o persoană experimen-
tată şi cu aleasă expertiză medicală, 
care a adus în Gorj unele noutăţi în 
domeniul medical, noutăţi care me-
rită precizate în viitor! Sunteţi o fire 

înțeleaptă, competentă şi 
respectabilă, care a au-
zit multe şi a făcut multe 
lucruri bune de-a lungul 
vieții sale tumultoase, aşa 
că îmi este tot mai greu să 
caut vorbe alese, ca să nu 
fie laude, care ştiu că vă 
displac peste măsură!

Cu toate acestea, me-
ritaţi un «LAUDATIO» de 
calibrul unui «DOCTOR 
HONORIS CAUSA» al 
Universităţii «CONSTAN-
TIN BRÂNCUŞI» din Târ-
gu- Jiu, pentru că ştiu 
cât de mult v-a bucurat 
faptul că urmare a cererii 
dumneavoastră, i s-a dat 
numele Doctorului Nico-
lae Hasnaş, Facultăţii de 
Medicină şi Ştiinţe Com-
portamentale din această 
Universitate, dar, din pă-
cate, o decizie aberantă a 
anulat de curând hotărâ-
rea Senatului Universită-
ţii de a vi se împlini acest 
vis al dumneavoastră! 
Domnule Preşedinte al 
Senatului, prof. univ. dr. 
Horaţiu Tiberiu Gorun, 
doamnă rector, prof. univ. 
dr. Popescu Luminiţa, lă-
saţi disensiunile interne şi 
decideţi urgent ca demer-
surile doctorului Cornel 
Munteanu să fie rezolvate 

pozitiv! În felul acesta, veţi avea res-
pectul şi preţuirea, nu doar ale unui 
om cu suflet mare, dar, şi ale comuni-
tăţii! Gândiţi-vă că şi viaţa aceasta e 
trecătoare, chiar şi pentru regi şi regi-
ne, aşa că, respectaţi intenţiile nobile 
ale unui om mare şi atât de preţuit! 

Domnule doctor, Cornel Mun-
teanu, meritaţi multe onoruri, chiar 
o secţie a Spitalului de Urgenţă din 
Târgu- Cărbuneşti, secţia Interne, de 
exemplu, să vă poarte numele, pentru 
că aţi fost directorul Spitalului şi aţi 
condus această secţie de mare răs-
pundere! 

Vă asigur şi vă promit că după 
această zi aniversară, voi pleda prin 
multe articole, ca să fiţi recunoscut şi 
apreciat pentru ceea ce vi se cuvine 
cu prisosinţă în sistemul medical din 
Gorj! 

Din toată inima, LA MULŢI ANI, cu 
sănătate şi cu multe epigrame, Dom-
nule Doctor, CORNEL MUNTEANU!

Profesor VASILE 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.

 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 struguri Ana-
nas, calitate superioară – ne-
gociabil, com. Drăguțești, 
sat Tîlvești, jud. Gorj. Tel.: 
0786237633, 0727414720.

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

S.C. ABRUD S.R.L., cu sediul în loc. Tismana, sat 

Topești, str. Bisericii, nr. 7, județul Gorj anunță publicul 

interesat că a depus la A.P.M Gorj documentația tehnică 

pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea 

activităților CAEN 1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului, 
CAEN 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn și CAEN 
2431 – Tragere la rece a barelor pe amplasamentul din 

loc. Peștișani, sat Brădiceni, nr. 116, județul Gorj.

 Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris 

la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str 

Unirii, nr. 76, tel: 0253215384, fax: 0253212892, e-mail: 

office@apmgj.anpm.ro  

S.C. WMW TECHNOLOGY PREMIUM S.R.L., cu se-

diul în loc. Târgu-Jiu, str. Dimitrie Culcer, nr. 3, județul 

Gorj anunță publicul interesat că a depus la A.P.M Gorj 

documentația tehnică pentru obținerea autorizației de me-

diu pentru desfășurarea activităților CAEN 3811 – Colecta-

rea deșeurilor nepericuloase, CAEN 3812 – Colectarea 

deșeurilor periculoase, CAEN 4677 – Comerț cu ridicata 

al deșeurilor și resturilor și CAEN 5210 – Depozitări pe 

amplasamentul din loc. Târgu-Jiu, str. Dimitrie Culcer, nr. 

3, județul Gorj.                     

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris 

la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str 

Unirii, nr. 76, tel: 0253215384, fax: 0253212892, e-mail: 

office@apmgj.anpm.ro

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

COMUNA ALIMPEŞTI anunţă publicul interesat asupra 

depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 

proiectul „Modernizare şi asfaltare drumuri comunale 

şi stradale în comuna Alimpeşti, judeţul Gorj” propus a 

fi amplasat în: comuna Alimpeşti, satele Alimpeşti, Ciuper-

cenii de Oltet, Corşoru, Nistoreşti şi Sârbeşti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 

sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, 

judeţul Gorj şi la Primăria Comunei Alimpeşti în zilele de 

luni - vineri între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 

Gorj.

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină probleme 
în ceea ce privește  distribuirea 

cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze nr. de 

telefon:  0253-218 552  Ofi ciul 
Județean de Poștă Gorj 
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Sărbătoarea Înălțării Sfi ntei Cruci în județul GorjSărbătoarea Înălțării Sfi ntei Cruci în județul Gorj
Înălțarea Sfintei Cruci este cea 

mai veche și cea mai importan-
tă dintre sărbătorile ortodoxe 

închinate cinstirii Sfintei Crucii, al-
tarul de măntuire a omului.  Atât în 
calendarul bizantin (ortodox și gre-
co-catolic), cât și în cel latin această 
sărbătoare este marcată în ziua de 14 
septembrie, atunci cănd în popor se 
consideră că are loc  sfărștiul verii și 
începutul unui alt anotimp. Sărbă-
torirea descoperirii Sfintei Cruci în 
ziua de 14 septembrie este atestată 
la Ierusalim încă din secolul al IV-lea. 
Înălțarea Sfintei Cruci a început să se 
sărbătorească abia câteva secole mai 
târziu în imperiul bizantin în 14 sep-
tembrie, când a fost rememorat, de 
asemenea, evenimentul readucerii la 
Ierusalim a Sfintei Cruci după ce fu-
sese capturată de perși. 

     

Sărbătoarea Înălțării Sfi ntei Cruci 
în Gorj

     
Alături de slujbele religioase pri-

lejuite de acest praznic împărătesc și 

desfășurate în bisericile și mănăstiri-
le din județul Gorj, la mijlocul lunii 
septembrie Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale(CJCPCT) Gorj şi Primă-
ria oraşului Târgu Cărbuneşti, or-
ganizează miercuri,  14 septembrie 
a.c.,  la Muzeul Crucilor de la Măce-
şu, o ceremonie prilejuită  de sărbă-
toarea Înălţării Sfintei Cruci, cu sluj-
bă de pomenire pentru cei ale căror 
nume se află înscrise pe aceste cruci 
de muzeu. Inaugurată în data de 13 
septembrie 2013, secția interioară 
a,,Muzeului Crucilor” de la Tărgu-
Cărbunești găzduiește peste 150 de 
cruci tradiționale de diferite tipologii, 
cele mai multe dintre ele aparținănd 
unor cunoscuți oameni din județul 
Gorj și mai multor personalități 
naționale.

     

Semnifi cația sărbătorii
     
Prin această sărbătoare creștinii 

comemorează două evenimente deo-
sebite din istoria lemnului crucii: 1) 
aflarea crucii de către Sfănta Elena,  
cea întocmai cu apostolii,  și mama 
împăratului Sfănt Constanstin cel 
Mare, Cruce pe care a fost răstignit 
Măntuitorul nostru Iisus Hristos și 
înălțarea ei solemnă, în văzul tuturor 
de către spiscopul Macarie al Ieru-

salimului,  în ziua de 14 septembrie 
326. 2) readucerea lemnului Sfintei 
Crucicrucii de la perși, în anul 629, 
pe timpul împăratului bizantin Hera-
clie I, care a depus-o în biserica Sfăn-
tului Mormănt din orașul Ierusalim, 
după care patriarhul sfănt Zaharia a 
înălțat-o în văzul tuturor, la 14 sep-
tembrie anul 630.

    

Cultul Sfi ntei Cruci în lume
    
Începutul cultului public și oficial 

al Sfintei Cruci a debutat în anul 326, 
cu ocazia sfințirii bisericii zidite de îm-
păratul sfănt Constantin cel Mare, Cel 
întocmai cu Apostolii, la propunerea 
împărătesei sfinte Elena, pe Golgota, 
locul Răstigmnirii și al îngropării lui 
Iisus (vestita Viserică a Sf. Mormănt 
sau Martirion/Martyrium, iar mai 
târziu „Ad Crucem”). Potrivit pelerinei 
creștine Egeria (sec. IV), în această bi-
serică, consacrată în ziua de 13 sep-
tembrie, a fost depusă spre păstrare 
cea mai mare parte a lemnului Sfintei 
Cruci, descoperită de puțină vreme 
de Sfânta Elena, mama lui Constan-

tin; însă sărbătoarea li-
turgică a Înălțării Sfintei 
Cruci s-a stabilit o zi mai 
târziu, pe 14 septembrie, 
și așa s-a transmis și în 
Occident, cu începere din 
secolele VII-VIII, când la 
evenimentul din secolul 
al IV-lea s-a adăugat co-
memorarea redobândirii 
relicvei Sfintei Cruci de 
către împăratul bizantin 
Heraclie I în anul 629. Cu 
cincisprezece ani mai îna-
inte, în anul 614, gene-
ralul persan Sharbaraz a 
asediat și cucerit Cetatea 
Sfântă a Ierusalimului, 
în numele regelui Cosroe 
Parviz (590, 591-628), lu-
ând racla cu lemnul Sfin-
tei Cruci ca pradă de răz-
boi. Heraclie I a recuperat 
Sfănta Cruce  prin luptă 
și a depus-o în Biserica 
Sfântului Mormânt.

Unii autori (precum 
Holger Klein și Paul 
Speck) susțin că prețioasa 
relicvă a fost adusă de 

împăratul Heraclius la Constantino-
pol în toamna anului 629 și abia apoi 
returnată la Ierusalim.  Intinerariul 
Sfintei Cruci diferă însă de la un au-
tor la altul: Speck susține că perșii 
au predat relicva după înfrângerea 
lor, iar aceasta a ajuns la Ierusalim 
în toamna anului 628 unde a fost ve-
nerată de credincioși și abia apoi a 
fost transportată la Constantinopol, 
în timp ce Klein afirmă că Heraclie I 
a adus-o mai întâi la Constantinopol 
pentru a fi venerată de locuitorii capi-
talei bizantine și a trimis-o mai apoi 
la Ierusalim, unde a fost prezentată 
credincioșilor la 21 martie 630. Bre-
viariumul lui Nikephoros susține că 
Sfânta Cruce a fost adusă mai întâi 
la Ierusalim și apoi a fost trimisă la 
Constantinopol, unde a fost purtată 
în procesiune până la Vlaherne.

Sfânta Cruce a fost împărțită ul-
terior în mai multe bucăți, iar cănd 
armata sultanului ayyubid Saladin a 
învins armatele cruciate conduse de 
regele franc Guy de Lussignan în bă-
tălia de la Hattin(3-4 iulie 1187) și au 
fost recuperate relicvele Sfintei Cruci, 
care fuseseră aduse acolo de episco-
pul de Betleem. Ulterior, musulmanii 
au capturat Ierusalimul, în timp  ce în 
iulie 1191 armatele cruciate conduse 
de Richard Inimă de Leu și de Filip 
al II-lea al Franței au capturat ceta-

tea Acra, iar tratatul de pace încheiat 
între creștini și musulmani prevedea, 
printre altele, returnarea Sfintei Cru-
ci, confiscate în Bătălia de la Hattin.  
Cu toate acestea, în urma acestei 
cruciade, rămășițele din Sfânta Cruce 
care rămăseseră la Ierusalim au fost 
pierdute. Au rămas doar bucățile tri-
mise de Sfânta Elena la Constantino-
pol și la Roma. 

      

Cinstirea Sfi ntei Cruci în spațiul 
ortodox

     
Pe lăngă praznicul Înălțării Sfintei 

Cruci în ziua de 14 septembrie, una 
din cele mai vechi sărbători ortodoxe 
de altfel, în calendarul ortodox mai 
avem încă două sărbători, fără prăz-
nuire, și  anume ‘Scoaterea Cinstitului 
lemn al cinstitei și de viață făcătoarei  
Cruci’, din 1 august, care coincide cu 
începutul postului Adormirii  Maicii 
Domnului. Sărbătoarea are scopul de 
a aminti eliberarea minunată a  greci-
lor din robia saracinilor în timpul îm-
păratului Manuel Comnenul  secolul 
al XII-lea, cu ajutorul Sfintei Cruci.  
Altă sărbătoare fără  ținere a Sfintei 
Cruci este la 7 mai, când prăznuim 
pomenirea ‘Arătării  semnului Sfintei 
Cruci pe cer’ în timpul împăratului 
Constantie, fapt  petrecut probabil la 
anul 351 și relatat într-o scrisoare a 
Sfântului  Chiril al Ierusalimului că-
tre împăratul Constantie. De aseme-
nea, pentru  cinstirea permanentă a 

Sfintei Cruci în serviciul zilnic al Bi-
sericii  Ortodoxe au fost rânduite zi-
lele de miercuri și de vineri. Venera-
rea  Lemnului Crucii e un dar dat de 
Dumnezeu, precum se arată în una 
din  cântările slujbei Sfintei Cruci: 
‘‘Mare ești, Doamne, și mult milostiv!  
Căci ne-ai dat să ne închinăm acum 
făcătoarei de viață Crucii Tale, pe  
care s-au pironit mâinile și picioarele 
Tale, pe care s-a vărsat sângele  din 
preacurată coasta Ta, izvorându-ne 
nouă viață’’.

Să cinstim și noi Sfănta și de viață 
făcătoarea Cruce, altarul pe care Dom-
nul nostru Iisus Hristos S-a răstignit 
de bună voie și ne-a adus măntuirea 
noastră a tuturor, să cinstim Acatis-
tul Sf Cruci, să participăm în sfintele 
Biserici la slujba Sfintei Liturghii în 
ziua de 14 septembrie 2022 și șă fa-
cem semnul Sfintei Cruci pe trupul 
nostru pentru a fi ocrotiți de tot răul 
și necazul, precum și de toată asupri-
rea vrășmașilor văzuți și nevăzuți!

,,Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce de 
bunăvoie, 

Poporului Tău celui nou,  numit cu 
numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, 
Hristoase Dumnezeule.  

Veselește cu puterea Ta pe credin-
ciosul nostru popor, 

Dăruindu-i lui  biruință asupra po-
trivnicilor, având ajutorul Tău armă de 
pace,  nebiruită biruință!”.

Licențiat și master în 
teologie, MARIUS STOCHIȚOIU
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Primul amical pentru 
baschetbaliști

Echipa de baschet a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu 
a pierdut prima partidă de verificare din această toamnă. Gor-
jenii au fost învinși, duminică, la Pitești, de BC Argeș, scor 
87-63 (25-13, 13-18, 25-22, 24-10). 

Cei mai buni marcatori ai formației noastre au fost Dylan 
Frye, cu 23 de puncte, și Shamiel Stevenson, cu 14 puncte. 

Din nefericire pentru gorjeni, echipa cu care urmau să 
joace finala mică a Memorialului ,,Gheorghe Ziguli”, Steaua 
București, s-a retras după prima zi a competiției. Bucureștenii 
au anunțat că au mai multe accidentări după înfrângerea cu 
SCM Craiova (72-51), astfel că finala mică a turneului nu va 
mai avea loc.

,,A fost un prim meci care ne oferă câteva informații despre 
momentul în care ne aflăm la nivel de pregătire. Am avut 30 
de minute de baschet bun și ultimele 10 minute unde nu ne-
am regăsit mai deloc, nici ofensiv, nici defensiv. Încă suntem în 
căutare de repere ca și colectiv, ca şi echipă, dar pentru aceas-
ta sunt aceste meciuri amicale. Din păcate, Steaua a anunțat 
că renunță la participarea la acest turneu din motive medicale, 
având 7 jucători ce acuză diferite accidentări astfel că rămâ-
nem doar cu un singur meci la acest turneu. Vom continua pre-
gătirea, iar săptămâna viitoare urmează alte două partide de 
verificare, cele cu CSM Galaţi”, a declarat antrenorul Claudiu 
Alionescu pentru site-ul oficial al clubului.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan 5p, Alexandru Berca, 
Porter Troupe(c) 9p, Shamiel Stevenson 14p, Dylan Frye 23p, 
Răzvan Pavel, Bogdan Penciu, Andrei Gheorghe 2p, Camil 
Berculescu, Andriy Agafonov 2p, Tyler Creammer 6p, Octavian 
Ilie 2p. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor 
secund: Alexandru Gliga. 

Următoarele partide de verificare ale gorjenilor vor avea loc 
în propria sală, cu CSM Galați.  Meciurile sunt programate pe 
16 și 17 septembrie.

CĂTĂLIN PASĂRE

Două sportive de la CS 
Pandurii Târgu Jiu au urcat 
pe treapta a doua a podiumu-
lui după finala Campionatu-
lui de Box feminin. 

Este vorba despre Monica 
Adelina Blidaru (60 kg, seni-
oare) și Alisia Bîrzava (46 kg, 
cadete). 

Pugilistele sunt pregătite 
de antrenorii emeriți Leon-
tina și Ninel Geică, cei care 
le-au și însoțit la malul mării. 
Competiția s-a desfășurat la 
Năvodari.

CĂTĂLIN PASĂRE

Două medalii de argint pentru pugilistele Două medalii de argint pentru pugilistele 
de la CS Panduriide la CS Pandurii

Transfer neașteptat 
la UCB Târgu Jiu

CS UCB Târgu Jiu a efectuat încă un transfer înainte 
de startul noului sezon. Echipa de handbal l-a ,,adăugat” 
în lot pe Vlad Mladin (25 de ani). 

Fost junior la L.P.S. Târg-Jiu, Mladin a semnat un con-
tract valabil pe 2 ani.  

Handbalistul gorjean evoluează pe postul de centru și 
revine la ,,universitari”. Noul și fostul jucător se pregătește 
deja alături de colegii săi. UCB va debuta în noul sezon în 
fața propriilor suporteri, pe 2 octombrie.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 4, Etapa 1

CS Vulturii Fărcășești a stat
FC Petrolul Ticleni 3 – 3 CS Minerul Motru 2008 

CSO Turceni 5 – 1 CS Internațional Bălești
CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 1 – 3 AS Minerul II 

Mătăsari 
AS Petrolul Stoina 4 – 2 AS Viitorul Negomir 
CS Jiul Rovinari 2016 13 – 0 AS Jupînești 

Tinerii fotbaliști ai 
pandurilor nu au 
apucat să debuteze 

în liga a patra. 
Gazdele de la Unirea 

Țînțăreni vor pierde partida 
din prima rundă la masa ver-
de, din cauza problemelor cu 
viza medicală a jucătorilor. 
,,Lotul de jucători al echipei 
Pandurii, pregătit de antre-
norul principal Florin Bejina-
ru, s-a deplasat în această 
dimineață la Florești, acolo 
unde urma să se dispute me-
ciul cu Unirea Țînțăreni. 

Înainte de începerea par-
tidei arbitrii partidei au decis 
că meciul nu se poate disputa 
pentru că jucătorii echipei gaz-
dă nu aveau vizele medicale 
obligatorii pentru a putea intra 
pe teren. 

În aceste condiții, Pandu-
rii Târgu Jiu va câștiga acest 
meci cu scorul de 3-0 la masa 

Pandurii, victorie 
la masa verde

verde”, a transmis panduri-
ics.ro. 

Alte cinci meciuri s-au 
disputat în prima etapă de la 

județ. 
Rezultatul care sare în ochi 

a fost consemnat la Rovinari, 
acolo unde Jiul a marcat de 
13 ori împotriva formației din 
Jupînești. 

,,Satelitul” Gilortului a 
pierdut duelul cu Mătăsari, 
iar la Țicleni a avut loc o re-
miză cu șase goluri. 

Tot de șase reușite au avut 
parte și spectatorii de Stoina 
– Negomir.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Universitatea Craiova a fost învinsă, dumi-
nică, de CFR Cluj. Ardelenii s-au impus 
în Gruia cu 2-0, ambele reușite venind în 

prima repriză.  
Muhar a deschis scorul pentru gazde, care au 

beneficiat apoi de o eroare teribilă a lui Valerică Gă-
man. 

Fundașul și-a învins propriul portar după ce a 
trimis o pasă în spate, fără să se asigure de poziția 
lui David Lazar. 

Deși a avut mai multe ocazii de a egala, Craiova 
a arătat ca o echipă ștearsă, cu o construcție gre-
oaie și fără oameni capabili de a desface masiva 
defensivă a ,,feroviarilor”. 

După joc, antrenorul Mirel Rădoi a declarat că 
se gândește cum să intre în play-off, în niciun caz 
la titlu.

,,Eu cred că este cea mai strânsă luptă la nivel 
de Superligă, nu vorbim doar de campionat. Oricine 
poate bate pe oricine, primul meu obiectiv e să mă 
calific în play-off. 

Niciodată nu am discutat despre titlu, va trebui 
să ne calificăm în play-off. Dacă vorbim de titlu, vor-
bim degeaba. Dacă greșelile noastre sunt așa de 
mari, e greu să vorbesc de campionat sau chiar de 
locul doi. 

Ne-a bătut un adversar care a jucat din ambiție. 
Sunt supărat pentru rezultat și pentru greșelile pe 
care le-am făcut. În rest, prefer să pierd o partidă 
încercând să joc. 

Am încercat să jucăm, dar am făcut două cado-
uri, ca și până acum. Va trebui să remediez aceste 
greșeli, sunt destul de mari și se văd pe tabela de 
marcaj. Nu este singura partidă în care avem în ulti-
ma zonă probleme”, a precizat fostul selecționer.

Fundașul lateral Bogdan Vătăjelu a recunoscut 
că jucătorii campioanei au evoluat cu mai multă 
determinare, dar a declarat că greșelile repetate o 
îndepărtează pe Universitatea de primele locuri.

,,Noi le-am dat punctele. Noi dăm întotdeauna ca-
douri echipelor care, nu că nu ne pun probleme, dar 
nu ne fac să greșim. Noi le dăm cadouri și apoi trebu-
ie să luptăm să reducem din diferență și să egalăm 
sau să trecem în avantaj. 

E foarte greu. CFR-ul a avut mai multă dorință. 
Se întâmplă, fiecare dintre noi am greșit la un mo-

Rădoi: Vorbim de titlu degeaba

ment dat. Nu zic că e greșeala lui Valerică, dar ăștia 
suntem noi. De două-trei etape suntem un fel de Moș 
Crăciun pentru adversari. 

De această dată a fost foarte greu cu o echipă care 
se apără foarte bine. Ne dorim, dar aceste suișuri și 
coborâșuri nu ne fac deloc bine. Ne trebuie constanță 
în rezultate, în ceea ce arătăm în timpul meciurilor. 
Cred că asta ne lipsește pe moment. Dacă vom elimi-
na greșelile, probabil vom fi mult mai bine”, a spus 
Vătăjelu.

Oltenii au șansa de a se revanșa într-un meci la 
fel de important. Duminică, la Craiova, întâlnesc 
FCSB, cealaltă reprezentantă a țării în grupele 
Conference League.

,,E important să adunăm puncte, dar jucăm 

două meciuri bune și unul prost. Trebuie să avem 
constanță. Cel mai important e să adunăm puncte. 
Am întâlnit echipe bune, urmează FCSB. 

Au un lot bun, jucători tineri, cu valoare, dar nu 
putem să dăm cadouri la nesfârșit și cred că putem 
face un rezultat bun”, a spus mijlocașul Alexandru 
Crețu.

Meciul cu bucureștenii reprezintă și revenirea 
pe Stadionul ,,Ion Oblemenco”. 

Craiova în meciul cu CFR: Lazar – Vătăjelu (82, 
Căpățînă), Papp, Găman (46, Ivan), Mitrea, Bancu 
– Al. Crețu, Screciu, Nistor (46, Mateiu) – Cîmpanu 
(77, Vînă), Markovic (77, Rivaldinho). Antrenor: 
Mirel Rădoi.
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